
F
oram 30 os jovens que partici-
param no XIII Concurso Juvenil
Micaelense da Raça Holstein
Frísia e que conquistaram o

público e o juiz canadiano Yvon Chabot,
com a sua precisão e elegância em pista.

O Concurso Juvenil dividiu-se em
duas secções, com vitelas dos 3 aos 6
meses. A primeira secção destinou-se a
apresentadores até 10 anos e a segunda
secção foi destinada a apresentadores
dos 11 aos 13 anos. 

Os mais novos gostaram da partici-
pação em pista e foram bastante aplau-
didos pelas famílias e amigos que viram
com satisfação ser escolhida a vitela
campeã a "Melos Solomon Sabrina", da
exploração Maria Ascensão Melo
Fonseca, das Feteiras.

Curiosamente, a melhor vitela escol-
hida pelo juiz Yvon Chabot foi apresen-
tada em pista pelo jovem Manuel
Raposo Melo que foi considerado o
melhor apresentador da primeira
secção. "Uma experiência boa", ter sido
considerado o melhor apresentador da
sua secção, que o jovem de 10 anos não
sabe como descrever. Já desde os 4 anos
que Manuel Raposo Melo participa nos
concursos juvenis organizados pela
Associação Agrícola de São Miguel mas
só este ano é que venceu. Costuma aju-
dar os pais na lavoura a tratar das vite-
las e das novilhas e esse conhecimento
foi agora premiado. 

Quem também gosta de ir com o pai
para as vacas é a Mariana Simões Melo
que, com 11 anos e foi a melhor apre-
sentadora da segunda secção. Já há seis
anos que participa nos concursos bovi-
nos organizados para os mais novos e
esta foi a primeira vez que ganhou, por
isso ficou "muito feliz". 

O XIII Concurso Juvenil Micaelense
da Raça Holstein Frísia é uma forma de
incentivar os mais pequenos a dedica-
rem-se aos animais e mostrarem aquilo
que aprendem no dia-a-dia das explo-
rações familiares e nos cursos de for-
mação da responsabilidade da
Associação Agrícola de São Miguel.
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