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“Não tenho dúvidas
que pode haver um
casamento perfeito
entre a agricultura 
e o turismo”
Para Carlos Salgueiro, Presidente da Associação Portuguesa 
de Criadores da Raça Frísia, não há dúvidas que o agricultura 
e turismo podem coexistir e até complementar-se, numa forma de
trazer mais-valias para ambos os setores. No V Concurso
Micaelense Holstein Frísia de Outono, elogiou uma vez mais a
organização, mas também a qualidade dos animais que, considera,
já tingiu um patamar de excelência na Região

O
Presidente da Associação
Portuguesa de Criadores da
Raça Frísia, Carlos Salgueiro,
acredita que o setor do turis-

mo pode beneficiar do setor agrícola e o
contrário também acontece. O res-
ponsável é favorável à boa relação, ou
ao "casamento perfeito", entre a agri-
cultura e o turismo pois entende que se
não fossem os agricultores, quer nos
Açores quer no restante território
Português, não haveria paisagens tão
bonitas para visitar. "Os turistas não
querem vir aos Açores ou a Portugal
para ver silvas, e se não são os agricul-
tores, os nossos animais e o nosso tra-
balho, não tínhamos um país e uma
Região tão bonitos para mostrar.
Teríamos uma selva e a maior parte dos
turistas não quer isso. Por isso não
tenho dúvidas que pode haver um casa-
mento perfeito entre a agricultura e o
turismo", afirmou.

No V Concurso Micaelense Holstein
Frísia de Outono, Carlos Salgueiro vol-

tou a elogiar a organização e também os
próprios animais "que estavam muito
bem preparados, estavam espetacula-
res". A época do ano, mais fria, é que
"condiciona um pouco", mas a prepa-
ração e qualidade dos animais "não
pode ser posta em causa", refere.

Por isso destaca a boa preparação e a
qualidade dos animais a concurso, que
se tem mantido "ao longo dos últimos
anos". Para Carlos Salgueiro em São
Miguel apresentam-se "muito bons ani-
mais e o patamar é sempre a subir,
embora agora menos pois estes animais
já estão num patamar de excelência". 

Também a organização de mais um
concurso bovino foi elogiada por Carlos
Salgueiro que destaca o facto de se reali-
zarem dois concursos por ano. "Aqui

trabalha-se bem, quer ao nível dos ani-
mais, quer ao nível das condições, pois
têm um pavilhão excelente e souberam
aproveitar as condições que têm ao dis-
por. A Associação Agrícola de São
Miguel está novamente de parabéns
pela excelente organização", destaca.

O Presidente da Associação
Portuguesa de Criadores da Raça Frísia

destaca também a "Gruta", eleita a Vaca
Grande Campeã deste V Concurso.
Uma vaca onde elogia "o úbere, a capa-
cidade do animal, as pernas muito
corretas, são os principais atrativos. O
animal estava excelente, muito bem
preparado, tal como tinha dito já o juiz
canadiano e é um animal com uma
conformação fabulosa", conclui.
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