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N
a altura do XII Concurso
Juvenil Micaelense da Raça
Holstein Frísia, os peque-
nos participantes demons-

tram algum nervosismo. Todos que-
rem orientar bem os seus animais na
pista e conseguir uma boa classifi-
cação por parte do juiz Thomas Kelly.
Mas quem já tem por hábito pisar as
pistas dos concursos organizados pela
Associação Agrícola de São Miguel
está confiante, apesar do nervosismo. 

É o caso da Beatriz Câmara
Domingos, das Capelas, que já não é a
primeira vez que desfila com vitelas
da exploração de família. É a primeira
a entrar em pista e é também aquela
que o juiz irlandês selecciona como a

melhor apresentadora de entre os
jovens até aos 10 anos que se apresen-
tam em pista e justifica a sua elogiada
presença com o "gosto pelas vacas".
Confessa que ajuda na exploração e
que gosta dos animais com quem se
sente bastante à vontade.

Também Diogo Amaral Sousa, de
Ponta Garça, foi considerado o melhor
apresentador deste XII Concurso
Juvenil, mas de entre os apresentado-
res entre os 11 e os 13 anos. Diz que é
a primeira vez que participa num con-
curso bovino, mas "era o meu sonho
ganhar este prémio". Por isso quando
foi apontado o melhor apresentador
da sua secção sentiu-se "feliz e alegre
pelo trabalho que fiz".

Diogo Amaral Sousa deixou o
segredo para vencer o prémio de
melhor apresentador juvenil: "ter
empenho e tratar bem os animais",
referiu. Na exploração faz tudo e
ajuda sempre que pode, embora a
maior parte do dia seja sempre dedi-
cado à escola.

O juiz Thomas Kelly elegeu como
vencedora da primeira secção, de vite-
las dos 3 aos 6 meses apresentadas
por jovens até aos 10 anos, a Kika,
propriedade de Luís Viveiros das
Capelas. Já na segunda secção, de
vitelas dos 3 aos 6 meses apresentadas
por jovens dos 11 aos 13 anos, a vence-
dora foi a "372", propriedade de
Eduíno Costa Almeida, dos Arrifes. 

REPORTAGEM Os jovens Beatriz Câmara Domingos e Diogo Amaral Sousa foram os melhores apresentadores 
do XII Concurso Juvenil Micaelense da Raça Holstein Frísia que decorreu integrado no XVII Concurso
Micaelense da Raça Holstein Frísia. Um concurso que mais uma vez mostrou o gosto e o empenho 
dos mais novos na produção e na vontade de estarem com os animaisXII Concurso

Juvenil volta a dar
provas do empenho
dos mais novos 
com os animais


