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VOTO DE CONGRATULAÇÃO  

QUEIJO ILHA AZUL E QUEIJO CAPELINHOS DISTINGUIDOS NO CONCURSO 

“QUEIJOS DE PORTUGAL 2019” 

 

 

O queijo “Ilha Azul” da Cooperativa Agrícola de Lacticínios do Faial venceu, no 

passado dia 28 de outubro, o primeiro prémio de melhor queijo na categoria “Queijo 

Flamengo”, no âmbito do Concurso “Queijos de Portugal 2019”, promovido pela 

Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios. 

 

No certame que decorreu em Lisboa e contou com a participação de 210 

concorrentes, distribuídos por 23 categorias, foi igualmente distinguido o queijo 

“Capelinhos” com uma Menção Honrosa na categoria de “Queijo de Vaca de Cura 

Prolongada”. 

 

O concurso “Queijos de Portugal” realiza-se anualmente e pretende estimular o 

desenvolvimento da indústria queijeira, promover e divulgar o queijo nacional de 

qualidade, potenciando um maior reconhecimento e valorização do mesmo junto do 

consumidor.  

 

As distinções agora alcançadas dão continuidade a um percurso de reconhecimento 

da qualidade do queijo produzido no Faial nomeadamente pela Cooperativa Agrícola 

de Lacticínios do Faial e que premeiam, sobretudo, os profissionais daquela unidade 

fabril, bem como os nossos agricultores e todos os intervenientes no processo de 
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produção, transformação, certificação e comercialização, pela dedicação do seu 

tempo, trabalho e empenho em prol do seu produto de excelência e da ilha do Faial. 

Perante um período desafiante que o setor agrícola atravessa, esta é mais uma prova 

de que quem está no terreno sabe manter os níveis de qualidade exigíveis colocando 

os Açores na linha da frente do tratamento e gestão dos lacticínios produzidos no 

país. 

 

Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo das disposições 

regimentais aplicáveis, propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, reunida em sessão plenária de dezembro, que seja aprovado um Voto de 

Congratulação pelas distinções atribuídas, no concurso Queijos de Portugal 2019, ao 

queijo “Ilha Azul” e ao Queijo “Capelinhos”, e dele seja dado conhecimento aos 

órgãos sociais da Cooperativa Agrícola de Lacticínios do Faial e à LactAçores. 

 

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2019 

 

Os Deputados 


