Mais de três mil
crianças celebraram

em Santana o Dia
Nacional da Agricultura
26 DE MAIO DE 2017

O objetivo foi aproximar os jovens do principal setor de atividade dos
Açores, ao mesmo tempo que puderam tocar, sentir e até comer alguns
dos produtos que são símbolos da agricultura na Região. Mais de três mil
crianças contactaram com várias culturas e frutas, animais, com várias
flores e até cereais, ao mesmo tempo que aprenderam mais sobre
a floresta e sobre maquinaria agrícola. Um Dia Nacional da Agricultura
colorido que muito agradou aos mais novos

SUPLEMENTO PATROCINADO

“C

uidar e cultivar para todos alimentar" foi o mote para assinalar o Dia
Nacional da Agricultura
no mercado agrícola de Santana. Uma
iniciativa promovida a nível nacional
pela Confederação dos Agricultores
Portugueses (CAP) e pelo Fórum Estudante, e que nos Açores foi organizada pela Associação Agrícola de São Miguel em parceria com o Governo Regional e várias entidades públicas,
privadas e cooperativas.
O objetivo foi sensibilizar crianças
do 1º ao 6º ano de escolaridade para a
importância da agricultura, ao mesmo tempo que se lhes proporcionavam várias atividades de contacto com

a terra e com os animais. Numa espécie de quinta didática, reuniram-se
mais de três mil crianças de todas as
escolas da ilha de São Miguel que além
de poderem ver e tocar vacas, suínos,
aves, coelhos, ovinos, caprinos, patos,
burros e póneis, também puderam
plantar vários produtos hortícolas e
aprender mais sobre a cultura de algumas frutas tão típicas de São Miguel, como o ananás. Em exposição estiveram várias culturas industriais e
de cereais, bem como a área florestal e
até máquinas agrícolas.
Junto das indústrias de laticínios e
queijarias, que também marcaram
presença, foi possível explicar aos mais
pequenos todo o processo de fabrico

até que pudessem beber um copo de
leite ou provar uma fatia de queijo.
Além de jogos didácticos e de reciclagem, houve até uma gincana com
pequenos tratores, para os mais novos puderam conhecer melhor a cadeia alimentar e explorar as várias realidades da agricultura na Região.
No final, ao almoço, as mais de três
mil crianças degustaram alguns dos
produtos sobre os quais tinham ouvido falar na quinta pedagógica.
Uma iniciativa diferente para celebrar o Dia Nacional da Agricultura,
que deixou os mais pequenos entusiasmados por poderem divertir-se ao
mesmo tempo que aprenderam mais
sobre o setor agrícola.
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“Alguns jovens
estão convencidos
que tudo o que
vem para cima
da mesa não
exige trabalho
e vem dos
supermercados”

O

Presidente da Associação Agrícola de
São Miguel, Jorge
Rita, estava satisfeito com o colorido diferente que
se viveu no mercado agrícola de
Santana para assinalar o Dia
Nacional da Agricultura.
As mais de três mil crianças
de escolas de todos os concelhos de São Miguel puderam
aprender de perto as várias etapas da cadeia alimentar e
também fazer parte da realida-
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Explicar a importância
da agricultura ao mesmo
tempo que se ajuda
a valorizar o que é nosso
Perante a presença de mais de três mil crianças de várias escolas de toda a ilha,
o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel manifestou-e satisfeito
com a oportunidade de explicar aos mais novos a importância da agricultura.
Nas celebrações do Dia Nacional da Agricultura, Jorge Rita considerou importante
mostrar às crianças e jovens as várias fases da cadeia alimentar para que melhor
se possam valorizar os produtos regionais. "É preciso que essa cultura de consumir
primeiro o que é nosso se mantenha", manifestou Jorge Rita

“O Dia Nacional da Agricultura
que foi uma iniciativa da CAP foi um
grande momento”
de agrícola que se vive nos Açores, em geral, e na ilha de São
Miguel, em particular.
O Dia Nacional da Agricultura, que a nível nacional foi
promovido pela Confederação
dos Agricultores Portugueses
(CAP) e pelo Fórum Estudante,
mereceu especial destaque por
parte da Associação Agrícola
de São Miguel em parceria com
o Governo Regional e várias
entidades públicas e privadas.
Jorge Rita explicou que o
grande objetivo das atividades,
que juntaram mais de três mil
crianças crianças dos seis aos

“O objetivo
é explicar que
a agricultura é
muito importante
para o nosso
dia-a-dia, não
só pela fixação
das pessoas nos
meios rurais, mas
também pela nossa
alimentação”

doze anos, foi "explicar que a
agricultura é muito importante para o nosso dia-a-dia, não
só pela fixação das pessoas nos
meios rurais, mas também pela nossa alimentação". Isto
quando ainda existem alguns
jovens "que estão convencidos
que tudo o que vem para cima
da mesa não exige trabalho e
vem dos supermercados".
Nada melhor que, de uma
forma pedagógica, "trazer as
escolas e as crianças a uma
quinta pedagógica onde percebem que as alfaces são plantadas, a batata é semeada, as va-

cas precisam de ser alimentadas para produzirem leite", explicou Jorge Rita.
Para o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel
a iniciativa que juntou mais de
três mil crianças, juntamente
com professores e diversas entidades, "é uma demonstração
inequívoca" que os Açores são
uma Região "onde a agricultura tem um peso económico e
social muito forte e é bom que
as pessoas não se esqueçam que
a alimentação que têm em cima
da mesa vem da agricultura".
Além disso, para haver agricul-

tura "tem de haver mão de
obra, e há pessoas e famílias
que vivem exclusivamente deste setor", acrescentou.
Perante várias atividades
para os mais novos, com demonstrações dos vários ciclos
de produção na área do leite,
das frutícolas, das hortícolas,
bem como da carne, o Presidente da Associação Agrícola
de São Miguel também manifestou a importância de se incutir o gosto por consumir produtos regionais. "Para que se
comece a ter a cultura que primeiro deve-se consumir o que é
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Incentivar o consumo
de produtos regionais é o
próximo desafio quando
já se produz com qualidade
diz o Governo Regional
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte,
manifestou-se orgulhoso com o setor agrícola que "é capaz
de produzir bens de qualidade" e esteve em destaque na iniciativa
da Associação Agrícola de São Miguel de celebrar o Dia Nacional da
Agricultura. João Ponte destacou a importância que o setor agrícola
tem para a economia da Região, salientando que o próximo passo
"é valorizar o que produzimos e encontrar mercados para valorizar
principalmente o leite, que é o principal sustento do setor
agropecuário e é um desafio que temos para o futuro"

D
nosso e que o que é nosso é melhor. É preciso que essa cultura
se mantenha", adiantou Jorge
Rita que acrescentou que "os
nossos produtos regionais nem
sempre são valorizados, mas as
pessoas com o grau de exigência que têm, irão obrigar a que
os nossos produtos sejam mais
valorizados".
No final do dia em que se
celebrou a agricultura foi servido um almoço para todas as
crianças no Parque de Exposições de São Miguel, referindo Jorge Rita que o Dia Nacional da Agricultura "foi um
grande momento", agradecendo também a todos os que
tornaram possível o evento,
desde as escolas, o Governo
Regional, a Confederação dos
Agricultores Portugueses e
também os próprios agriculto-

“Os nossos produtos
regionais nem
sempre são valorizados, mas as
pessoas com o grau
de exigência que
têm, irão obrigar
a que os nossos
produtos sejam
mais valorizados”
res que expuseram os seus
produtos e os seus animais.
Um Dia Nacional da Agricultura passado de maneira diferente para as mais de três mil
crianças e jovens que visitaram o
mercado agrícola de Santana.

urante as celebrações do Dia Nacional da Agricultura que decorreram no mercado agrícola de
Santana, o Secretário Regional da Agricultura e Florestas,
João Ponte, manifestou a importância de se mostrar o que
de melhor se produz na Região. Referindo que do ponto
de vista do Governo a iniciativa que juntou mais de três
mil crianças foi "um motivo de
orgulho", João Ponte acrescentou sentir "orgulho por um
setor que produz e é capaz de
produzir bens de qualidade"
O Governo Regional associou-se à Associação Agrícola
de São Miguel na iniciativa de
celebrar o Dia Nacional da
Agricultura, sob o lema "cuidar e cultivar para todos alimentar", assinalando assim
"um dia importante para a Região e para a agricultura, já que
é um dia para mostrar o quanto o setor é importante para a
economia da Região".
Depois de visitar o espaço
repleto de várias atividades,
João Ponte destacou que "o
que se produz na Região não
fica atrás de qualquer região
do mundo. Temos capacidade
interna instalada, temos capacidade para produzir bem e é
isso que temos vindo a fazer".
Para o Secretário Regional
da Agricultura e Florestas,

havendo produtos de qualidade o próximo desafio "é valorizar o que produzimos e encontrar mercados para valorizar
principalmente o leite, que é o
principal sustento do setor
agropecuário e é um desafio
que temos para o futuro".
Sobre as celebrações do Dia
Nacional da Agricultura, organizado a nível regional pela Associação Agrícola de São Miguel em parceria com o Governo Regional, João Ponte disse
esperar "que seja o primeiro de
muitos" até porque "é importante transmitir às novas gerações o valor da agricultura".
Quando muitos "já não são
filhos de agricultores", João

Ponte reforça a importância
de iniciativas deste tipo já que
se vive um paradigma no setor.
Por um lado a agricultura "é
um setor que emprega muita
gente, mas é importante que
os jovens mexam na terra, saibam de onde vem o leite e o
queijo e tenham contacto com
os animais".
O Secretário Regional da
Agricultura e Florestas elogiou
a "iniciativa excelente, que orgulha o Governo Regional e deve orgulhar a região" e também
interagiu com os mais novos
enquanto visitava as várias atividades disponíveis para que as
crianças pudessem mexer na
terra e nos vários animais.
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Mais de três mil
crianças aprendem
a importância
da agricultura
Ordenhar uma das vacas presentes no mercado agrícola
de Santana foi a actividade que os miúdos mais gostaram,
mas muitos também se sentiram entusiasmados por poder
lançar à terra sementes que depois de crescidas irão parar
ao prato. As três mil crianças presentes nas
celebrações do Dia Nacional da Agricultura elogiaram
a iniciativa e muitos queriam levar os animais consigo.
Uma forma diferente de ensinar as várias fases
de desenvolvimento das culturas e da cadeia alimentar

À

entrada do mercado
agrícola de Santana,
cada criança recebia
uma camisola alusiva
ao Dia Nacional da Agricultura, um mapa do recinto, e a indicação que o almoço seria servido no Parque de Exposições
de São Miguel.
As mais de três mil crianças
do 1º ao 6º ano de várias escolas
de todos os concelhos de São
Miguel, começavam primeiro
por ver os vários animais ex-

postos, entre aves, patos, suínos, ovinos, caprinos, coelhos,
póneis e vacas. Havendo a possibilidade de tocarem nos animais, os póneis foram os que
receberam mais mimos, a par
das vacas que a maioria teve a
curiosidade de ordenhar. Seguia-se a possibilidade de provar leite, queijo e iogurtes, feitos com leite dos Açores, fazendo um desvio para aprender
mais sobre o mel a Região e sobre as abelhas que o produzem.

Depois, a possibilidade de
aprender mais sobre os produtos hortícolas e frutícolas, com
a possibilidade de verem verdadeiras folhas de chá, e acompanhar os serviços florestais
nas várias tarefas que têm.
Aprender sobre reciclagem,
com a Musami, também foi um
ponto de paragem obrigatório
antes de seguir para uma quinta improvisada onde se podiam
ver várias culturas em diferentes fases de desenvolvimento e

onde os mais novos podiam
plantar e semear.
As brincadeiras ficavam para
o final, com vários pula-pulas,
jogos tradicionais e jogos de tabuleiro alusivos à agricultura e
até uma gincana com tratores a
pedais. Depois de toda a aprendizagem e brincadeira, houve

almoço para todos no Parque de
Exposições de São Miguel.
Para os miúdos, com idades
entre os seis e os doze anos, a
parte que mais gostaram foi o
contacto mais direto com os
animais e a possibilidade se ordenharem, muitos pela primeira vez, uma vaca.

V

26 DE MAIO DE 2017
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SÃO MIGUEL

Ruben Raposo, Mateus Raposo e Miguel Teles, gostaram
particularmente desta atividade. "Gostei de tirar leite à
vaca e de mexer nos gueixos
grandes", diz Ruben Raposo
que reconheceu que foi "o melhor até agora".
Também Diogo Costa e Fre-

derico Silva gostaram de ordenhar as vacas e de ver "os animais em geral", dizem quase
em coro. Para os dois jovens de
11 anos "é uma experiência interessante mexer nos animais".
Para Francisca Almeida, de
10 anos, tocar nos animais
também foi bastante divertido

embora o que tenha gostado
mais foi "plantar uma alface" ao
mesmo tempo que viu colegas a
semear várias hortaliças. Uma
experiência que vai "guardar para sempre e vou contar aos mais
pais que foi muito divertido".
António Cabral e Maria Flor
Cabral gostaram de saber mais
sobre a reciclagem e enquanto
Maria Flor vai transmitir aos
pais "que devemos reciclar o lixo e que é muito importante reciclar", António diz que "deviam fazer isto mais vezes porque se aprendem várias coisas e
é um espaço interessante".
João Bettencourt disse que
tinha gostado bastante de "provar as frutas frescas, especialmente a melancia que é culti-

vada cá" e também não recusou
alguns morangos que foi provando dos vários stands.
Ema Baldé e Diana Araújo
dizem, quase em coro, que o que
viram no mercado agrícola de
Santana "não é nada e novo"
porque estão habituadas a ver os
familiares a cultivar o quintal.
No entanto, admitem que gostaram da experiência e elogiam
a iniciativa porque "consegue
mostrar para os mais pequenos
a importância da agricultura
para a nossa alimentação" e por
isso "deviam fazer mais vezes
coisas deste género".
Joana Araújo também concorda. A ordenhar uma vaca
pela primeira vez, entre o nervosismo e o entusiasmo, Joana

Araújo diz que foi "das coisas
mais emocionantes que já fiz" e
com apenas 7 anos diz que gostava que fosse possível fazer algo assim todos os dias. Ao lado,
António Rebelo diz que gostava de "ter estes animais todos
em minha casa todos os dias"
para que pudesse cuidar deles.
Enquanto os animais tiveram mais adeptos, quanto mais
não fosse pela curiosidade, a
quinta com várias espécies
hortícolas e frutícolas foi outro dos espaços onde os mais
pequenos passaram mais tempo. Uma forma diferente de
aprender e de tomar consciência do trabalho que é preciso
para que os alimentos cheguem
todos os dias à mesa.
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C

om o lema "cuidar e cultivar para todos alimentar", o Dia Nacional da
Agricultura também foi
assinalado em São Miguel no
mercado agrícola de Santana onde marcaram presença várias entidades públicas, privadas e cooperativas para mostrar as suas
melhores produções.
Os animais foram a parte preferida das mais de três mil
crianças que visitaram o recinto.
Enquanto não chegava a sua vez
de ordenhar uma vaca, que era
o momento alto da iniciativa,
muitos passavam pelos póneis
que ali estavam à disposição para um carinho. Henrique Lourenço, da Associação Agrícola de
São Miguel, que estava junto aos
póneis a regrar a passagem dos
mais novos, explicou que o entusiasmo era grande e "muitos perguntam se podem levar o pónei
para casa". A adoração das
crianças pelos animais provocou
grande entusiasmo junto dos
equídeos e dos bovinos, e Henrique Lourenço elogiou a iniciativa da Associação Agrícola de São
Miguel, em parceria com o Governo Regional e demais entidades públicas e privadas, "para os
mais pequenos perceberem como se produzem os alimentos".
Também Madalena Mota, do
Chá da Gorreana, elogiou a iniciativa ao mesmo tempo que ia
embalando pequenas quantidades de chá preto broken leaf para
que os pequenos pudessem levar
para casa. Madalena Mota disse
que "a iniciativa é muito boa e
educativa para as crianças porque é importante eles saberem o
que a terra deles faz e para verem
como é rica e o solo é fértil". A responsável por uma das duas únicas fábricas de chá de São Miguel
destacou que as crianças "conhecem a marca que já tem 134 anos
e é uma casa que é nossa de todos
nós" e acrescentou que as
crianças "reconhecem que é chá
que está aqui mas perguntam se
é chá verde, e eu digo que é o chá
preto broken leaf que é fraquinho
e que podem fazer chá gelado em
casa". Mas "sem açúcar" que pode ser substituído por "ervas
aromáticas ou fruta para se habituarem a uma vida saudável", referiu Madalena Mota.
Para explicar mais sobre as ervas aromáticas estava Luís Estrela, da Frutaria Luís Estrela,
que disse que os mais curiosos
"gostam de tocar, nomeadamente nas ervas aromáticas porque
as pessoas estão mais sensíveis
aos estímulos e aos aromas". De-

Produtores satisfeitos
com comemorações do
Dia Nacional da Agricultura
Várias entidades públicas, privadas e cooperativas marcaram presença
nas celebrações do Dia Nacional da Agricultura e destacaram a importância
de se mostrar aos mais novos de onde vêm os alimentos que lhes chegam à mesa
diariamente. Entre frutas mais conhecidas, hortícolas que geram confusão pelo
tamanho e cor, os produtores presentes tiraram dúvidas e deram explicações para
as mais de três mil crianças que compareceram no mercado agrícola de Santana
pois de tocar sempre vem alguma dúvida "e perguntam o que
é isto ou aquilo, mas gostam
muito de tocar e é deixá-los mexer. Já não tenho morangos expostos por isso está a correr
bem", diz com algum humor.
Mesmo sem mais morangos
para dar a provar, havia toda
uma panóplia de frutas e legumes que a maioria das crianças
conseguia reconhecer mas lá de
vez em quando algum professor
tinha de mostrar um pepino e
uma courgete para que os conseguissem distinguir.
Luís Estrela destaca que "é
uma satisfação enorme ver estas crianças a quererem mexer,
a participar, a viver a agricultura, porque a agricultura para
muitas destas crianças é o seu
dia-a-dia porque ainda há um

grande enraizamento da agricultura nas nossas famílias",
embora reconheça que para algumas crianças mexer na terra
"é uma grande novidade".
Gualtar Dias da lider frutos
enalteceu “o evento, já que permitiu aproximar as crianças ao
mundo rural, abrindo assim, o
horizonte a novas iniciativas”.
Joao Monteiro da Easy Fruits
& Salads, Lda. Referiu que “o
evento organizado pela AASM
para a comemoração do Dia Nacional da Agricultura veio a tornar-se num bonito dia para a
agricultura Açoriana, em que
miúdos e graúdos tiveram a oportunidade de contactar directamente com diferentes actividades
do sector agrícola e perceber o ciclo produtivo dos alimentos que
todos os dias vêm à sua mesa.
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Se por um lado foi possível
transmitir aos mais novos a realidade do quotidiano da actividade agrícola e a importância de
consumirem cada vez mais produtos regionais, por outro lado
este evento foi também um marco importante onde ficou bem
patente a capacidade de mobilização de um sector que, para
além de assumir uma grande
preponderância na economia da
região, quer pela sua capacidade
de produzir alimentos, quer pela componente social que a ele

está associado, não se alheia da
sociedade onde está inserido, demonstrando uma enorme capacidade de inovação, de criação de
produtos com uma qualidade
bem acima da média e da resiliência para superar as diversas
dificuldades que vem sentindo
ao longo dos tempos.
Estou certo que este foi o primeiro de muitos eventos que
ainda estão para vir. Um grande
bem haja à AASM pela fantástica ideia e pela organização de todo o evento!”

A possibilidade de contacto
com a terra e com a natureza é
vista por Luís Estrela como
"uma excelente iniciativa que
demonstra toda a capacidade
de mobilização da Associação
Agrícola de São Miguel, mostra
que há interesse da população
escolar em vir visitar e é uma
forma de promover e mostrar às
crianças a origem dos seus alimentos e mostrar que há muita
coisa que se faz nos Açores, bem
e com qualidade".
Mostrar aos mais pequenos a

várias espécies de madeira de
produção nos Açores foi um dos
objetivos dos serviços florestais
que também marcaram presença nestas comemorações do
Dia Nacional da Agricultura.
Carina Nóbrega, dos serviços
florestais, explicou que ali se falava de plantas endémicas dos
Açores e quais as diferenças entre plantas endémicas, nativas,
exóticas e invasoras. Foi montada uma pequena floresta de criptomérias "para explicar qual é a
principal espécie de produção
aqui da região. O que se faz com
a madeira de criptoméria, a importância de termos uma floresta de produção e que produtos a
floresta nos dá".
Ao lado, um guarda florestal
ajudava os mais pequenos num
simulador de abate, onde eram
explicadas as regras de segurança
e onde as crianças podiam fazer o
papel de um motoserrista, cortando ramos e aprendendo a determinar a idade de uma árvore,
ao mesmo tempo que são alertados para as profissões da floresta.
Para que interiorizassem estes conceitos, no final da visita os
mais pequenos podiam construir o seu próprio porta-chaves
de madeira com pequenas placas de criptoméria.
Também o Laboratório Re-

gional de Sanidade Vegetal captou a atenção dos mais novos
com várias armadilhas e até um
microscópio onde puderam analisar várias pragas. A técnica Aida Medeiros explicou que a presença no Dia Nacional da Agricultura pretendeu mostrar
"como os serviços oficiais ajudam os agricultores no controle
às pragas". Para isso, trouxeram
várias armadilhas diferentes, entre elas garrafas mosqueiras, para captura de moscas que prejudicam as fruteiras. Dentro de
frascos também havia escaravelhos e alguns exemplares de insetos "para eles observarem as pragas que capturamos nas plantações". Os miúdos mostraram
curiosidade em ver e ao mesmo
tempo os técnicos alertavam para a necessidade "de monitorizar
as pragas para evitar estragos na
agricultura". Além do microscópio, os grandes exemplares de
escaravelhos de amostra, captaram a atenção dos mais novos
que "têm curiosidade e perguntam se as pragas estão vivas".
No final os participantes foram unânimes em afirmar a importância desta iniciativa que decorreu sob o lema "cuidar e cultivar para todos alimentar", e que
alertou os mais novos para a importância da agricultura.
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