
nacional para São Miguel", bem como,
da própria Secretária Regional da
Agricultura e Desenvolvimento Rural
que foi fundamental no apoio dado ao
concurso, integrado na Feira Açores.

Este concurso proporcionou a
vinda de animais do continente, da
Terceira, Faial e Pico, "o que engrade-
ceu o 39.º concurso nacional da Raça
Holstein Frísia, e foi mais uma
demonstração do querer e vontade
que os produtores de leite têm na sua
atividade".

A excelência dos produtos açoria-
nos foi realçada pelo responsável pelo
setor nos Açores, pelo que ficou clara
a força que a agricultura tem na eco-
nomia regional.

"Continuo a apelar àqueles que
decidem para continuarem a apostar
no setor que é vital na região e um
grande potenciador doutras atividades
da economia regional, como é o caso
do turismo: não há casamento melhor
que a agricultura com o turismo. Essa
é simbiose perfeita para o sucesso da
economia regional, para o sucesso de
uma região, que para mim é a melhor
região do mundo para se viver".

Jorge Rita realçou a importância da
agricultura na fixação de pessoas nos
meios rurais. 

"Quanto às dificuldades que o setor
atravessa, é esse trabalho tem que ser
feito junto da União Europeia e a
nível nacional, no sentido de minimi-
zação dos impactos negativos da pró-
pria conjuntura atual. Mas aquilo que
têm sido os compromissos e as pro-
messas, têm sido cumpridas e há que
registar esse agrado da nossa parte
pelo Governo Regional dos Açores. É
esse o caminho que tem que se perco-
rrer, no sentido de potenciarmos e
acarinharmos este que é um setor
vital da nossa economia".

“
Jorge Rita registou a importância da Associação
Portuguesa dos Criadores de Raça Frísia na 
realização deste evento “que teve um papel muito
importante na vinda do concurso nacional para
São Miguel”, bem como, da própria Secretária
Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
que foi fundamental no apoio dado ao concurso,
integrado na Feira Açores”


