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IV Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono decorre entre os próximos dias 24 e 26 de
novembro no parque de exposições de São Miguel, sendo mais um evento que irá certamente,
enaltecer a excelência dos nossos animais não só na região,
como no continente e no exterior, constituindo mais uma
amostra da qualidade da nossa agropecuária.
O alcance que este concurso tem tido nos últimos anos
é significativo, sendo já hoje, um evento alvo de procura
internacional, já que, teremos agricultores provenientes
da Finlândia, da Alemanha e de Espanha, que terão a
oportunidade de acompanhar a evolução das diferentes
classes ao longo destes dias.
Importa também referir, que tem sido usual a visita de
agricultores nacionais e estrangeiros à nossa ilha, onde
além de percorrerem e observarem as nossas belezas naturais e saborearem os nossos produtos, têm a oportunidade de visitar algumas explorações agropecuárias, contactando assim, com a nossa realidade, no que se refere às
condições infraestruturais existentes, bem estar animal,
sanidade animal, maneio alimentar utilizado e também
com a aposta realizada pelos produtores na genética, que
tem sido decisiva na evolução das manadas.
Desta forma, os concursos pecuários são cada vez mais
importantes na divulgação do setor agropecuário no exterior, por serem capazes de o projetar para além da nossa
ilha, através de quem nos visita, dos meios de comunicação social presentes e também, pela transmissão online
para o mundo inteiro.
A produção sabe fazer o seu trabalho, já que o aumento da
competitividade das nossas explorações agropecuárias tem
sido assinável e é reconhecido por todos, no entanto, cabe ao
governo regional criar condições infraestruturais semelhantes para todos os produtores e cumprir com os compromissos
que assume perante agricultores e organizações, enquanto, a
nossa indústria deve aproveitar a qualidade da matéria prima
que lhe é fornecida, apostando duma forma categórica na valorização dos produtos lácteos, porque o melhor leite do
mundo, não pode ser o mais mal pago da europa.
Os concursos são também espaços de convívio e de confraternização, pelo que, aguardamos a participação dos
associados e de todos aqueles que gostam e apreciam o
ambiente único, que se cria entorno da excelência dos animais a concurso.
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Associação Agrícola
de São Miguel pede
apoio do Presidente
da República para
se ultrapassarem
os tempos
difíceis no setor
>> O Presidente do Conselho de Administração
da Associação Agrícola de São Miguel lembrou
a Marcelo Rebelo de Sousa que os agricultores açorianos
estão a ser afetados por uma crise "que não foi criada por
eles” mas sim por decisões políticas.
Jorge Rita lembrou que durante muitos anos o setor
agrícola foi o suporte da economia na região, e continuará
a sê-lo no futuro. "Não há setor que substitua a nossa
agricultura", disse Jorge Rita embora reconhecendo
que o turismo é muito potenciado pela agricultura
e que o contrário também acontece. Apesar de haver
essa interação entre os dois setores, Jorge Rita afirmou
que "não sei se algum setor consegue substituir
em receitas 300 milhões de euros numa região como
a nossa", acrescentando que a agricultura representa
emprego direto para 11% da população açoriana

O

Presidente do Conselho
de Administração da
Associação Agrícola
de São Miguel, Jorge
Rita, começou por elogiar a moldura humana que se reuniu para
homenagear o Presidente da
República em jeito de "reconhecimento e agradecimento ao dinamismo que tem, à grande capacidade de perceber o que nós pensamos e fazer com que o povo
também se sinta protegido".
Jorge Rita falava da tragédia
dos incêndios que assolaram recentemente o continente português e da posição de Marcelo Re-

belo de Sousa perante as populações afetadas. "Os Açores e os
agricultores dos Açores estão muito reconhecidos pela sua atitude,
pela sua proatividade na ajuda das
decisões em prol dos mais desfavorecidos", disse.
Mas os agricultores açorianos
também vivem dificuldades e Jorge
Rita considerou "lamentável como
se tem uma boa agricultura, um leite que é o melhor do mundo, um leite mais mal pago da Europa, como
se tem agricultores dececionados,
como é que se tem juventude que
adora agricultura, que gosta de produzir, que está no setor por paixão,

e vivermos uma crise que não foi
criada pelos agricultores".
Jorge Rita lembrou a Marcelo
Rebelo de Sousa que os agricultores açorianos estão a ser prejudicados "por decisões políticas que
não temos nada a ver com elas. O
embargo russo é uma decisão política e os agricultores não foram tidos nem achados para opinar sobre essa situação. Mas somos confrontados com baixas substanciais
do que são os nossos produtos ao
longo dos últimos três anos. Lamentamos que essa situação tenha
acontecido", disse.
O presidente da Associação

“A agricultura na região durante
muitos anos foi o suporte da economia,
e continuará a sê-lo no futuro,
alertando que mesmo que outros setores
de atividade estejam a crescer,
não há nenhum nos Açores
que substitua a nossa agricultura”
Agrícola de São Miguel lembrou
que a agricultura na região "durante muitos anos foi o suporte da
economia na região, e continuará
a sê-lo no futuro", alertando que
mesmo que outros setores de atividade estejam a crescer, "não há
nenhum setor de atividade nos
Açores que substitua a nossa agricultura. O nosso leite e a qualidade dos nossos produtos. Não há
setor que substitua a agricultura
na coesão económica e territorial,
e mesmo o turismo que está a
crescer, é muito potenciado pela
agricultura, embora o contrário
também aconteça".

Referiu que o "turismo adequado" trará mais-valias para a
região, mas reconhecendo que "o
seu crescimento não pode pôr em
causa a nossa qualidade de vida,
a nossa sustentabilidade económica, a nossa paisagem e o nosso bem-estar que também tem
um custo com o afluxo do turismo, se for mal direcionado". Este
também é "um grande desafio para todos nós", já que é a agricultura que tem vindo a dar suporte à
economia regional.
"Ouvimos muito falar de
milhões, de muitas verbas, mas o
que pretendemos e precisamos
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“Vivemos tempos difíceis, é lamentável
como se tem uma boa agricultura,
um leite que é o melhor do mundo, um leite
mais mal pago da Europa, como se tem
agricultores dececionados, como é que se
tem juventude que adora agricultura, que
gosta de produzir, que está no setor por
paixão, e vivermos uma crise que não foi
criada pelos agricultores”

na nossa agricultura é capacidade, arte e engenho" e também alguma proatividade de quem governa em relação ao próximo
Quadro Comunitário de Apoio, o
programa 2020, nomeadamente
em relação à revisão do POSEI
"que é dos melhores instrumentos financeiros que temos para a
Região Autónoma dos Açores
por sermos região ultraperiférica, e o enfoque tem que ser dado
precisamente nas regiões ultraperiféricas e nessa estratégia articulada entre a Região, o País e
Bruxelas". E nesse aspeto Jorge
Rita pediu a colaboração do Pre-

sidente da República "para ajudar a ultrapassar algumas dificuldades, para que não haja uma
orfandade em relação a algumas
dessas posições, porque se isto se
verificar ficamos com mais dificuldade em articular e em sermos mais coesos naquilo que são
as pretensões e reais reivindicações que pretendemos para a
região".
O presidente da Associação
Agrícola de São Miguel lembrou
que o setor agrícola é geralmente
o mais visado quando se fala em
apoios e subsídios, mas ressalvou
que "é bom que as pessoas não se

esqueçam que os agricultores
recebem subsídios para ajuda às
perdas de rendimento, para que
o consumidor final continue a
consumir leite ao preço que
consome, produtos lácteos e derivados ao preço que consome,
todas as produções de carne e
hortícolas".
Lembrando que na década
de 50 e 60, cada família gastava com alimentação cerca de
60% do seu orçamento familiar, Jorge Rita referiu que "hoje cada família gasta 12% na
alimentação, porque os subsídios nem tão pouco são suficientes para colmatar essas diferenças. Por isso na década 50
e 60 havia muitos ricos na agricultura, nós hoje somos felizes
às vezes, mas queríamos ser
muito mais felizes".
Por isso Jorge Rita pediu que
na região a agricultura "não seja desviada para segundo plano,
porque os países e regiões, valem pela sua balança comercial,
e se há setor de atividade que
tem capacidade para produzir
bens transacionáveis, que tem
excelente capacidade de exploração, é o setor agrícola e concretamente o setor leiteiro", referiu dando o exemplo do leite e
seus derivados exportados pelos
Açores ascendem a 300 milhões
de euros. "Não sei se algum setor consegue substituir em receitas 300 milhões de euros numa região como a nossa", disse
Jorge Rita que acrescentou que
em termos de emprego o setor
agrícola também emprega 11%
da população ativa e de forma
generalizada dá emprego a 40%
da população de forma direta e
indireta.
Depois, Jorge Rita apontou
para algumas fotografias que
emolduravam o local escolhido para os discursos e disse: "Eu
olho e vejo aqui: juventude, belezas naturais, bem-estar animal, vacas vistosas, paisagens
magníficas, o verde, emoção,
paixão é o que nós queremos para os Açores e contamos consigo", referindo-se a Marcelo Rebelo de Sousa.
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Presidente da República é “um
embaixador” dos produtos açorianos
e promete “puxar de forma especial”
pela agricultura açoriana
>> Mal entrou no Parque de Exposições de São Miguel, em Santana, e Marcelo Rebelo de Sousa
foi logo aplaudido de pé por cerca de três mil agricultores que ali se reuniram para partilhar
o jantar com o Presidente da República organizado pela Associação Agrícola de São Miguel.
Marcelo Rebelo de Sousa confessou ser consumidor dos produtos açorianos e manifestou ser um
embaixador desses mesmos produtos a quem destacou a qualidade. Mas para que os produtos
sejam de qualidade também os agricultores precisam de trabalhar bastante já que têm "das vidas
mais difíceis da economia". É por isso que Marcelo Rebelo de Sousa se comprometeu a "puxar de
forma especial" pela agricultura açoriana nas negociações do próximo Quadro Comunitário de Apoio

O

Presidente da República
Portuguesa,
Marcelo Rebelo de
Sousa, fez questão de
cumprimentar todos e de se deixar fotografar com quem assim o
pedia, mostrando-se satisfeito
por partilhar um jantar na Associação Agrícola de São Miguel
com cerca de três mil agricultores
e famílias.
Foi exatamente para os agricultores que Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu as primeiras palavras
afirmando que "houve um tempo
que se dizia, em Portugal todo, que
a agricultura tinha passado, e que
o futuro ia ser a indústria, o
comércio e os serviços. Hoje, um
pouco por todo o Portugal, por to-

do o mundo, redescobre-se que não
há economias que se possam afirmar sem agricultura, sem os agricultores, sem mais juventude na
agricultura, sem a experiência dos
menos jovens, isso é uma realidade".
Uma realidade que também
acontece nos Açores e "a prova que
a agricultura nos Açores está viva,
será cada vez mais forte, aberta a
mais jovens, são as exportações de
produtos agrícolas. É a sua qualidade, a capacidade para fazer o melhor e o melhor em quantidade e excelência é a carne, o leite, a manteiga, o queijo e outras produções
agrícolas", disse.
O Presidente da República diz
ser "testemunha" da qualidade dos
produtos açorianos já que é "um

apaixonado" por todos eles, considerando-se até "um embaixador
desses produtos açorianos". No entanto deixou a ressalva que "não sou
só embaixador quando venho aos
Açores podia sempre dizer que era
uma afirmação diplomática, dizendo que gostava daquilo que é a vossa produção. Não. Eu no dia-a-dia
como esses produtos. Sou um
exemplo de paixão por vários desses
produtos, ainda não era Presidente
da República, e já dizia o que digo e
defendia o que defendo, já afirmava a qualidade daquilo que é vosso".
Perante cerca de três mil agricultores, o Presidente da República
disse que os agricultores açorianos
podiam "honrar-se e orgulhar-se"
do que fazem todos os dias para

“Sou testemunha da qualidade porque
sou um apaixonado destes produtos
açorianos. Eu sou um embaixador desses
produtos açorianos. Mas não sou só
embaixador quando venho aos Açores
podia sempre dizer que era uma afirmação
diplomática, dizendo que gostava daquilo
que é a vossa produção. Não. Eu no dia-a-dia
como esses produtos. Sou um exemplo
de paixão por vários desses produtos”
contribuir para a agricultura dos
Açores, "para a riqueza dos Açores,
para a agricultura e riqueza de Portugal, porque esse orgulho é merecido" e reforçou esse merecimento. Até porque, afirmou, reconhece
a vida difícil do agricultor, que "é
das vidas mais difíceis da economia,
não controlam nem mandam no
tempo, às vezes não mandam na
política internacional, normalmente não mandam, e não controlam

aquilo que pode ser mais exportado
ou menos exportado de acordo com
essa política internacional, não está
na vossa mão mas está na vossa
mão, todos os dias começarem o dia
como se fosse o primeiro, acreditando como se fosse o primeiro, defendendo aquilo que é vosso, trabalhando pela qualidade que é vossa, pela excelência que é vossa, e isso
ninguém vos tira". Isso e a diferença
dos produtos açorianos.
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“Considerou Jorge Rita um líder natural,
porque todos gostam dele como líder e ele
gosta de ser líder de vocês todos. Ficam
todos satisfeitos. E eu fico satisfeito
apesar de não ter voto na matéria, embora
não tenha descartado a possibilidade de
saindo da Presidência venha comprar
aqui uma terrinha não sei bem como, mas
venha trabalhar numa terrinha que
me emprestem aqui nos Açores e nessa
altura já posso votar no Jorge Rita”

O testemunho vem na primeira
pessoa já que "eu gosto de leite, gosto de leite português, gosto de manteiga, gosto de manteiga portuguesa, gosto de queijo, gosto de queijo
português, gosto de carne, gosto de
carne portuguesa. Mas há muito
tempo que gosto em especial da
vossa carne, do vosso queijo, do vosso leite e da vossa manteiga", mas
não foi disso que Marcelo Rebelo de
Sousa disse só gostar.
"Gosto do prazer de vos encontrar aqui todos, de vos cumprimentar um a um, porque não pode
haver agricultores de primeira e
agricultores de segunda, os agricultores que cumprimentam o
Presidente e os que só o veem ao
longe. Isso não pode existir, pelo
menos enquanto for presidente",
referiu Marcelo Rebelo de Sousa
que reconheceu que "é bom estar
aqui convosco".
O Presidente da República gostou particularmente que os produtores tivessem trazido os filhos e
os netos "para que percebam que
a agricultura é importante, e quem
sabe se estão aqui os agricultores
do futuro", afirmou. Marcelo Rebelo de Sousa também gostou de
estar ao lado de Jorge Rita que considerou "um líder natural, porque
todos gostam dele como líder e ele
gosta de ser líder de vocês todos. Ficam todos satisfeitos. E eu fico sa-

tisfeito apesar de não ter voto na
matéria", embora não tenha descartado a possibilidade de "saindo
da Presidência venha comprar
aqui uma terrinha não sei bem como, mas venha trabalhar numa te-

rrinha que me emprestem aqui nos
Açores e nessa altura já posso votar
no Jorge Rita", disse.
Marcelo Rebelo de Sousa falou
também daquilo que os mais de
três mil agricultores estavam à es-

“Não pode haver agricultores de primeira
e agricultores de segunda, os agricultores
que cumprimentam o presidente e os que
só o veem ao longe. Isso não pode existir,
pelo menos enquanto for presidente”

pera de ouvir da sua parte. É que
perante o novo Quadro Comunitário de Apoio, o Programa 2020,
que já se começa a delinear, "nesse
Programa há agricultura, nesse
Programa podem ter a certeza que
além de terem as autoridades regionais a puxarem por aquilo que
é vosso, além de terem o Governo
Nacional a puxar por aquilo que é
vosso, para além de terem o Parlamento regional e nacional a puxar por aquilo que é vosso, os deputados no Parlamento Europeu,
eu puxarei por aquilo que é vosso e
é nosso e é de todos, para conseguir o máximo que pudermos para
os anos a seguir a 2020".
É que 2020 "é já depois de
amanhã" e é necessário que "todos
puxem na mesma direção, puxar
por Portugal, pela agricultura portuguesa mas puxar aqui, de forma
especial, pelos Açores e pela agricultura açoriana".
Em jeito de resposta ao que disse o Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel, Marcelo
Rebelo de Sousa disse concordar
que o turismo é muito importante
e que tem de haver mais turismo
nos Açores. Mas ressalvou que "o
turismo está muito ligado à agricultura porque há muito turismo

que está ligado à realidade que é
a vossa paisagem, o vosso património, o vosso campo, a vossa
identidade, o que é ser açoriano
e viver à açoriano. Não são separáveis. Não é possível dizer vamos puxar pelo turismo sem puxar pela agricultura, nem é possível puxar pela agricultura sem ao
mesmo tempo puxar pelo turismo. Tem que ser tudo ao mesmo
tempo", alertou.
O presidente da República disse que os agricultores açorianos
"podem contar comigo. Contem
com aquilo que é o empenho das
autoridades nacionais, vamos garantir para o futuro que aquilo
que é um passado ilustre na agricultura e um presente de qualidade e de excelência, será também
um futuro cheio de oportunidades", afirmou ao terminar o seu
discurso dando vivas à agricultura açoriana, aos agricultores açorianos, aos Açores e concluiu "vivam os Açores para que possa viver Portugal".
Bastante aplaudido, Marcelo
Rebelo de Sousa fez questão de
provar as várias iguarias preparadas para o jantar que reuniu mais
de três mil agricultores e famílias
em Santana.
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Agricultores de São Miguel
receberam o Presidente da República
com jantar de iguarias regionais
O Parque de Exposições de São Miguel foi pequeno
para receber, com pompa e circunstância o Presidente
da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa,
aquando da sua visita mais recente aos Açores.
Com um jantar preparado para receber as cerca de três
mil pessoas presentes, o Conselho da Administração da
Associação Agrícola de São Miguel fez questão de convidar os agricultores e suas famílias para conviverem
com o Chefe de Estado que fez questão de cumprimentar um por um, todos os presentes.
Depois de cumprimentar os presentes e de provar
algumas iguarias regionais, Marcelo Rebelo de Sousa
foi agraciado pelo Conselho da Administração da
Associação Agrícola de São Miguel com algumas
lembranças. Das mãos do Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, recebeu um
Registo do Senhor Santo Cristo dos Milagres e uma
coroa do Espirito Santo.

Depois, foi tempo de cortar um bolo confecionado
especialmente para assinalar a passagem do
Presidente da República pela Associação Agrícola de
São Miguel.
No meio de muitos agricultores, Marcelo Rebelo de
Sousa fez questão de conversar com todos, novos e
menos novos, e nunca se recusou a tirar uma fotografia
com quem a solicitava. No final todos os presentes elogiaram a humildade do Presidente da República e a
facilidade que tem em contactar com todos os que lhe
pedem um abraço ou uma palavra amiga.
NOTA: As fotografias que se apresentam são todas
as que a Associação Agrícola de São Miguel tem ao
seu dispor. Pode eventualmente verificar-se, que
alguém, embora tenha estado presente no jantar,
não estar em nenhuma fotografia, o que desde já
lamentamos e apelamos à compreensão dos visados.

“Contamos com a posição do Senhor
Presidente da República para ajudar
a ultrapassar algumas dificuldades,
para que não haja uma orfandade em
relação a algumas dessas posições
porque se isto se verificar ficamos
com mais dificuldade em articular e em
sermos mais coesos naquilo que
são as pretensões e reais reivindicações
que pretendemos para a região”,
afirmou Jorge Rita
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Feira AGROTER 2017
A Feira Agroter 2017 promovida pela Associação Agricola
da Ilha Terceira, decorreu entre os dias 27 e 29 de outubro, junto
à zona verde da Praia da Vitória, e incluiu também, a XVI
Exposição Agrocomercial da Ilha Terceira.
O concurso pecuário da raça Holstein frísia esteve mais uma
vez em evidência, atendendo à qualidade dos animais presentes.
A Associação Agrícola de São Miguel gostaria de felicitar a
Associação Agricola da Ilha Terceira pela organização de mais
uma Feira Agroter.

