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Além dos animais também 
há música e diversão

O
XV Concurso Micaelense da
Raça Holstein Frísia foi mais
uma vez palco de diversão
para toda a família. Além dos

animais que se apresentaram a concur-
so, expostos no Parque de Exposições,
houve muita animação durante os três
dias de Concurso. 

Além da música com "prata da casa"
durante os três dias de concurso, com
os "Engle", os "Lado Lunar" e "os
Académicos", também a "Tia Maria do
Nordeste" subiu ao palco do recinto,

onde atuaram também o Grupo
Folclórico do Porto Formoso e vários
cantadores ao desafio. 

Houve ainda lugar para uma
demonstração equestre e para os visi-
tantes apreciarem a I Mostra de Aves
2016, uma exposição de aquários pela
Santa Casa da Misericórdia da Ribeira
Grande e de produtos hortícolas por
parte da Associação Terra Verde, sem
esquecer as tradicionais tasquinhas de
petiscos espalhadas pelo recinto.

Além da tenda de produtos regionais

e da exposição comercial, os visitantes
mais pequenos também tiveram ani-
mação a condizer com as suas idades
através das pinturas faciais, dos balões
com várias formas e cores e da música
infantil.

Tudo isso como prova que o XV
Concurso Micaelense da Raça Holstein
Frísia é já um importante marco na
agenda dos micaelenses, e cada vez
mais dos turistas, não só pela excelên-
cia dos animais mas também por toda a
animação envolvente.

Foram muitas as atividades que juntaram centenas de visitantes, locais e turistas,
no Parque de Exposições de São Miguel, em Santana, garantindo animação e alegria 
para toda a família. Aproveitando o bom tempo, muitos foram os que rumaram a Santana
para apreciar a excelência dos animais mas também para apreciar o que de melhor 
se faz em São Miguel ao nível dos produtos hortícolas
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