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“A

maior parte das
indústrias demonstra diariamente que não
precisa de mais leite. Nós vamos, fazer a vontade às indústrias, reduzindo a produção de
leite. Seguimos este caminho,
porque fomos obrigados pelas
indústrias. Mas quem reduzir a
produção será compensado,
ninguém vai ficar a perder", afirmou Jorge Rita, presidente da
Associação Agrícola de São Miguel, durante o discurso de abertura do VII Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono.
A concretização desta estratégia, que visa equilibrar a
força negocial entre produção e
transformação, está dependen-
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“A redução da
produção de leite é uma
imposição da indústría”
Presidente da Associação Agrícola de São Miguel defende uma mudança no paradigma
da produção de leite, com o objetivo de aumentar o rendimento dos produtores de leite.
Alerta que a subida dos custos de produção representa um risco para o setor e defende
a subida urgente do preço pago aos produtores

“Já tivemos muitas crises e sempre fomos
resistindo. Os agricultores têm uma
grande capacidade de resiliência. Somos
heróis e continuamos a acreditar num setor
vital para a economia regional, mas estamos
muito perto da tempestade perfeita”
te da resposta das indústrias ao
pedido de subida do preço do
leite aos produtores, até ao final
do ano. Caso a subida não garanta um rendimento digno para os lavradores, em virtude da
subida dos custos de produção,
vai existir uma mudança de paradigma no modelo de produção de leite nos Açores.
"O caminho de produzir
mais, não tem garantido o rendimento digno aos lavradores.
As indústrias não conseguiram valorizar o leite no mercado. Como representante dos
produtores tenho de dizer que
apresentamos um leite de excelência, com o preço mais
baixo da Europa. É preciso
mudar o paradigma, porque
gostamos de trabalhar e produzir, mas o preço do leite pa-

go pelas indústrias não é motivador", frisou.
O descontentamento dos
produtores de leite, em relação
ao preço pago pelas indústrias,
foi manifestado com a colocação de diversas faixas, no interior do Parque de Exposições
de São Miguel:"Precisamos dos
governos ao lado dos produtores", "Os produtores exigem o
preço justo pelo leite", "É uma
obrigação a indústria e a distribuição valorizarem os nossos
produtos", "O leite dos Açores é
o mais mal pago da Europa",
"Estamos cada vez mais longe
do preço do leite da Europa" e
"A excelência do nosso leite não
é devidamente valorizada".
Jorge Rita justificou o protesto, com estas mensagens,
porque a lavoura está a viver um

dos momentos mais difíceis das
últimas décadas. "Já tivemos
muitas crises e sempre fomos
resistindo. Os agricultores têm
uma grande capacidade de resiliência. Somos heróis e continuamos a acreditar num setor
vital para a economia regional,
mas estamos muito perto da
tempestade perfeita", sinalizou.
A subida dos custos dos fatores de produção, relacionada
com a crise energética e especulação dos mercados internacionais, está a provocar o aumento brutal de vários componentes utilizados no trabalho
diário dos produtores de leite.
"Existe uma brutal subida dos
custos de produção, que ainda
não está totalmente refletida nos
Açores, sem a existência da devida subida do preço do leite. Po-

demos considerar que esta é a
tempestade perfeita. Porque não
se aumentam as receitas e sobem
as despesas. Não existe nenhum
setor económico com capacidade para resistir a esta situação.
Por isso, precisamos dos Governos ao lado dos produtores, mas
também que as indústrias e distribuição consigam valorizar os
nossos produtos", sublinhou.
Jorge Rita considera que a
única solução é o aumento do
preço do leite pago aos produtores e lançou um desafio para os
representantes das indústrias.
"Nós estamos todos no mesmo barco. É preciso que as indústrias e distribuição reflitam o aumento dos custos de produção
aos lavradores. Não podemos
aceitar desculpas, porque o preço
do leite da Europa está10 cênti-

mos acima do preço da Região,
enquanto no continente existe
um diferencial de cinco cêntimos, em relação ao valor pago
nos Açores. Isto é incomportável.
Não podemos continuar a produzir leite, com esta qualidade,
com este preço", vincou.
O presidente da Associação
Agrícola indicou que os prémios
atribuídos aos queijos da indústrias é um sinal da qualidade do
produto que recebem nas fábricas. "Ninguém faz omeletes sem
ovos, se ganham prémios é devido ao nosso leite. Ganham prémios devido ao trabalho dos
produtores", destacou.
Jorge Rita recordou que o
grande problema é a falta de
valorização dos produtos e
apontou uma solução.
"A agricultura continua a

III

10 DE DEZEMBRO DE 2021
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SÃO MIGUEL

produzir com excelência e essa
excelência nunca foi transformada em produto de valor
acrescentado. Está na hora da
mudança. O país é excedentário
em leite UHT, mas é deficitário
em queijo. A Região tem um
potencial incrível para produzir
mais queijo. Podemos trabalhar
com a Universidade e desenvolver produtos inovadores. Agora, é preciso passar da teoria à
prática e garantir a valorização
dos produtos", apontou.
O presidente da Associação
Agrícola aproveitou para reconhecer que os apoios, concedidos
pelo Governo Regional dos Açores, permitiram minimizar a subida dos custos de produção,
mas ainda são insuficientes.
"Reconhecemos o mérito das
ajudas do Governo Regional,
que apresentam um diferencial
positivo em relação ao passado,
mas não é suficiente. O Governo e as organizações dos produtores, não podem substituir o
papel das indústrias. Se as
indústrias precisam da produção, nas negociações com a
distribuição, podem contar
com o nosso apoio, desde que
seja replicado o aumento do leite ao produtor", assinala.
O presidente da Associação
Agrícola destacou o peso da agricultura na economia e apelou ao
Governo Regional e banca para
continuar a apoiar o maior setor da economia regional.
"Este setor é o pilar da nossa
economia. Podemos indicar que
este setor representa cerca de 40
a 50 por cento da economia regional. Se falarmos apenas do
VAB, contabilizando apenas a
produção agrícola, o valor será
de cerca de 10%, enquanto o setor do leite representa cerca de
70% da agricultura existente na
região. É um setor que potencia
uma imagem extraordinária do
arquipélago. Somos os verdadeiros jardineiros destas ilhas.
Apresentamos produtos de excelência para a alimentação e
desafiamos a indústria e Governo Regional a valorizar o trabalho da produção. Não existe nenhum setor com capacidade ou
potencial para substituir a agricultura. Os outros setores da
economia são complementares,
mas não existe nenhuma alternativa. A volatilidade dos outros
setores foi visível durante a pandemia. A agricultura nunca parou e produz bens transacionáveis. Mesmo com esta crise, vendendo produtos lácteos baratos,
fizemos mais de 311 milhões de
euros com a transação de produtos lácteos", concluiu.

Bolieiro defende
preço justo aos
produtores de leite
Presidente do Governo Regional dos Açores considera que deve
existir um modelo de preço justo em toda a cadeia do setor do leite,
com o objetivo de garantir a sustentabilidade da agricultura

O

presidente do Governo Regional dos
Açores, José Manuel Bolieiro, defendeu o princípio do "preço
justo" na cadeia de valor ligada ao setor leiteiro nos Açores,
durante o discurso de abertura do VII Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono.
O líder do executivo regional apelou à união de interesses da produção, indústria e
distribuição, com objetivo de
garantir a sustentabilidade
da agricultura nos Açores.
"A cadeia de valor, envolvendo a produção, indústria,
distribuição e consumidor
não pode ser egoísta em relação aos outros elementos. O
risco da arrogância e egoísmo,
de cada parte, é o primeiro sinal de alerta e de ameaça da
destruição de todos", alertou.
O presidente do Governo
Regional considera que deve
existir um modelo de princípio de preço justo na distribuição, no processo de venda

ao consumidor final, mas que o
valor seja distribuído de forma
equitativa junto da indústria e
produção.
"É preciso garantir um
princípio de preço justo e uma
distribuição equitativa por toda a cadeia de valor. O consumidor também deve preferir os
nossos produtos, porque apresentam valor e vai ajudar a desenvolver a economia regional.
Não é aceitável que sejam os
açorianos a desvalorizar os
nossos produtos e a potenciar
outros produtos. Conseguimos
apresentar produtos de excelência, que devem beneficiar
de um preço justo", salientou.
José Manuel Bolieiro mos-

trou-se solidário com as queixas
dos produtores, de que o leite dos
Açores, que é o mais mal pago da
Europa, apelando ao "envolvimento de uma transformação
competitiva, fundada na investigação e inovação, para dar valor
acrescentado ao produto".
Bolieiro admite a necessidade dos Açores, enquanto região
ultraperiférica, aumentarem a
sua capacidade reivindicativa
sobre os custos dos transportes
e de energia relacionados com
a sua produção.
José Manuel Bolieiro reforçou que vai continuar a trabalhar ao lado dos agricultores e
alertou que, devido às incertezas
dos mercados externos, existe o

“Nós estamos todos no mesmo barco.
É preciso que as indústrias e a distribuição
reflitam o aumento dos custos
de produção aos lavradores.
Não podemos aceitar desculpas”

risco de haver problemas com a
distribuição alimentar.
"Os produtores precisam de
governo ao seu lado e podem
contar com este governo. A
produção é a essência da nossa
sobrevivência. Esta pandemia
mostrou que, a qualquer instante, podemos ficar isolados.
Se não tivermos a capacidade
de garantir a produção de bens
alimentares, corremos o risco,
em virtude do nosso isolamento, de passarmos dificuldades.
Um governo responsável não
vai deixar cair o seu setor produtivo, se existe este risco no
horizonte", vincou.
O presidente do Governo
Regional dos Açores anunciou,
durante a abertura do VII Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono, que vai antecipar para "final de dezembro" os
30% do suplemento aos produtores de leite "que normalmente era pago em abril".
José Manuel Bolieiro indicou uma série de compromissos
do Governo dos Açores a propósito da fileira do leite, entre os
quais a publicação de uma portaria de candidaturas para os
produtores que queiram reduzir a sua produção de leite.
Foi também assumido o compromisso de "pagar as ajudas à
perda de rendimento do POSEI
e do PRORURAL sem qualquer
corte, ou seja, sem rateios", medida que potenciará liquidez nas
explorações agrícolas.
Será também publicada
uma portaria para a reconversão de explorações de bovinicultura de leite em bovinicultura de carne, acrescentando
que avançará no próximo ano o
Laboratório de Inovação de
Produtos Lácteos e foi protocolado, entre a Secretaria Regional da Educação e a da Agricultura, um acordo para a literacia
sobre este setor nas escolas, "do
primeiro ano de escolaridade
até ao secundário", lembrou
José Manuel Bolieiro.
O líder do executivo regional aproveitou a ocasião para
destacar o contributo de Jorge
Rita, presidente da Associação
Agrícola de São Miguel, na defesa dos interesses dos agricultores, mas também da sociedade açoriana. "Ao longo
dos últimos anos desenvolveu
uma cidadania ativa e está fortemente ligado ao associativismo agrícola, mas também
aborda o desafio da economia
dos Açores. Parabéns pela sua
resiliência e capacidade de representação dos agricultores",
destacou.
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“Aqui existe um
grande entusiasmo
e dedicação em
acompanhar o
concurso. Senti
muito prazer em ser
o juiz. Encontrei um
pavilhão perfeito
para a realização
deste evento”

O

juiz espanhol, Santiago Garcia Souto,
responsável pela
avaliação e classificação dos animais no VII
Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono, considerou que os melhores animais deste evento poderiam
disputar a final do concurso
nacional em Espanha.

As vacas da final estariam
nos melhores lugares do campeonato
nacional de Espanha
"Foi a terceira vez que venho
participar, como juiz, num concurso nos Açores. Na primeira
vez, fiquei surpreendido com a
qualidade dos animais que encontrei nestas ilhas. Posso dizer
que os animais, que participaram na final deste concurso, estariam a participar na final do
concurso nacional em Espanha", sublinhou.
Santiago Garcia Souto referiu haver uma aposta na evolução genética dos animais,
criados na ilha de São Miguel,
superior ao que se encontra nas
explorações agrícolas em Portugal continental e Espanha.
"As necessidades extremas,
que existem nos Açores, provocam um esforço extra para fazer evoluir a genética da raça
Holstein Frísia. Existe uma
grande paixão dos agricultores nos Açores", salientou.
O juiz espanhol revelou que
não sentiu nenhuma dúvida para escolher a vaca Dálmata grande campeã do concurso de Outo-

Santiago Garcia Souto elogiou a qualidade dos animais apresentados
no VII Concurso Micaelense Holstein Frísia e garante que estão ao nível
das melhores vacas dos concursos nacionais realizados em Espanha

no, propriedade dos irmãos Roberto e Óscar Ponte.
"Existe um ditado espanhol, que diz que o pescado já
está vendido. Isso acontece

quando algo é claro e não oferece margem para dúvidas.
Quando vi a vaca entrar, na
sua secção, sabia que não tinha nenhuma concorrente. A

escolha foi óbvia, devido à sua
estrutura leiteira, mobilidade
e harmonia. Por isso, também
foi escolhida como o melhor
úbere e melhor conjunto de
vacas adultas", indicou.
Santiago Garcia Souto descreve a vaca vencedora como
"um animal equilibrado", que
está adequado com as exigências pretendidas para a evolução genética da raça Holstein Frísia.
"Este é um animal do presente e do futuro. Uma vaca
equilibrada, balanceada, uma
boa estrutura leiteira, com boa
mobilidade", indicou.
.A participação do público,
que encheu as bancadas colocadas no Parque de Exposições
de São Miguel, também mereceu elogios do juiz espanhol.

"É um público mais ativo e
participativo do que encontro
em Espanha. Geralmente, as
pessoas não participam com
esta paixão nos concursos.
Aqui existe um grande entusiasmo e dedicação em acompanhar o concurso. Senti
muito prazer em ser o juiz
deste concurso. Encontrei
um pavilhão perfeito para a
realização deste evento. Até
aproveitei para tirar fotos para enviar aos meus amigos.
Na minha zona, na Galiza,
existe um pavilhão semelhante a este da Associação Agrícola de São Miguel. É um orgulho para os açorianos contarem com uma estrutura,
com esta qualidade para a
promoção destes eventos",
destacou.
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Lavoura mostrou que
está viva e unida
Apesar da crise do leite foi batido o recorde de assistência num concurso
de vacas em São Miguel. Jorge Rita garante que vai continuar empenhado
em garantir um melhor rendimento aos produtores de leite

contentamento no setor. Por isso, pela primeira vez, desde que
se realizam concursos de vacas,
foram colocadas faixas com
mensagens de protesto, direcionadas para o poder político, indústrias e distribuição.
"Os críticos deste setor tiveram uma grande oportunidade
para ver como os produtores
tratam os animais. Existe uma
grande paixão e ninguém gosta
mais dos animais do que os
produtores de leite. Fazemos
um trabalho de excelência e esperamos que os outros também
valorizem o nosso produto.
Queremos ser uma Região de
excelência em tudo o que fazemos. Não matem o melhor setor da atividade económica dos
Açores. A família da lavoura
demonstrou que está unida e
ao meu lado. Vou continuar a
lutar para melhorar o rendimento dos agricultores", frisou.

“Estamos a sair
de uma pandemia
e o setor está a
atravessar dificuldades, mas a família
da lavoura juntou-se
em massa para
acompanhar
este evento"

A

lavoura aproveitou a
realização do VII
Concurso Micaelense Holstein Frísia de
Outono para demonstrar, mais
uma vez, a sua capacidade de
resiliência e união.
Apesar das restrições existentes, devido à pandemia da
Covid-19, que obrigaram a medidas de prevenção adicionais
para entrar no Parque de Exposições de São Miguel, acompanharam o concurso quatro
mil pessoas.
"Este foi o concurso com a
maior carga emocional de sempre. Estamos a sair de uma
pandemia e o setor está a atravessar dificuldades, mas a
família da lavoura juntou-se
em massa para acompanhar
este evento. Foi a melhor assistência de sempre nos concursos. Senti um enorme orgulho e emoção.
Vi que a lavoura está viva e
bem viva. Apesar das dificul-

dades, com a nossa capacidade de resiliência, vamos conseguir dar a volta a esta situação. Precisamos de melhores indústrias, que valorizem
o nosso leite e precisamos dos
governos ao lado dos produtores", frisou o presidente da

"Foi a melhor
assistência de sempre
nos concursos. Senti
um enorme orgulho
e emoção. Vi que a
lavoura está viva e
bem viva. Apesar das
dificuldades, com a
nossa capacidade
de resiliência, vamos
conseguir dar a volta
a esta situação”

Associação Agrícola de São
Miguel.
Jorge Rita considera que este foi um sinal inequívoco da
força e união do setor agrícola
nos Açores.
"Este é o melhor e maior setor económico dos Açores. Pre-

cisamos de ter sucesso, porque
sem uma agricultura forte o desenvolvimento da nossa economia está em risco", destacou.
A subida dos custos de produção e manutenção do preço
pago aos produtores de leite
está a provocar um forte des-

Jorge Rita, momentos antes
da final do concurso, falou de
forma emocionada ao público
presente no Parque de Exposições de São Miguel, agradecendo aos produtores que apresentaram os seus animais, mas
também às pessoas que acompanharam o evento, durante
várias horas para conhecer a vaca grande campeã do VII Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono.
"Mostramos que estamos vivos e unidos. É um orgulho ser
o representante deste setor",
sublinhou.
A realização deste concurso, após o início da pandemia,
marcou a retoma dos eventos
agrícolas ao Parque de Exposições de São Miguel. O regresso destes concursos foi
efetuado a pedido de diversos
associados, que consideram
ser importante a realização
destas provas, para registar e
promover o trabalho da evolução genética da raça Holstein Frísia.
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“Isto é o trabalho
de muitos anos
da minha família”
Os irmãos Óscar e Roberto Ponte, da freguesia da Lomba da Maia,
voltaram a vencer um Concurso Micaelense da raça Holstein Frísia.
Sucesso é o resultado do trabalho de muitos anos na evolução da genética

Vaca Grande Campeã
Melhor Úbere
Vaca Campeã Adulta

A

vaca Dálmata, da exploração dos irmãos
Óscar e Roberto
Ponte, da Lomba da
Maia, foi a grande campeã do
VII Concurso Micaelense
Holstein Frísia de Outono.
Foi considerada a melhor
vaca presente no evento, que
reuniu 170 animais de 50 produtores agrícolas, vencendo
também o prémio do melhor
úbere e integrou o melhor conjunto de vacas.
Roberto Ponte, proprietário do animal vencedor do
concurso, demonstrou uma
enorme satisfação pelos resultados obtidos.
"Isto é o trabalho de muitos
anos da minha família. A vaca
Dálmata já participou em vários concursos e foi a vice-campeã do V Concurso Micaelense
de Outono. É uma vaca com
uma morfologia muito balanceada, com um úbere de grande qualidade. Tem caráter leiteiro e força", explicou o produtor da Lomba da Maia.

Roberto Ponte revelou que
esta vaca "estava no seu melhor
momento" e conseguiu destacar-se neste evento. "É um animal com uma morfologia muito balanceada, com um úbere
bem inserido, com ligamentos
fortes. Nós procuramos aproximar as nossas vacas a este tipo
de animal. Outros produtores
apostam em animais, que até
conseguem produzir mais leite,
mas na nossa exploração precisamos de animais com força,
úberes fortes, com boa capacidade de alimentação e boas patas", descreve.
Para promover a genética,
Roberto Ponte, aposta na inseminação e embriões, com o
objetivo de melhorar a qualidade dos animais na exploração
agrícola.
"Já conseguimos grandes resultados com embriões, aproveitando a genética dos animais. Aproveitamos a linhagem
de vacas antigas. É um trabalho
diferenciador e permite fazer
genética de alta qualidade, mas

é preciso ser persistente, porque
implica um grande investimento. Há cerca de 20 anos começamos a apostar na evolução
genética, sendo que este bichinho aumentou com a participação nas feiras. Nunca desistimos e conseguimos atingir esta evolução", constata.
A realização deste concurso
terminou, após um período de
vários isolamentos devido à
pandemia, permitiu retomar as
tradições dos eventos promovidos para divulgar a evolução do
trabalho genético dos produtores micaelenses.
"Passamos por dias muito
difíceis. As pessoas sentiam
medo de se aproximarem e os
lavradores tinham de sair de
casa para trabalhar. Fiquei feliz por ganhar o prémio da
melhor vaca, mas ainda mais
feliz com a participação do público neste concurso. Fiquei
emocionado ao ver o pavilhão
cheio para assistir ao concurso", revelou Roberto Ponte.
Esta foi uma demonstração

Jovem Campeã | Vitela Campeã

Jovem Vice Campeã | Novilha Campeã
de união e força da lavoura,
num momento de crise devido
ao preço do leite, com o objetivo de alertar o poder político,
indústria e distribuição para
inverter a estratégia comercial.
"É importante as pessoas

perceberem que este setor é
muito importante para a economia regional. O setor primário é o motor da nossa economia e garantimos a sustentabilidade para os outros setores",
concluiu.
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Vaca Campeã Jovem
Melhor Apresentador Jovem
Ema Couto Ponte

Vaca Vice Grande Campeã | Vaca Campeã Intermédia

Livro Genealógico pode
contribuir para aumentar
o rendimento
Secretário técnico do Livro Genealógico da Raça Holstein Frísia
desafia os produtores a aderir ao registo dos animais. Podem beneficiar
de certificação para valorizar exportação de vitelas ou vacas

O

principal objetivo do
Livro Genealógico
da Raça Holstein
Frísia é assegurar a
pureza da raça, concorrer para
o seu progresso genético e favorecer a criação e difusão de bons
reprodutores. No entanto, ao
longo dos últimos anos, foram
introduzidos diversos serviços
que permitem contribuir para
aumentar o rendimento nas explorações agrícolas.
Samuel Pinto, secretário
técnico do Livro Genealógico
da Raça Holstein Frísia, revela
ser possível introduzir informação sobre o contraste leiteiro, classificação morfológica e
tratamentos médicos.
"É possível analisar o registo
histórico de cada animal da exploração. O Livro Genealógico é

uma ferramenta essencial para
fazer o maneio da exploração.
Esta atividade profissional obriga a uma grande eficiência e
controlo de custos, por isso, todas as informações apresentadas são importantes na hora de
tomar decisões", assinala.
Samuel Pinto explica que
para usufruir deste serviço é
necessário efetuar uma adesão
no Livro Genealógico e efetuar
o contraste leiteiro. "Os resultados apresentados estão certificados, porque somos membros da ICAR (International
Committee for Animal Recording), que certifica todos os
nossos procedimentos. Uma
das vantagens, por exemplo, é a
emissão de certificados genealógicos e zootécnicos que facilitam a exportação de animais

para o exterior. Existe uma
componente de credibilidade
superior", regista.
O secretário técnico do Livro Genealógico desafia os produtores de leite nos Açores a

Melhor Apresentador Adulto
Beatriz Pereira Pacheco
aderir a este serviço e beneficiarem de informação que contribui para melhorar a eficiência de uma exploração agrícola.
"Os produtores precisam de
ser mais competentes e organizados para continuar a trabalhar. O Livro Genealógico é essencial para promover a venda
de animais, porque o comprador vai confiar mais na informação certificada do Livro Genealógico. Nos Açores, a partir
do momento que a vertente sanitária permitir, existe um
grande potencial para a exportação de animais", assinala.
Samuel Pinto destaca a necessidade dos animais estarem
registados no Livro Genealógico, porque existe a necessidade
de reconhecer três gerações para se obter um certificado. "É
preciso esperar alguns anos para garantir a certificação dos
animais que nascem nas explorações. Apenas as netas das
atuais vacas vão ser registadas
no Livro Genealógico", clarifica.
Atualmente, o registo das
vacas que nascem nas explorações agrícolas é obrigatório
no Serviço Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA), sendo facultativo no Livro
Genealógico.
Samuel Pinto recomenda
que os criadores da Holstein Frísia adiram ao contraste leiteiro,
promovido pela Associação

Agrícola de São Miguel, para estarem incluídos no registo do
Livro Genealógico e conseguirem aceder a informação importante para analisar a qualidade e potencial de cada vaca.
"Conseguimos efetuar uma
avaliação genética e avaliar o
potencial de produção de uma
vitela. Por exemplo, se um produtor precisa de substituir sete
vacas e tem 18 vitelas na exploração. Pode efetuar uma análise genética para saber os animais com maior potencial produtivo. Com a realização desta
seleção está a melhorar o seu
rendimento", afirma.
O secretário técnico do Livro
Genealógico considerou que o
Concurso Micaelense Holstein
Frísia de Outono voltou a apresentar "excelentes animais".
"Os produtores na ilha de
São Miguel continuam a apresentar vacas com grande qualidade, no entanto, está a ser alterado o perfil de animal para
os concursos. Antigamente
existia uma valorização dos
animais com maior estrutura,
com boas garupas e força, mas
atualmente é penalizado este
perfil. Procura-se animais balanceados, com costelas arqueadas e extremamente femininos. Os animais grandes, com
úberes maduros para a idade,
acabam por ser penalizados
nos concursos", concluiu.

VIII

O

Parque de Exposições de São Miguel, em Santana,
recebeu a visita de
quatro mil pessoas durante o
VII Concurso Micaelense
Holstein Frísia de Outono, mas
o evento já ganhou projeção internacional.
Os concursos de vacas e vitelas, realizados nos Açores, são
considerados os melhores a nível nacional e despertam o interesse de muitos agricultores
no Mundo.
Uma equipa da Vaca Pinta,
uma conhecida publicação espanhola dedicada à produção de
leite, esteve na ilha de São Miguel para transmitir informações e imagens do Concurso
de Outono a nível internacional.
Ao longo do evento foram
efetuadas transmissões, em direto, dos momentos mais importantes do concurso nas redes sociais, sendo ainda apresentadas notícias e vídeos nas
plataformas da Vaca Pinta.
"O nosso trabalho é divulgar
os concursos e promover trabalhos relacionados com a produção de leite. Neste evento,
efetuamos a filmagem de todos
os animais, observando a forma como andam em pista, o

úbere e o trabalho dos apresentadores. Queremos ter filmagens de todos os momentos do
concurso", explicam Raquel
Fontes e Sílvia Salvado.
As duas jornalistas contam
que existe um grande interesse em acompanhar os concursos realizados nos Açores.
"As pessoas, em Espanha,
sabem que existem animais de
grande qualidade nos Açores e
procuram acompanhar este
evento. O concurso é realizado
num local distante, por isso, a
internet acaba por aproximar
mais produtores deste evento", relatam.
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Concurso ganhou
projeção internacional
Trabalho desenvolvido pela revista Vaca Pinta permite garante a promoção do concurso
micaelense a nível internacional, através da publicação de notícias e vídeos no órgão
de comunicação de referência para os produtores de leite na península ibérica

O trabalho da equipa da Vaca Pinta é acompanhar este género de concursos, sobretudo
em Espanha, mas também em
outros locais da Europa. A diferença que encontram, em comparação com o evento organizado pela Associação Agrícola
de São Miguel, é sobretudo a
qualidade das instalações.
"O local onde o concurso é
realizado é magnífico. Em Espanha não existem estas condições para a promoção deste
género de concursos. Também
notamos muito público presente no concurso, com uma
grande paixão e conhecimento

sobre as vacas. A forma como
participam e se manifestam sobre as escolhas do juiz é fantástica, porque em Espanha as
pessoas não se envolvem com
esta paixão. Sentimos uma forte ligação do público com este
concurso", assinalam, acrescentando que "as pessoas estavam ansiosas pelo regresso destes eventos". "Aqui as pessoas
batem palmas, durante a escolha dos vencedores do concurso,
e quando estamos a fazer as filmagens sentimos uma forte
emoção. Ficamos felizes ao
acompanhar o trabalho dos
vencedores do concurso, por-

que somos todos amigos e partilhamos uma paixão por estes
animais fantásticos", refere Sílvia Salvado.
A equipa da Vaca Pinta
acompanha os concursos da
raça Holstein Frísia, promovidos pela Associação Agrícola
de São Miguel, há cerca de dez
anos. Uma ligação forte e duradoura que contribui para promover a internacionalização
destes eventos, sobretudo em
Espanha.
"Os produtores ficam surpreendidos com a qualidade
do trabalho, na área da genética, desenvolvido nos Açores.

Também ficam a conhecer o
modo de produção de leite e ficam admirados como é que a
Região consegue produzir 35
por cento do leite nacional e 50
por cento dos queijos. Fazemos
reportagens em explorações
agrícolas e todos gostam de observar a forma como se trabalha com as vacas nos Açores. O
maneio dos animais e a
existência de sistemas de ordenhas móveis é algo de surpreendente para os produtores
em Espanha, porque estamos
habituados a ver as vacas, em
estábulos e com salas de ordenha fechadas", descrevem.

