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O
fotógrafo italiano
Giorgio Soldi esteve
novamente em
Santana para registar

para a posteridade os animais
que participaram no XVI
Concurso Micaelense da Raça
Holstein Frísia. Sem mãos a medir
para conseguir fotografar de forma
exemplar os melhores animais que se
apresentaram em pista, Giorgio Soldi
faz sempre questão de ter bons assis-
tentes que consigam acalmar os ani-
mais e ao mesmo tempo realçar as
suas melhores qualidades. 

"Animais de excelente qualidade" é
como o fotógrafo internacional espe-

Especialista em fotografar 
gado bovino, Giorgio Soldi faz
questão de registar para 
a posteridade as melhores vacas
que integram os concursos 
organizados pela Associação
Agrícola de São Miguel. 
Este ano não foi excepção 
e no XVI Concurso Micaelense 
da Raça Holstein Frísia destacou
a qualidade que reconhece 
aos animais de leite açorianos

cialista em gado bovino classifica as
vacas que se apresentaram este ano a
concurso. Nada de novo para o fotó-
grafo habituado a captar os mais belos
animais bovinos do mundo, que
garante que nos Açores as vacas "são
equilibradas e têm bons úberes" o que
as leva a ser apreciadas pelo fotógrafo
e seus assistentes. 

Com bastante paciência e instruindo
quem o ajuda a tranquilizar os animais,
Giorgio Soldi consegue captar as mel-
hores qualidades dos animais que foto-
grafa. É essa uma das grandes preocu-
pações do fotógrafo internacional que
diz que é sempre de bom grado que
regressa aos Açores. 

N
o final do XVI Concurso
Micaelense da Raça Holstein
Frísia, aquando da cerimónia
da entrega de prémios, foi

feito um minuto de silêncio em respeito
pelas vítimas dos incêndios de
Pedrógão Grande, no distrito de Leiria. 

Após a entrega dos prémios aos ani-
mais que saíram vencedores do XVI
Concurso Micaelense da Raça
Holstein Frísia, houve ainda um emo-
cionado momento de homenagem a
Celeste Vilarinho, que faleceu recente-
mente. A preparadora de animais que

nos últimos tempos tinha vindo a mar-
car presença nos concursos organiza-
dos pela Associação Agrícola de São
Miguel, ajudando os produtores a mel-
horarem os seus animais para que se
destacassem em pista. 

Celeste Vilarinho já participava nos
concursos organizados pela
Associação Agrícola de São Miguel há
mais de 10 anos, mas já antes disso
tinha tomado contato com os animais
dos Açores enquanto classificadora da
Associação Portuguesa de Criadores
da Raça Frísia.

Uma homenagem sentida e sincera
que culminou numa grande salva de
palmas de apreço e reconhecimento e
não deixou indiferente quem com ela
contatou mais de perto. 
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“
As vacas aqui 
são equilibradas 
e têm bons úberes”


