Nota Editorial

Existem condições
para que o Concurso
Nacional da raça
Holstein Frísia
se realize
em São Miguel
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Associação Agrícola de São
Miguel tem apostado na realização de concursos pecuários da raça Holstein Frísia
como forma de promoção da
excelência dos bovinos existentes na
ilha, tendo-se registado uma evolução
significativa nos últimos anos.
A profissionalização dos concursos
tem sido evidente, tendo passado pela
melhoria constante do espaço utilizado,
que se iniciou ao ar livre (sujeito às
condições climatéricas), onde o público
assistia de pé, tendo surgido, mais tarde
bancos e bancadas amovíveis, seguindose a fase de introdução de tendas, que
permitiu melhorar duma forma substancial a logística do concurso;
Também, as condições para os animais
têm sido aperfeiçoadas ao longo do
tempo, passando de boxes ao ar livre,
para as atuais condições do pavilhão,
que se equiparam às dos grandes concursos internacionais; A estrutura dos
concursos tem sido objeto de várias
alterações (classes a concurso, horários,

entre outras) indo de encontro às
necessidades dos produtores e também
de quem assiste, recorrendo-se à utilização de recursos comunicacionais,
capazes de projetar os concursos para
fora da região, como as revistas internacionais da especialidade, as redes
sociais ou a transmissão online para
todo o mundo.
Com a construção do pavilhão foram
criadas as condições ideais para a realização destes concursos, dando mais
dignidade ao evento, equiparando-os a
muitos concursos que se realizam internacionalmente.
Fundamental foi ainda, a capacidade
extraordinária dos produtores de se
adaptarem às novas exigências, melhorando cada vez mais os animais presentes a concurso, seja pela aposta na
genética, através da inseminação artificial e da transferência de embriões, seja
também, pela presença em cursos de
formação, regularmente realizados pela
Associação Agrícola de São Miguel.
A participação ativa e crescente da

juventude tem sido decisiva na consolidação e vitalidade dos concursos pecuários, constituindo mais um fator para a
inovação e permanente desenvolvimento que tem ocorrido no setor agropecuário nos Açores.
Esta conjugação perfeita de variáveis
permite que os dois concursos pecuários organizados anualmente, sejam
capazes de ombrear com os concursos
da maior parte dos países da Europa,
Estados Unidos da América e Canadá,
sendo hoje, dos melhores concursos a
nível mundial, reconhecido por quem
nos visita.
Este reconhecimento da qualidade

dos concursos é também transmitida
para a multidão cada vez maior, que
usualmente ocupa as bancadas do
pavilhão, participando com entusiasmo
nestes eventos.
Os concursos servem igualmente
para dar notoriedade ao que se faz na
Região e são uma demonstração inequívoca que a produção tem feito bem o
seu trabalho, servindo para aumentar a
autoestima dos produtores e constituem uma montra da excelência dos
animais existentes.
Estamos convictos que estão reunidas as condições para que decorra em
São Miguel, uma edição do Concurso
Nacional da raça Holstein Frísia, o que
seria uma honra para o setor agropecuário regional, para a Associação
Agrícola de São Miguel e para os
Açores.
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