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XVII Concurso
Micaelense da Raça
Holstein Frísia

O

XVII Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia decorrerá entre os próximos
dias 1 e 3 de junho, como usualmente, no
recinto da feira, em Santana, onde estará
presente, uma amostra representativa dos melhores
animais da ilha, de alto valor genético, que resultam
da aposta que tem sido feita pelos produtores de leite, através da inseminação artificial e da transferência de embriões, refletindo também, o seu trabalho
árduo e profissional na melhoria das suas manadas,
realizado ao longo dos anos.
A excelência dos nossos animais estará mais uma
vez em exposição, demonstrando que os produtores
de leite micaelenses sabem trabalhar bem, quando
conseguem produzir em condições, resultando daí,
não só animais de grande qualidade, mas também
leite com características únicas que infelizmente,
não é muitas vezes, aproveitado da melhor forma pelas indústrias, que não o conseguem valorizar devidamente, e assim, não pagam o litro de leite ao produtor, duma forma justa e de acordo com a realidade
do mercado.
Este evento englobará igualmente, o XII Concurso Juvenil Micaelense da Raça Holstein Frísia, que
tem demonstrado ao longo das suas edições, a
apetência e o gosto que os jovens têm nesta atividade, que continua a ser fundamental para a Região
Autónoma dos Açores.
A presença da imprensa internacional da especialidade é também importante para a consolidação não
só do evento em si, mas fundamentalmente, para a
promoção da nossa agricultura no exterior.
Neste fim de semana, não faltarão ainda a exposição agro-comercial de tratores e máquinas agrícolas, a tenda de produtos, a exibição equestre, a mostra
de aves, e ainda a restante animação, que passa pelo
habitual espaço destinado às tasquinhas, grupos musicais regionais, humor regional e folclore, e também,
as atividades destinadas às crianças.
Mais uma vez estão reunidas as condições para
que este evento continue a ser o expoente máximo do
nosso setor em São Miguel, porque a envolvência
criada permite demonstrar a sua vitalidade, porque
mesmo vivendo com dificuldades, a agricultura tem
a capacidade de se regenerar e de se revitalizar, por
isso, todos os agricultores devem-se deslocar a Santana, para que a força de um setor seja visível para
todos os que nos visitem.
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Mais de quatro mil
crianças foram conhecer
de perto o setor no Dia
Nacional da Agricultura

O

recinto do Mercado
Agrícola de Santana
encheu-se de um colorido diferente para receber as comemorações do Dia
Nacional da Agricultura que contou com a presença de mais de
quatro mil crianças vindas de toda a ilha de São Miguel.
O evento, que decorreu pelo
segundo ano consecutivo, foi organizado pela Associação Agrícola de São Miguel em colaboração com o Governo Regional
dos Açores e Confederação dos
Agricultores de Portugal (CAP)
pretende demonstrar aos mais
novos a importância da agricultura no dia-a-dia de cada um.
O recinto esteve dividido em
várias secções para poder albergar todas as variantes do setor. A secção dos animais foi a
mais apreciada, pois apesar de
ali estarem expostos bovinos,
aves, equídeos, suínos, ovinos,
caprinos, galinhas, coelhos, patos e até abelhas, foram as vacas
as preferidas pelos mais novos,
já que puderam ordenha-las.
Numa outra vertente, as produções regionais estiveram
também em destaque com muita e variada fruta que se produz
em São Miguel, que se juntou a
culturas tão tradicionais como o
chá, ananás ou banana.
A área ambiental e a florestal
não foram esquecidas e os mais

novos puderam aprender mais sobre reciclagem e também sobre as
várias vertentes da floresta, como
as madeiras produzidas na Região
e as várias profissões à volta da floresta.
As áreas hortícola e frutícola
também foram bastantes exploradas pelos mais novos já que tiveram oportunidade de conhecer as
várias fases de desenvolvimento
das frutas e hortaliças, e puderam
mexer na terra para plantar alguns
exemplares.
Um evento didático e muito colorido, onde não faltaram os insufláveis, os jogos e onde até se podia fazer corridas de trator.
Durante todo o dia foram mais
de quatro mil crianças de várias
escolas de toda a ilha de São Miguel que se reuniram em Santana,
onde as crianças do 1º ao 6º ano
puderam ter um contacto mais
próximo com o setor de maior importância económica na Região.
Após tantas brincadeiras, tanta
aprendizagem, contacto com produtores, com as indústrias de laticínios e queijarias, e até com verdadeira maquinaria agrícola, os
mais novos degustaram um almoço oferecido pela Associação
Agrícola de São Miguel.
Um Dia Nacional da Agricultura assinalado de forma diferente,
onde o mundo rural e o desenvolvimento sustentável na Região estiveram em evidência.
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“Todos temos que olhar para
os Açores de uma forma diferente
em relação ao que é a agricultura
no contexto nacional e europeu”
>> O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, entende a união de esforços
que aconteceu entre várias entidades para a realização do Dia Nacional da Agricultura que pode
funcionar como exemplo "para aquilo que são as preocupações no futuro da agricultura".
Nomeadamente as verbas do próximo Quadro Comunitário de Apoio e que Jorge Rita entende ser
necessário "inverter" com base nas indicações já conhecidas em termos de orçamento. Uma pressão
que deve ser exercida junto de Bruxelas em conjunto, tal como foi organizado o Dia Nacional
da Agricultura. Um evento pedagógico que contou com a presença de escolas de toda a ilha que
também têm a responsabilidade de falar sobre a importância da agricultura no dia-a-dia

S

atisfeito com a presença
de mais de quatro mil
crianças de escolas de toda
a ilha de São Miguel estava
o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, que
se congratulou com a união de esforços para levar a cabo um evento
dessa natureza.
As comemorações do Dia Nacional da Agricultura no Mercado
Agrícola de Santana foram organizadas pela Associação Agrícola de
São Miguel, em colaboração com a
Confederação dos Agricultores de
Portugal (CAP) e com o apoio do
Governo Regional que já no ano
passado também se associou à iniciativa. Este foi o ponto de partida para o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel extrapolar as parcerias necessárias
a outros níveis. "Esta união de esforços e esta comunhão pode ser
um exemplo para as preocupações
da agricultura no futuro", explicou

“Somos uma terra
agrícola, temos um
potencial excecional
de produção”
“O objetivo desta
demonstração é que
nas escolas cada
vez mais se fale na
importância que a
agricultura tem no
nosso dia-a-dia, não
da forma negativa
que muitas vezes
se transmite”

Jorge Rita que acrescentou que só
assim é possível à Região fazer-se
ouvir em Bruxelas.
"Que a produção, a indústria, os
eurodeputados, os deputados, as
confederações e o Estado-membro
unam esforços na pressão que é
preciso fazer na União Europeia
para inverter as verbas que foram
anunciadas para o próximo Quadro Comunitário de Apoio", explicou Jorge Rita.
O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel entende
"que a paixão dos Agricultores
Açorianos na sua atividade é uma
realidade, por isso, a agricultura
potencia outros setores económicos na Região Autónoma dos
Açores. Todos temos de olhar para os Açores de uma forma diferente, do que é a agricultura no
contexto nacional e no contexto
europeu, explicou.
Referindo-se ao Dia Nacional
da Agricultura, Jorge Rita caracte-

rizou o setor como "resistente e resiliente", servindo estas iniciativas
para mostrar "o que é a nossa agricultura e reconhecer que trabalhar
a terra é uma vida extremamente
difícil".
O Dia Nacional da Agricultura
decorreu sob o lema "cuidar e cultivar para todos alimentar", que
Jorge Rita entende que "deveria
ser interiorizado em todos os açorianos. Somos uma terra agrícola, temos um potencial excecional
de produção", apesar de reconhecer que só parte das crianças presentes no evento poderão vir a ser
empresários agrícolas.
Mas com um evento pedagógico e colorido, o objetivo também
passava por fazer com que "nas escolas cada vez mais se fale na importância que a agricultura tem no
nosso dia-a-dia, não da forma negativa que muitas vezes se transmite. Mas fazer exatamente o
contrário, fazer com que se enalteça a parte positiva da agricultura". Algo que o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel
acredita ter sido conseguido dada
a presença e envolvência de muitas
crianças na comemoração do Dia
Nacional da Agricultura.

“É necessário que
se unam esforços
na pressão que é
preciso fazer na
União Europeia para
inverter as verbas
que foram
anunciadas para
o próximo Quadro
Comunitário de
Apoio para a região”
“A paixão
dos Agricultores
Açorianos na sua
atividade é uma
realidade, por isso,
a agricultura
potencia outros
setores económicos
nos Açores”
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“Os Açores são conhecidos
pela sua grande qualidade
e capacidade de produzir
produtos agrícolas
com destaque para os laticínios”

“Ver tantas crianças com esta envolvência
é uma demonstração do poder que
os agricultores têm nesta Região”
>> O Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa,
elogiou a organização e a envolvência das mais de quatro mil crianças no Dia Nacional da
Agricultura. Deixando os parabéns aos agricultores açorianos pela "grande qualidade de produzir",
nomeadamente laticínios, Eduardo Oliveira e Sousa entende que essa produção tem de ser
valorizada junto de Bruxelas aquando das negociações do próximo Quadro Comunitário de Apoio.
Com esperança que a visita do Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Phil Hogan, aos Açores possa determinar alguma mudança de atitude em termos de envelope
financeiro, Eduardo Oliveira e Sousa desejou que o setor "não fique menos apoiado do que estava"

E

nquanto parceira da
Associação Agrícola de
São Miguel na organização do Dia Nacional
da Agricultura, a Confederação
dos Agricultores de Portugal
(CAP) fez questão de marcar
presença no evento que decorreu
no Mercado Agrícola de Santana
e o seu Presidente, Eduardo Oliveira e Sousa, mostrou-se "emocionado" com o que viu.
Nomeadamente com o "empenho das pessoas" e com o "interesse da comunidade e dos
professores" que culminaram na
presença de quatro mil crianças
de vários pontos da ilha de São
Miguel "a perceberem como se
semeia, como se planta e os benefícios da colheita". Quando os
mais novos mostram tanta "envolvência, é uma demonstração
do poder que os agricultores têm

nesta Região", referiu Eduardo
Oliveira e Sousa.
O Presidente da CAP realçou
que os Açores são conhecidos "pela sua grande qualidade e capacidade de produzir produtos agrícolas com destaque para os laticínios", com a vantagem de produzir
"de forma muito natural, muito
pouco baseada em alimentação
que não seja os pastos ao ar livre,
o que transporta os produtos para
outro patamar de qualidade e hoje
em dia com uma importância
acrescida, se trouxermos para a
discussão as questões relacionadas
com o bem-estar animal".
Para Eduardo Oliveira e Sousa a importância que o setor tem
na Região fez com que a CAP se
associasse a um evento desta natureza "que faz aquilo que nós
queremos combater, que é o desligamento da sociedade urbana

com o mundo rural. Como os
Açores são o mundo rural, que
por acaso também tem mundo
urbano, aqui está a ligação mais
sã que podemos observar. Estão
de parabéns", referiu.
E por isso mesmo, pela "situação particular de serem região
ultraperiférica, os apoios têm de
ter uma expressão mais significativa", disse Eduardo Oliveira e
Sousa a propósito do próximo
Quadro Comunitário de Apoio.
Neste sentido, indicou que a CAP
"está envolvida em toda a negociação do pacote agrícola. Para
aqui são muito importantes as ajudas específicas para as regiões insulares, dentro do pacote que corresponde à Política Agrícola Comum (PAC)" e neste sentido a
Confederação que representa fará
"os possíveis e creio que os governantes estão conscientes da im-

“Um evento desta
natureza faz aquilo
que nós queremos
combater, que é o
desligamento da
sociedade urbana
com o mundo rural.
Como os Açores são
o mundo rural, que
por acaso também
tem mundo urbano,
aqui está a ligação
mais sã que
podemos observar”

portância do que significam as negociações que se aproximam para
que este setor não fique menos
apoiado do que estava", adiantou.
Eduardo Oliveira e Sousa, que
se deslocou pela primeira vez aos
Açores enquanto Presidente da
CAP, reconheceu que a vinda do
Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil
Hogan, aos Açores nos dias 27 e 28
de Junho é "o reconhecimento da
parte dele, da importância que o
setor tem, no âmbito da própria
União Europeia".
Desta forma deixou "muita esperança" para que se confirmem
os anseios dos negociadores portugueses "para que a Comissão
transporte para o pacote financeiro da PAC portuguesa aquilo que
possa significar não haver quebras
face às quebras anunciadas há
pouco tempo", concluiu.
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“Agricultores açorianos são um exemplo
na capacidade de resposta aos desafios
que lhes são colocados”
>> Nas comemorações do Dia Nacional da Agricultura, o Presidente do Governo Regional
dos Açores, Vasco Cordeiro destacou o "percurso absolutamente notável" que o setor agrícola
tem feito nos Açores, elogiando também os agricultores açorianos pelo facto de saberem
dar resposta aos desafios que lhes são colocados. Sem se alongar muito sobre o próximo desafio
das negociações do próximo Quadro Comunitário de Apoio, Vasco Cordeiro optou por destacar
"o mérito e a importância" do evento que reuniu mais de quatro mil crianças em Santana

D

epois de visitar todos
os expositores e de interagir com os mais
pequenos que ia encontrando pelo caminho o Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, mostrou-se "impressionado" com as comemorações
do Dia Nacional da Agricultura
que tiveram lugar no Mercado
Agrícola de Santana.
A iniciativa que reuniu mais de
quatro mil crianças de vários anos
escolares foi considerada "de
muito mérito" por proporcionar
um contacto mais direto das
crianças e jovens com a agricultura. São iniciativas como a que
aconteceu em Santana, e à qual o
Governo Regional também se associou, que "se valoriza este setor,
se dignifica este setor, se dá a conhecer às novas gerações a forma
como muitos dos produtos que
consumimos no nosso dia-a-dia
surgem". E esta atividade que
permitiu um contacto mais estreito entre as crianças e jovens e
a agricultura "é importante, não
apenas por decorrer numa Região que tem no setor agrícola um
dos seus principais setores económicos, mas em si mesmo enquanto meio de educação e de sensibilização para a importância do setor agrícola".
Apesar de impressionado com
as mais de quatro mil crianças presentes no recinto, o Presidente do
Governo Regional destacou que
na agricultura também há desafios, "todos os dias". Desafios ao
nível do trabalho desenvolvido pelo Governo Regional e desafios
também ao nível de cada um dos
agricultores. Mas também aspetos
que "urge melhorar e desafios que
estão à nossa frente", nomeadamente as negociações do próximo
Quadro Comunitário de Apoio, referindo Vasco Cordeiro que "não
estamos satisfeitos com a proposta de orçamento comunitário que
foi apresentado".
Mas como o dia era de festa, o
Presidente do Governo Regional
não se quis alongar em desafios e
optou por elogiar o trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido pelo setor agrícola nos Açores. "Os
Açores têm feito um percurso ab-

“Os agricultores
açorianos são,
desse ponto de vista,
e julgo que não
peco por excesso,
o exemplo na
capacidade
de resposta aos
desafios quer da
quantidade, quer
da qualidade que
lhes são colocados,
e não apenas no
setor dos laticínios”

“Passa também por
iniciativas como esta,
a valorização deste
setor, a dignificação
deste setor, de dar
a conhecer às novas
gerações a forma
como muitos dos
produtos que
consumimos no nosso
dia-a-dia surgem”
“Os Açores têm feito
um percurso
absolutamente
notável. Não apenas
o que tem a ver
com o setor dos
laticínios, como todo
o setor agrícola”

solutamente notável. Não apenas
o que tem a ver com o setor dos laticínios, como todo o setor agrícola. Os agricultores açorianos
são, desse ponto de vista, e julgo
que não peco por excesso, o
exemplo da capacidade de resposta aos desafios quer da quan-

tidade, quer da qualidade que
lhes são colocados, e não apenas
no setor dos laticínios", referiu o
Presidente do Governo.
Daí que tenha destacado a importância que o setor tem não só
no arquipélago mas também no
contexto nacional, já que em ape-

nas 2,3% do território nacional,
os Açores produzem mais de
30% do leite produzido em Portugal e cerca de 50% do queijo.
"Isso só se faz com condições,
mas sobretudo com a dedicação
e competência de todos os envolvidos nesse processo", destacou Vasco Cordeiro.
Voltando a reforçar "o mérito
e a importância desta iniciativa"
que foi organizada pela Associação Agrícola de São Miguel,
com o apoio do Governo e da
Confederação dos Produtores de
Portugal (CAP), Vasco Cordeiro
fez saber que o facto de "sensibilizar, de despertar o gosto e o interesse das crianças por esta atividade é também uma forma
digna e bastante meritória de
servir a causa da agricultura e
numa Região em que a agricultura tem o peso que tem, servir a
causa dos Açores".
Com o lema "cuidar e cultivar
para todos alimentar", as comemorações do Dia Nacional da
Agricultura encheram o Mercado Agrícola de Santana com um
colorido diferente dando a oportunidade aos mais novos de contactar com animais e vários produtos hortícolas e frutícolas que
demonstraram a tradição da
agricultura nos Açores.
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O Conselho de Administração
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Visita a caminhos entre Porto
Formoso e Lomba de São Pedro

A

s infraestruturas agrícolas - caminhos de penetração, abastecimento de
água e luz às explorações,
pelo seu impacto nos custos dos fatores de produção, são sempre para a Associação Agrícola de São Miguel uma preocupação constante,
o que tem exigido um acompanhamento permanente das diferentes
realidades existentes ao longo de
todos os concelhos da ilha.
Assim, no passado dia 11 de maio,

uma comitiva constituída pelo
Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Secretário Regional da Agricultura e Florestas,
Diretora Regional dos Recursos
Florestais e presidente da IROA,
visitaram vários caminhos agrícolas e rurais entre Porto Formoso
e a Lomba de São Pedro, incluindo
aqueles que se encontram em más
condições de circulação e onde são
necessárias intervenções imediatas, que permitam a regularização

dos pavimentos, para que os agricultores possam circular em condições. Face à sua importância que
têm na gestão das explorações, o
abastecimento de luz e de água,
também foram uma preocupação
nesta visita, pelo que, foi visitado o
reservatório dos calços da Maia e a
lagoa das contendas. Proximamente, estas visitas que abordam
também os projetos futuros para
as infraestruturas agrícolas, serão
alargadas a outras zonas da ilha.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
Direção Regional da Agricultura

PROAMAF
PORTARIA Nº 43/2018 DE 23 DE ABRIL DE 2018
No passado mês de abril foi publicada uma nova Portaria no âmbito do PROAMF, em que as principais alterações são:
- Passam a ser elegíveis os grupos geradores para ordenhas fixas ou
móveis até ao limite de 7.000euros;
- Nas condições de elegibilidade, podem candidatar-se os agricultores cujo rendimento bruto, proveniente da atividade agrícola, seja superior a 2.500 euros, antes obrigava a que fosse no mínimo
de 5.000 euros. Os que exercem apenas atividade apícola (CAE
01491) não estão obrigados ao cumprimento deste limite mínimo;
- Passa a ser possível apresentar duas candidaturas anuais, em vez
de candidatura única, de qualquer forma os limites máximos anuais,
de investimento proposto mantêm-se, nos 3.000 euros (sem IVA),
com exceção para os investimentos na eletrificação das explorações
e aquisição de grupo gerador para ordenha, em que os limites máximos são de 15.000 euros e 7.000 euros, respetivamente.
Este resumo não dispensa a consulta da Portaria.

Obras de beneficiação
do Caminho da Eirinha,
no Perímetro de
Ordenamento Agrário
de Santana - Rabo de Peixe
As obras de beneficiação do Caminho da Eirinha
apresentadas a 14 de maio, incluíram a pavimentação de
cerca de 500 metros e a construção de um sistema
de drenagem adjacente, beneficiando 12 explorações
agrícolas, numa área de 70 hectares.

8 Agricultor 2000
MAIO DE 2018

Federação Agrícola
entrega caderno
reivindicativo
ao presidente do Governo
>> Federação Agrícola dos Açores entregou caderno de reivindicações
ao presidente do Governo Regional e defende promoção das vendas
de produtos lácteos açorianos na região da Macaronésia

A

Federação Agrícola
dos Açores pediu ao
Governo Regional para apostar na “internalização dos produtos açorianos”,
através da promoção de “artigos
de gama alta associados à marca Açores”.
No caderno reinvindicativo
apresentado pela Federação
Agrícola dos Açores num encontro com Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional, foi
apresentada uma sugestão para
a Região apostar na procura de
novos mercados.
Os agricultores pretendem
que seja efetuado uma aposta no
mercado da Macaronésia, aproveitando as boas relações instituições do Governo dos Açores
com os executivos da Madeira,
Canárias e Cabo Verde. A Federação Agrícola não compreende
porque motivos os produtos lácteos dos Açores não estão presentes “de forma consolidada” no
mercado da Macaronésia.
A Federação Agrícola pretende ainda que o Centro Açoriano
de Leite e Lacticínios (CALL)
“deve ter a capacidade de promover os produtos açorianos no exterior, através da elaboração de
candidaturas e criar condições
para que o leite dos Açores tenha
o reconhecimento devido”.
Segundo a informação no documento apresentado ao Governo Regional é necessário promover uma “reflexão profunda de todos os intervenientes da fileira do
leite para que se encontre um rumo e um caminho, onde devem
ser definidos critérios como a
quantidade de produção que
queremos ou o tipo de sistema de
exploração que devemos utilizar”.
Na opinião apresentada pela
Federação Agrícola dos Açores
“deve ser implementada uma
política capaz de reconhecer as
características do leite em cada
uma das ilhas e, em alguns casos,
a produção biológica pode ser
uma via alternativa muito interessante, por ser capaz de valorizar produções limitadas”.
Os agricultores voltaram a re-

Transportes
devem ser
melhorados

A Federação Agrícola volta a reclamar
o reforço do pagamento de 45 euros
de prémio à vaca leiteira
clamar o reforço do pagamento de
45 euros de prémio à vaca leiteira,
justificando este pedido com as
“fragilidades existentes na fileira
do leite” nos Açores.
Segundo o documento apresentado a agricultura é a principal atividade dos Açores, desenvolvendo
“uma ação decisiva na coesão
económica e social do arquipélago,
sendo responsável por 11% do emprego, embora cerca de 50% da população ativa trabalhe direta ou indiretamente neste setor”.
“ A agricultura dos Açores assenta na fileira do leite e da carne,
que contribuem fortemente para
as exportações, mas em cada uma
das ilhas sempre existiu um complemento a estas atividades principais, assim, não se pode descurar
a importância de outras produções
agrícolas, como o ananás e frutas,

o chá, o mel, a meloa, o alho, o vinho, as flores ou a agricultura biológica”, explica a Federação Agrícola
dos Açores que espera uma maior
sensibilidade do executivo regional para resolver os problemas
apresentados.
“A agricultura é essencial no desenvolvimento harmonioso pretendido para a região, porque
mantém a população nos meios
rurais ao mesmo tempo que cuida
e preserva o meio ambiente, devendo ser o principal instrumento a utilizar num ordenamento do
território que deve ser equilibrado
e sustentável”, alerta o documento.
Os dirigentes da Federação
Agrícola consideram que “numa
região pequena, insular e dispersa
como a nossa, a agricultura produz
alimentos com qualidade, utilizando os escassos recursos naturais

A Federação Agrícola dos
Açores alerta para a necessidade de rever o atual
modelo de transporte
marítimo e aéreo.
“O modelo deve ser revisto
de modo a adaptar-se às
realidades atuais”, refere
a direção da Federação
Agrícola que pretende que
sejam “colmatados as dificuldades existentes na
comercialização de produtos regionais e na exportação de animais”.
Os agricultores pedem
uma revisão no atual modelo de apoio aos transportes, contemplado no
programa competir +.
Relativamente ao transporte aéreo de carga
referem que “as regras
existentes do transporte
aéreo têm de ser
alteradas” para garantir
o “escoamento de alguns
produtos açorianos”.

duma forma sustentada e equilibrada, através do uso preferencial
das pastagens naturais”, acrescentando que “o desenvolvimento dos
Açores passa por uma agricultura
forte e pujante, capaz de enfrentar
os principais desafios, devendo por
isso, ser acarinhada e protegida,
porque da sua estabilidade e equilíbrio, resultará uma região não só
mais sustentável, mas principalmente, com futuro”.

Governo deve
criar calendário
indicativo
das ajudas
regionais
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Pedida união
durante negociação
da PAC em Bruxelas

A Federação Agrícola dos Açores
voltou a insistir para o Governo
Regional cumprir os prazos de pagamentos. “Ainda existem pagamentos do Safiagri III, Proamaf e
ajuda aos adubos em falta, que
apesar de terem sido previamente
anunciados, continuam por regularizar junto dos agricultores.
Aguarda-se que rapidamente esta
situação seja ultrapassada”, refere

o documento apresentado ao presidente do Governo Regional.
Os agricultores referem que estes apoios “são fundamentais no
equilíbrio financeiro das explorações”, mas continuam a “ocorrer
sistematicamente atrasos nas ajudas a pagar, mesmo que estejam
devidamente publicadas em portarias no Jornal Oficial da Região”.
O atraso no pagamento de

apoios provoca problemas no
pagamento de dívidas dos agricultores.
Para resolver este problema a
Federação Agrícola dos Açores
pede que seja criado um calendário indicativo dos pagamentos das ajudas regionais aos
agricultores, como acontece
com o pagamento das ajudas comunitárias.

Apresentada
estratégia para
valorizar a carne
com marca Açores
A Federação Agrícola dos Açores
defende que o Centro de Estratégia Regional da Carne dos Açores
(CERCA) deve potenciar um setor de grande importância para
muitas das ilhas dos Açores e sugere uma estratégia para valorizar a carne.
“A marca Açores deve ser aplicada a toda a carne bovina produzida nos Açores, no entanto, a
carne IGP deve funcionar como
uma designação premium, capaz
de alavancar a restante carne. Esta é aliás, uma visão que tem sido

defendida desde o início da implementação da carne IGP nos
Açores”, refere.
Os agricultores pedem ainda
uma fiscalização “para que não
existam aproveitamentos na sua
comercialização”.
Para garantir a valorização da
carne dos Açores devem ser “incentivados estudos científicos em
colaboração com várias instituições, principalmente a Universidade dos Açores, que permitam potenciar as características
da carne dos Açores”.

A Federação Agrícola dos Açores
alertou para a necessidade do Governo Regional, partidos políticos na Região, eurodeputados e,
inclusivamente, o Governo da
República, se unirem na defesa
dos agricultores açorianos durante o processo de negociação da
PAC pós 2020.
“Porque só desta forma, é que poderão ser encontrados os meios financeiros para a agricultura, através
dos fundos comunitários, que devem ser superiores aos atuais”, defendem os os agricultores.
A direção da Federação Agrícola também defende a sua inclusão
no Conselho de Acompanhamento
da Revisão da Politica Agrícola Comum porque “iria enriquecer e fortalecer o debate e consequentemente, as conclusões deste órgão
consultivo, já que a sua representatividade na região é significativa e

considerável, sendo uma organização de produtores indispensável, na adoção das politicas
agrícolas no arquipélago, onde as
diretrizes da União Europeia assumem grande importância”.
Também é solicitado que a PAC
pós 2020 tenha em consideração
“o papel que as organizações de
produtores desempenham no setor agrícola, porque são fundamentais na aplicação adequada
das políticas regionais, nacionais e comunitárias porque representam os agricultores, o que
lhes dá um maior conhecimento
da realidade. Nos Açores, esta é
uma realidade visível em todas
as ilhas, no entanto, e atendendo
às dificuldades estruturais existentes, a nova PAC deve prever
medidas capazes de dar sustentabilidade às organizações de
produtores”.

Federação Agrícola deseja ver “união”
na defesa dos Açores
Relativamente aos matadouros
o documento assinala um aumento do investimento do executivo regional, mas a Federação Agrícola
aponta a necessidade de concretizar “alguns melhoramentos fundamentais nestas infraestruturas”
que contribuíssem para “aumentar
a capacidade de resposta dos agentes locais face às solicitações comerciais vindas do exterior”.
É apontado que o mercado da

fileira da carne “é agressivo e seletivo”, sendo necessário concretizar estes investimentos para aumentar a competitividade
dos produtores nos Açores.
Os agricultores indicam ainda ser necessário promover um
trabalho de “uniformização das
carcaças” na fase de acabamento. “Isto permitirá melhorar o
fornecimento e abastecimento
de carne nos mercados”.
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Parque de Exposições recebe
“Dia da Produção Regional”
>> O Parque de Exposições de São Miguel, em Santana na cidade da Ribeira Grande,
recebeu no dia 26 de abril, o Dia da Produção Regional, promovido pela Secretaria Regional
da Agricultura e Florestas, através da Direção Regional do Desenvolvimento Rural
e em colaboração com a Associação Agrícola de São Miguel. Esta iniciativa foi assinalada
com a realização de um seminário denominado "Açores com valor acrescentado"

o consumo direto dos produtos regionais de quem nos visita". Do
ponto de vista do Presidente da
Associação Agrícola de São Miguel, "esta é a melhor de todas,
pois é a que tem menos custos e
tem mais receita" e desta forma
não há que pagar transportes, visto que "Os transportes são o maior
handicap que nós continuamos a
ter na Região Autónoma dos Açores, quer pelo custo, quer pelas dificuldades, e principalmente nas
outras ilhas de mais pequena dimensão que afetam claramente os
produtos de valor acrescentado".
Este realçou ainda que a Marca
Açores "é uma marca que vende,
tem é que ser bem potenciada e
nós todos temos que ter muito orgulho nesta marca e saber defender os Açores".

“Com ou sem quotas
a produção continua”

N

este âmbito, a inovação, a produção, a
transformação, a cooperação e o consumo
foram as áreas que estiveram em
destaque no evento. A sessão de
abertura contou com a presença
do Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, e
do Presidente da Federação
Agrícola dos Açores e da Associação Agrícola de São Miguel,
Jorge Rita.

“Vivemos numa região
em que produzimos,
gostamos muito
de produzir,
sabemos produzir”
Jorge Rita deu início à sessão
dando as boas vindas a todos os
presentes no evento, afirmando
desde logo que o Diretor Regional fez uma excelente escolha do
local, "este é um evento fora daquele contexto normal dos que
se fazem aqui (…) mas do nosso
ponto de vista muito assertivo na
sua escolha". No que diz respeito
à produção regional, Rita, afir-

mou também que a produção em
si é uma área que deve estar constantemente em aprendizagem e
que esta tem feito bem o seu papel
na região, pois apesar de todas as
adversidades tem mostrado resistência. "É um setor com uma resiliência impressionante que é capaz de fazer inveja a outros setores
e atividades". Na Região Autónoma dos Açores, a produção é um
dos setores com mais influência e
esta tem sido fundamental para a
economia regional. Porém, existem ainda certos aspetos a melhorar em prol de uma melhor obtenção de resultados, sendo assim,
o Presidente da Federação Agrícola sugeriu que estes aspetos deveriam ser debatidos neste seminário sem reservas, nomeadamente
através de críticas construtivas à
transformação e distribuição. Há
ainda que ter em mente que "o
grande objetivo final de quem produz, de quem transforma e de
quem comercializa tem um alvo: o
consumidor". Isto porque é o consumidor quem paga, assim sendo
há que ter cada vez mais em conta
o ponto de vista de quem consume,
ou seja aquilo que o consumidor
precisa e exige.

“A Marca Açores
começa a ser uma
marca muito forte”
Os Açores estão na moda em
termos turísticos. Jorge Rita felicitou o Governo Regional por este ter vindo a conseguir realizar
os seus objetivos a nível de turismo para a região, todavia, o Pre-

sidente da Associação Agrícola
de São Miguel advertiu que devemos ter em atenção que temos
consumidores diferenciados, ou
seja é importante ter em atenção
todas as necessidades dos compradores e não ignorar os problemas que surgem.
Assim, há que produzir em
função do nosso mercado e ver que
"não há melhor exportação do que

Ao finalizar o seu discurso, Jorge Rita lembrou ainda que "o fim
das quotas e o baixo preço do leite
são situações que lamenta", mas
felizmente apesar de todas as dificuldades continuamos a apostar
em produtos de valor acrescentado, e apesar não termos grandes
quantidades, os Açores têm obtido
produtos de grande inovação e diferenciação.
Por último, o orador chamou
atenção também para a história
dos produtos açorianos, sublinhando que "a história é fundamental para a valorização do produto". Os Açores têm uma história
rica e em todas as ilhas do arquipélago somos surpreendidos
por produtos magníficos, "Nós temos o leite, a carne, o queijo de São
Jorge, temos o mel, temos o chá,
temos a meloa de Santa Maria, a
queijada da Graciosa, entre outras, e todas estas produções são
fundamentais para a economia
destas ilhas". Desta forma há que
aproveitar todos os benefícios oferecidos pelas ilhas excepcionais
que são os Açores e este facto deve
ser sempre lembrado, visto que
segundo o Presidente da Federação Agrícola "devemos ter muito orgulho naquilo que é nosso e
naquilo que fazemos".
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“Açores com valor
acrescentado”
>> A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas,
através da Direção Regional do Desenvolvimento Rural e em
colaboração com a Associação Agrícola de São Miguel assinalou,
a 26 de abril, o Dia da Produção Regional com a realização
de um seminário denominado "Açores com valor acrescentado",
no Parque de Exposições de São Miguel

E
“Temos ainda um longo
caminho a percorrer”
O Secretário Regional da Agricultura, João Ponte foi o último a
discursar na abertura do Seminário. Este começou por lançar a proposta de se criar um pacto de cooperação da agricultura para que
haja uma inovação dos produtos
regionais. Este defende que o pacto deve incorporar o Governo, os
agricultores, as associações, a
indústria e os académicos, salientando também que " já há trabalho
feito nesta área, mas podemos ir
mais além".
De acordo com o Secretário,
"não podemos continuar a assistir
ao desinteresse por parte do setor
às medidas do PRORURAL+ referentes à inovação", assim sendo há
que inovar " não chega produzir
bem e com qualidade, é preciso cada vez mais apostar na inovação,

para ganhar notoriedade e para
captar novos mercados", ou seja
a inovação é o maior desafio a ter
em conta no que diz respeito à
produção regional. Porém, João
Ponte sublinhou ainda que o Governo Regional deve facultar instrumentos para ajudar a ultrapassar estas adversidades. Este chamou ainda atenção para o facto de
haver a necessidade " de consumirmos muito mais o que é nosso,
o que é produzido localmente, não
só pela qualidade e frescura dos
alimentos, mas também para deixarmos, nas nossas ilhas, mais-valias económicas" explicou.
Para terminar a sessão de
abertura, João Ponte defendeu
que é preciso continuar a investir
e apostar nas exportações da produção regional, sendo que para
isto é imprescindível procurar
novos parceiros e aproveitar os
circuitos que Portugal tem instituídos com o estrangeiro.

ste ano a celebração do
Dia da Produção Regional coincidiu com o Dia
da Produção Nacional,
que se assinala desde 2011 e cujo
principal objetivo é informar os
consumidores para a importância
social e económica da produção
portuguesa, bem como apelar ao
consumo "Made in Portugal" .
Este evento, que contou com
cerca de duas centenas de participantes, entre estes agricultores e
industriais do setor agroalimentar,
reuniu como principais áreas em
destaque a produção, a transformação, a inovação, a cooperação e
o consumo. O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João
Ponte, e o Presidente da Federação
Agrícola dos Açores, Jorge Rita deram início à sessão de abertura.
O Seminário denominado
"Açores com valor acrescentado"
incluiu, no período da manhã,
várias intervenções, sendo estas
por parte de Maria Custódia Correia, da Rede Rural Nacional
que nos falou sobre a importância da cooperação na produção,
apelando à realização de parcerias, de Vítor Tito, da BBZ que
listou as sete grandes tendências
alimentares que surgirão futuramente no mercado da alimentação, e de Pedro Pimentel, Diretor-Geral da CentroMarca que
opinou sobre a situação atual dos
Açores no que diz respeito aos
lacticínios e deu algumas dicas
sobre as tendências futuras do

setor do leite. Ainda antes do almoço, Mirjam Buil manifestou-se
sobre a inovação na transformação e Maria Canelhas debateu
a cooperação no consumo.
A manhã abrangeu também intervenções de Rodolfo Tristão, presidente da Câmara de Provadores
da Comissão Vitivinícola Regional dos Açores, que nos falou sobre
o mercado dos vinhos e sugeriu que
os Açores poderão vir a ser um destino vínico. Também, Marisa Toste,
administradora da Sociedade para
o Desenvolvimento Empresarial
dos Açores (SDEA), referiu os próximos desafios da Marca Açores e o
poder que esta marca tem vindo a
desenvolver.
Já pela tarde foram apresenta-

dos quatro casos de valorização
da produção regional, nomeadamente, Rui Calouro, da BEL, que
falou sobre pastagens sustentáveis. Madalena Mota, do Chá
Gorreana, que retratou a cultura
do chá, nas várias prespectivas.
Também, Carlos Arruda, do
INOVA, pronunciou-se sobre a
melhoria da competitividade do
ananás dos Açores e por último,
o empresário João Monteiro interveio sobre o valor acrescentado na horticultura.
O encerramento do seminário, ficou a cargo do Diretor Regional do Desenvolvimento Rural, Fernando Sousa, que enalteceu a qualidade do evento e a
presença dos agricultores.
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O vitelo recém nascido: fonte
de desafios e oportunidades

E

ste foi o mote para a
reunião de produtores,
organizada pela Associação Agrícola e pela
Zoetis no passado mês de fevereiro. A casa estava cheia, o tema
despertou o interesse nos produtores de leite de S. Miguel! E não
é para menos. De facto o vitelo
recém-nascido é o renovar da exploração a cada dia. É uma verdadeira fonte de oportunidades,
as fêmeas são as futuras vacas
produtoras de leite e os machos
têm, actualmente, elevada procura e, consequentemente, um
valor de mercado mais elevado
que no passado recente. Mas não
há oportunidade que não acarrete desafios e os vitelos são disto
bom exemplo.
O início de vida da espécie bovina não é fácil, estes animais
nascem totalmente desprovidos
de defesas pois a placenta desta

espécie não permite a passagem
dos anticorpos (responsáveis pela
defesa dos animais contra agentes de doença) da mãe para o feto,
durante a gestação. Posto isto, a
imunidade do vitelo depende, de
forma crítica, do maneio e da consistência de procedimentos nos
primeiros dias de vida, com especial enfoque nas primeiras horas.
Não obstante, o período seco da
mãe e o modo como o parto decorre
assumem também um especial
impacto na eficácia de aquisição
dessa imunidade (capacidade de
resistir à infecção).
Vacas sujeitas a stress crónico,
má nutrição e doenças durante a
gestação (e sobretudo no período
seco) tendem a parir vitelos mais
fracos e com menor capacidade de
ingestão do colostro e de absorção
dos anticorpos (defesas) do mesmo, o que tem consequências a
curto prazo (maior susceptibilida-

de aos agentes de diarreia e doença
respiratória e menor ganho médio
diário) e na produção futura (atrasos na entrada à reprodução e menores produções de leite). Impacto
semelhante têm os partos difíceis
(distócias) que resultam em vitelos
menos viáveis e, portanto, também
com comprometimento dessa capacidade de ingestão/absorção. O
momento do parto exige, por este
motivo, grande ponderação e capacidade de gestão de ansiedade da
parte de quem dá assistência à parturiente pois, se por um lado, sabemos que partos demasiado prolongados podem diminuir a viabilidade do recém-nascido, por outro,
partos ajudados (distócicos) indevida ou precocemente acarretam
sérias consequências para a vaca
(infecções uterinas, rupturas,
lesões neuromusculares, retenção
de placenta, doenças metabólicas
do pós-parto, …) e para o vitelo

(lesões traumáticas, acidose, …).
A bibliografia actual indica que devemos ajudar menos de 10% das
vacas e menos de 20% das novilhas
a parir, mas é certo que uma boa supervisão dos partos e um correcto
conhecimento das suas fases são
críticos para aumentar a viabilidade dos bezerros e garantir a saúde das mães.
Superado este desafio, imediatamente após o nascimento, o vitelo enfrenta um segundo obstáculo:
a sobrevivência nas primeiras horas de vida. Para superá-lo, deve
ser imediatamente retirado do
ambiente contaminado onde nasceu, deve ser seco (pela mãe ou por
ação humana, quando as mães não
manifestam interesse pela cria),
aquecido (colocado em ambiente
térmico favorável e alimentado), o
cordão umbilical desinfectado e
deve ser-lhe administrado o colostro o mais rapidamente possível.

A inexistência de transferência
de imunidade durante a gestação
(devido ao tipo de placenta desta
espécie), coloca no encolostramento a função de garantir a capacidade de resistência do recémnascido aos agentes patogénicos a
que está sujeito. O maneio do colostro constitui, assim, um factor
absolutamente importante para a
rentabilidade a saúde da vitela de
reposição e, a longo prazo, para a
rentabilidade da futura vaca e,
portanto, para o futuro da exploração. Esta primeira secreção
mamária, para além de fonte de
defesas, é também fonte de calor
(os vitelos não conseguem regular a temperatura corporal, dependendo da temperatura externa e do alimento), promotor de
crescimento (apresentando uma
composição completa em vitaminas, minerais, além de alto teor
em proteínas, gordura e outros
nutrientes) e laxante natural,
ajudando a limpar o mecónio
(primeiras fezes). O sucesso do encolostramento depende dos seguintes factores:
- quantidade de colostro administrada - recomenda-se a administração de 4L na primeira refeição, o que pode ser facilmente
conseguido com a administração
via sonda esofágica, cuja aplicação
deve ser treinada.
- qualidade do colostro - o teor
em IgG deve ser superior a 50 g de
IgG/L (o que deve ser verificado
através de um colostrómetro ou
refractómetro); e o teor em microorganismos o mínimo possível (o
que se consegue com uma boa higienização do úbere antes da 1ª ordenha, do equipamento de ordenha e dos baldes/tetinas, com uma
rápida administração (menos de
1h) após a ordenha e com uma eficaz conservação).
- tempo decorrido entre o nascimento e a 1ª refeição - o menor
possível, uma vez que a capacidade de absorção dos anticorpos vai
diminuindo com o passar das horas, sendo máxima até às 4 horas
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de vida e sofrendo um rápido
decréscimo a partir das 6. Às 24h
essa capacidade de absorção é inexistente, pelo que a 1ª refeição
quando administrada demasiado
tarde servirá apenas de alimento e
não de fonte de defesas.
Para além da transferência de
imunidade via colostro, , devem
considerar-se, com os veterinários
assistentes, a pertinência das estratégias de vacinação destinadas
aos recém-nascidos.
A vacinação das mães na fase final da gestação contra agente de
diarreia, sempre que estes sejam
relevantes, constitui uma prática a
considerar numa parte das explorações e que, para ter sucesso, depende absolutamente do bom maneio do encolostramento.
Os animais de explorações
com problemas de doença respiratória associados aos vírus sincicial (BRSV), parainfluenza
(PI3) e da rinotraqueíte infeciosa bovina (IBR) no aleitamento
podem ser imunizados activamente, com recurso à vacinação.
Esta medida deve, idealmente,
recorrer a vacinas com a possibilidade de administração por
via intranasal a fim de minimizar
a interferência dos anticorpos
transferidos pela mãe (via colostro) e, em simultâneo, induzir
uma imunidade local e, como tal,
uma protecção mais rápida e eficaz frente a esses agentes.
Em suma, a principal estratégia para superação dos desafios do
vitelo recém-nascido é assumir o
controlo de todos os passos. Contudo, incorremos noutro grande
desafio, o da gestão da exploração.
Como disse Edwards Deming, conceituado estatístico americano (já
falecido), "não se controla o que
não se mede (…) e não há sucesso
no que não se gere", pelo que cada
um, na sua exploração, deverá conhecer os seus indicadores produtivos (taxas de mortalidade, taxas de
morbilidade (doença), idade à 1ª
IA, idade ao 1º parto, produção de
leite por lactação, indicadores reprodutivos, entre outros) e a eficácia do encolostramento que pratica. Este conhecimento conseguese com uma boa base de registos,
actualizada e de fácil compreensão.
A eficácia na transferência de imunidade passiva (encolostramento)
pode ser avaliada através da determinação das proteínas séricas totais, numa amostragem de vitelos
entre o 1º e o 7º dia de vida.
O esforço e investimento no
melhoramento genético só é recompensado com um maneio
correcto desde a recria, o que nem
sempre é fácil, pois, de facto, o vitelo é uma verdadeira fonte de desafios, desde o ventre materno à
puberdade, mas não há desafio
que, quando superado, não confira satisfação e não há nada que
deixe um produtor de leite mais
satisfeito do que ter os seus animais saudáveis, produtivos e
rentáveis.
Nota: a autora, por decisão própria, não escreve segundo o último
acordo ortográfico.
MARISA BERNARDINO,
MÉDICA VETERINÁRIA ZOETIS PORTUGAL SERVIÇOS TÉCNICOS DE RUMINANTES
marisa.bernardino@zoetis.com

A Cooperativa União Agrícola, CRL
promove 2 ações formativas

A

Cooperativa União Agrícola, CRL
promoveu 2 ações formativas, uma
na área da Gestão de uma Empresa Agricola e outra ação formativa
em Ordenha e Higiene do Leite.
A formação de Orientação para a Gestão
de uma Empresa Agricola iniciou a 21 de
março e terminou a 5 de abril e 2018. Com 16
formandos inscritos, esta formação visa a
aquisição de conhecimentos teórico-práticos
que permitem aos formandos possuírem conhecimentos na área da gestão de uma exploração agrícola. Tem como objetivo consciencializar os participantes para a necessidade de

uma gestão económica e financeira objetiva,
criteriosa e direcionada, com a finalidade de
rentabilização máxima da sua atividade agrícola. Para além disso, promove nos formandos uma autonomia na decisão, auxiliado pela interpretação de indicadores das técnicas
de análise e gestão. Esta ação foi ministrada
pelo formador Dr. º Miguel Ferreirinha.
O curso de Ordenha e Higiene do Leite ministrado pela formadora Eng.ª Beatriz Afonso Patricio, também contou com a presença
inicial de 16 formandos e decorreu entre os
dias 9 e 24 de abril de 2018. Esta formação
com uma grande componente prática, tem

como objetivo dotar os participantes de conhecimentos teóricos e práticos no âmbito da
ordenha e higiene do leite de forma a melhorar a execução das tarefas no processo de ordenha dos animais e da obtenção de leite de
qualidade.
Estas formações foram cofinanciadas pelo
programa PRORURAL+.

Curso de Orientação
para a Classificação
de Bovinos de Leite
17ª Escola de Juízes
para Julgamento da
Raça Holstein Frísia

20 a 22 de junho de 2018
9h30 - 16h30

Esta formação baseia-se em exercícios
práticos apoiados por explicações
teóricas em que os participantes
deverão julgar quais os melhores
animais em pista, de acordo com o seu
ponto de vista de animal ideal
Todos os interessados em participar
neste curso devem inscrever-se
até ao dia 15 de junho
no Gabinete da Formação da
Cooperativa União Agricola, CRL
no edifício do Contraste Leiteiro
TEL: 296 490 000

O Conselho de Administração
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Cooperativa União Agrícola
promove formações de APF pela
primeira vez aos seus colaboradores
como entidade certificada

A

Cooperativa União Agrícola
CRL, proporcionou a cerca
de setenta colaboradores internos quatro ações formativas na área da Aplicação de Produtos
Fitofarmacêuticos (APF) Módulo II
de 25h, que vêm no seguimento da
formação de Aplicação de Produtos
Fitofarmacêuticos (APF) Módulo I
(4h), já concluída em maio de 2016.
As formações decorreram no Parque de Exposições de São Miguel em

Santana num espaço de quase um
mês, sendo que a primeira formação
sucedeu-se de 15 de fevereiro a 23 de
fevereiro, a segunda ação formativa
ocorreu de 19 de fevereiro a 27 de fevereiro, a terceira formação realizouse de 22 de fevereiro a 2 de março e por
fim, a quarta e última ação formativa
decorreu de 1 de março a 9 de março.
Todas estas ações de formação contaram com a presença de uma média
de 17 formandos por turma, que tive-

ram 15h de teoria e 10h de treino preparatório.
Estas formações foram lecionadas
pelos formadores da Cooperativa, nomeadamente pela Engª Sofia Lopes,
pelo Engº Nuno Dias e Engº Filipe
Spranger. Deste modo, é importante
referir que todos os formandos concluíram com aproveitamento estas
ações de formação e mostraram-se gratos por estas oportunidades concedidas
pela Cooperativa União Agrícola.

Ficha Técnica
Propriedade
Cooperativa União Agrícola, CRL
Recinto da Feira, Campo de Santana
Site: http://www.aasm-cua.com.pt
Telf: 296 490 000
Director: Engº Nuno Sousa
Gráfica: Ega - Empresa Gráfica Açoreana, Lda
Tiragem desta edição: 3200 exemplares
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