
“
A agricultura está no ADN dos açorianos, 
e quando temos no nosso ADN a paixão pela
agricultura e pelas vacas, nada nos destrói, nem
nos derruba, porque temos sempre de vencer 
os caminhos que não são fáceis”
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se diga é mérito de todos, temos uma
equipa fantástica, com grande capaci-
dade de organização e que faz inveja a
muitas organizações de grandes con-
cursos a nível internacional", referiu
Jorge Rita.

O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel realça o
empenho de todos na realização de
dois concursos anuais e revela que os
sinais de evolução da produção de leite
na Região são visíveis através "da sim-
biose de conhecimento adquirido,
ferramentas que temos dado aos agri-
cultores, a grande paixão que se incu-
tiu na juventude em relação aos con-
cursos, começam a ter os resultados
práticos nas explorações já que vemos
prémios distribuídos por quase todos
os presentes. A grande tradição dos
campeões mais antigos tem-se diluído

É que as vacas, entende Jorge Rita,
fazem parte da paisagem da Região,
"do nosso património e da potenciação
de outros setores de atividade e têm
que ter o respeito que merecem". Pois
trata-se de "uma demonstração ine-
quívoca que este setor tem vitalidade,
não está para terminar, é um setor que
tem uma capacidade de resistência e
resiliência ao longo dos anos, nada
fará com que os agricultores dos
Açores desistam". Por fim, Jorge Rita
destaca que "a agricultura está no
ADN dos açorianos, e quando temos
no nosso ADN a paixão pela agricultu-
ra e pelas vacas, nada nos destrói, nem
nos derruba, porque temos sempre de
vencer os caminhos que não são
fáceis". É que para se ter uma econo-
mia mais sustentável na Região,
também a agricultura tem de estar
"saudável em que as pessoas possam
viver melhor e que tenham melhores
rendimentos", concluiu.

e têm aparecido novos campeões e isso
acaba por ser de salutar.

Neste sentido destaca a Vaca Grande
Campeã, propriedade dos irmãos Óscar
e Roberto Ponte, a quem dirigiu grandes
felicitações e destacou como sendo
"uma vaca extraordinária, das melhores
vacas que têm passado pelos concursos".

“
A revista Holstein
International que é
difundida em 5 línguas,
chegando a 45 mil
eleitores de 66 países,
está cá pela primeira
vez, para divulgar 
o concurso”


