Jovens transmitem
na pista o gosto que
sentem pelos animais
Foram  os jovens participantes que este ano fizeram parte
do X Concurso Juvenil Micaelense da Raça Holstein Frísia,
mostrando que é desde pequenino que nasce o gosto pelos animais.
Vasco Pacheco, de  anos, e Rafael Domingues, de 1 anos,
apresentaram a vitela campeã e vice-campeã, respetivamente, e foram
os melhores apresentadores do concurso nas respetivas secções
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P

elo décimo ano consecutivo o
Concurso Juvenil Micaelense
da Raça Holstein Frísia foi um
dos pontos altos do evento
organizado pela Associação Agrícola de
São Miguel.
Foram 38 jovens, divididos por duas
secções, que se apresentaram em pista
para mostrar o gosto que têm pelos
animais e para mostrar que sabem
lidar com as vitelas com idades entre
os 3 e os 6 meses.
O X Concurso Juvenil Micaelense da
Raça Holstein Frísia decorreu com a
alegria e dedicação já caraterística dos
mais jovens e acabou por premiar os
jovens Vasco Pacheco e Rafael
Domingues como os melhores apresentadores das respetivas secções em que se
apresentaram.
Na secção de apresentadores até aos
10 anos, foi o jovem Vasco Pacheco que
conseguiu sair vitorioso, sendo que a
sua vitela, da exploração Irmãos Rita,
foi considerada a vitela campeã.
Já na secção de apresentadores dos 11
aos 13 anos, foi Rafael Domingues, de
12 anos, que foi considerado o melhor

“ “
É a terceira vez que
participo e não foi difícil
porque treinei um
bocadinho e costumo
ir para os animais”
Rafael Domingues

apresentador e a sua vitela foi vice-campeã do Concurso Juvenil.
O pequeno Vasco Pacheco participou
pela primeira vez no Concurso Juvenil
promovido pela Associação Agrícola de
São Miguel e foi um primo que lhe
arranjou a vitela para apresentar em
pista. Com sete anos, Vasco Pacheco diz
que "não custou muito" apresentar-se
em pista" para conseguir alcançar tão
bons resultados.
Vasco Pacheco diz que gosta de estar
no meio das vacas e por isso "foi fácil"
apresentar em pista a vitela campeã do
X Concurso Juvenil.
Também Rafael Domingues disse que

Não custou muito,
costumo treinar de vez
em quando e só no
princípio tive a ajuda”
Vasco Pacheco

"não foi difícil" apresentar-se em pista
com a vitela vice-campeã, já que costuma "treinar um pouco". Foi a terceira
vez que o jovem, natural das Capelas,
participou num Concurso Juvenil,
muito por incentivo da mãe, Marília
Câmara, a quem pertence a exploração.
É a mãe de Rafael Domingues que costuma incentivar o filho a participar não
só nos concursos mas também nos cursos promovidos pela Associação
Agrícola de São Miguel.
Mas o gosto pelos animais corre na
família e talvez por isso Marília Câmara
não tenha dúvidas que "tendo ele ganho
agora, ainda se motiva mais" para participar nos eventos organizados pela
Associação Agrícola de São Miguel.
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