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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

Queijo Lourais conquista primeiro prémio no Concurso de Queijos de Portugal 

No final do ano de 2017, o queijo Lourais, da Cooperativa Agrícola de Lacticínios dos Lourais, 

conquistou o primeiro prémio, na categoria Ilha, na nona edição do Concurso de Queijos de Portugal, 

concurso de referência que premeia, todos os anos, o que de melhor se faz na área da indústria de 

lacticínios. O queijo Beira também foi premiado, na mesma categoria, com uma menção honrosa. 

O Concurso Queijos de Portugal, organizado pela ANIL, 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. Todos os 193 queijos apresentados a 

concurso foram alvo de uma avaliação objetiva e técnica por parte de provadores especialistas, com 

formação específica, representando o setor queijeiro, gastronómico, a distribuição, a imprensa e os 

consumidores. 

Ao longo da história o queijo São Jorge soube percorrer o seu caminho de produção de um produto 

de referência nacional e internacional e os constantes, e recorrentes, prémios de qualidade são 

motivos de satisfação e de orgulho para todos os Jorgenses e Açorianos, o que nos permite concluir, 

que o coração das unidades de transformação, as salas de produção, continuam a responder e a 

honrar a longa história do queijo São Jorge. 

Permite, de igual modo, constatar que o percurso necessário da reestruturação das unidades de 

transformação, para cumprir as exigências do mercado alimentar, da certificação, do controlo de 

qualidade e dos desafios da comercialização, e distribuição, não vieram alterar a qualidade deste 

produto de excelência e de sabor único. 

Face aos novos desafios com que o queijo de São Jorge se confronta, é necessário continuar a garantir 

a qualidade do leite, a qualidade e a eficiência das salas de produção, uma gestão eficiente de forma 

a garantir os níveis de confiança de todos, e redobrar esforços na comercialização, onde a inovação, a 

comunicação e o marketing têm um papel fundamental, quer na divulgação da qualidade e 
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especificidade do nosso queijo, quer na possibilidade de lhes atribuir um caráter único e diferenciador, 

essenciais para reforçar a capacidade de conferir valor acrescentado ao produto e à marca queijo São 

Jorge. 

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deseja que à UNIQUEIJO, seus técnicos, seus funcionários 

e produtores se sintam sempre inspirados pelo passado deste produto de referência e de excelência, 

certificado pela natureza, com qualidade devidamente reconhecidas no mercado Nacional e 

Internacional, e que encontrem sempre caminhos que permitam a inovação e a criação de valor 

acrescentado num mercado cada vez mais exigente e competitivo, com o objetivo claro de alavancar 

o desenvolvimento da Ilha de São Jorge, promovendo a sua sustentabilidade socioeconómica e coesão 

territorial. 

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe que a 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida em Plenário do dia 18 de abril de 

2018, emita o seguinte voto de congratulação: 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores congratula-se pelo facto do Queijo Lourais ter 

conquistado o primeiro prémio no Concurso Queijos de Portugal, e pelo Queijo Beira ter conquistado 

uma menção honrosa. 

Esta congratulação é extensiva a todos funcionários, produtores e intervenientes no processo de 

produção, transformação, certificação e comercialização, que todos os anos dedicam o seu tempo, o 

seu trabalho e empenho em prol do seu produto de excelência, o queijo São Jorge, certificado pela 

natureza, mas acima de tudo em prol do desenvolvimento da Ilha de São Jorge. 

Do presente voto deverá ser dado conhecimento à UNIQUEIJO e suas associadas, à Confraria do Queijo 

de São Jorge. 

 

Horta, sala das sessões, 18 de abril de 2018. 

  


