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REPORTAGEM

“Na minha 
exploração não 
tenho muitas vacas
tão boas como 
esta campeã”

Apesar de ter uma exploração
com  vacas em lactação, 
das quais  têm classificação
Excelente e  com a 
classificação Muito Bom, o juiz
irlandês que este ano julgou 
o XVII Concurso Micaelense da
Raça Holstein Frísia diz que não
tem vacas tão boas como as que
se apresentaram em pista.
Desde a organização do 
concurso, passando pela “classe
e beleza” com que os 
manejadores apresentaram 
os animais, até à qualidade das
próprias vacas, Thomas Kelly
mostrou-se impressionado 
com os animais dos Açores

D
urante todo o XVII Concurso
Micaelense da Raça Holstein
Frísia, o juiz irlandês Thomas
Kelly não se fartou de elogiar

a qualidade dos animais que ia vendo
em pista.

Apesar de ter uma exploração com
22 hectares e um efetivo de 400 vacas
em lactação, Thomas Kelly considerou
"fabuloso" o concurso organizado pela
Associação Agrícola de São Miguel e
"fantásticas" as vacas em pista.

"Foi um prazer estar aqui e foi uma
honra julgar tantas vacas. Também a
apresentação foi fantástica, os maneja-
dores apresentaram os animais com
classe e beleza, numa bonita arena",
explicou o juiz irlandês que acrescentou
que os manejadores "mostraram grande
respeito pelo juiz, apesar de eu não
conseguir falar a língua, foi fantástico". 

Maravilhado com a organização e
apresentação do concurso, mais ainda
ficou com os animais que, garante, nem
sempre é possível ter em concursos
internacionais. 

"As vacas foram mesmo fantásticas, e
estava muito contente com as vencedo-
ras, eram vacas mesmo muito boas aos
meus olhos e penso que aos olhos de

outras pessoas também. Encontrei vacas
que realmente gostei, o que é sempre
uma satisfação para um juiz, encontrar
vacas de que goste. Já fui juiz de con-
cursos em que não se encontram vacas
em que se possa dizer: "ali está a vaca
perfeita". Mas aqui tivemos muitas
vacas perfeitas, foi muito bom", justifica.

Sendo proprietário de uma grande

exploração, Thomas Kelly diz que "não
tenho muitas vacas assim como as que
encontrei aqui", apesar da Holstein
Internacional o ter informado recente-
mente que é o produtor com o maior
número de vacas com classificação
Excelente de toda a Irlanda (73). 

Para Thomas Kelly "ter uma vaca cam-
peã como esta, acontece uma vez na vida,

“
A apresentação foi fantástica, os manejadores
apresentaram os animais com classe e beleza,
numa bonita arena. Eles mostraram grande
respeito pelo juiz, apesar de eu não conseguir falar
a língua, foi fantástico”


