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Voto de Congratulação

Queijo São Jorge DOP conquista 4 medalhas de ouro e a medalha "O Melhor dos Melhores"

Os Queijos São Jorge DOP 4, 7, 12 e 24 meses de cura foram distinguidos com medalha de ouro,
tendo também o Queijo São Jorge DOP 24 meses sido homenageado com a medalha "O Melhor dos
Melhores" no 112 Concurso Nacional de Queijos Tradicionais Portugueses de Cura Prolongada,
organizado pelo CNEMA (Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas) e pela Associação
QualifIca/oriGln Portugal.

Esta distinção resulta de uma prova cega de diversas amostras, em representação de várias regiões
do país.

Os resultados alcançados orgulham todos os Jorgenses e Açorianos, sendo um reconhecimento a
todos os que produzem o produto de excelência que é o Queijo de São Jorge, assim como a todos
os que produzem a matéria-prima de alta qualidade que permite obter na nossa "joia da coroa".

Estes bons resultados agora obtidos devem-se ao esforço e ao trabalho desenvolvido pelos
produtores de leite de São Jorge, pelos investimentos que têm feito nas suas explorações, desde a
sua modernização, na melhoria do maneio e bem-estar animal ou ainda na área da genética, e que
permitem termos uma matéria-prima de qualidade reconhecida.

Inúmeros especialistas regionais, nacionais e internacionais reconhecem a qualidade do queijo de
São Jorge, caracterizando este como um dos queijos com maior personalidade e que, raramente,
deixa indiferente quem o aprecia.

Distingue-se dos demais queijos pelo típico e Intenso sabor picante que lhe confere personalidade
única e se vai evidenciando e apurando ao longo do tempo de cura.

A conquista destes prêmios deve ser também um incentivo à indústria, para que continue a investir
na qualidade, na inovação e no marketing para que se consiga vender cada vez melhor, os nossos
produtos, reforçando a procura de novos mercados, com vista a que este produto de excelência seja
cada vez mais valorizado, permitindo um rendimento mais justo e equilibrado na cadeia de valor.
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Assim, o Grupo Parlamentar do CDS-PP propõe à Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos
Açores, nos termos estatutários e regimentais aplicáveis, a aprovação de um Voto de
Congratulação pela conquista de 4 medalhas de ouronoQueijo São Jorge DOP 4,7,12 e 24meses
e pelaconquista da medalha "O Melhor dos Melhores" no Queijo São Jorge DOP 24 meses.

Esta congratulação é extensiva a todos osprodutores, funcionários e intervenientes no processo de
produção, transformação, certificação e comercialização, que dedicam o seu tempo, trabalho e
empenhoem prol do seu produtode excelência, o Queijo de SãoJorge.

Deste voto deve ser dado conhecimento à Uniqueijo e suas associadas Cooperativas da Beira, dos
Lourais e da Finisterra, à Confraria do Queijo de São Jorge, à Associação de Agricultores da Ilha de
SãoJorge e à Associação de Jovens Agricultores da Ilha de SãoJorge.

Os Deputados,

Catarina Cabeceiras

Pedro Pinto

r

Rui Martins
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