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Foi ao som da mítica música “we are the champions”, que a vaca
“Anabela” desfilou na pista no final da noite em que se soube 
que era a vaca grande campeã do III Concurso Micaelense Holstein Frísia
de Outono. Tendo sido anunciada a vencedora no fim da noite, 
permitiu ter na assistência muito público que vibrou com a decisão 
do juiz suíço realçada com um jogo de luzes que evidenciou 
a qualidade e beleza do animal vencedor

“Anabela” foi a campeã 
da noite com muito público
na assistência

Uma das alterações deste ano tor-
nou o momento final da escolha da
vaca grande campeã bastante mais
interessante. Primeiro porque o facto
do final do concurso ter sido à noite
permitiu apresentar um jogo de luzes
que iluminou de forma pouco habitual
os melhores animais de cada secção,
para que depois a grande campeã
pudesse desfilar em pista em grande
destaque. Depois porque o horário
noturno permitiu uma maior afluên-
cia de público. 

Paulo Rita destaca o "excelente
público e os excelentes animais" que
permitiram dar mais cor e animação a
mais um concurso organizado pela
Associação Agrícola de São Miguel.
"Este concurso teve muito mais público
e foi um sucesso", garante o produtor
que acrescenta que "assim dá mais
gosto" a quem se dedica aos animais
poder ser recompensado com um ani-
mal vencedor e poder mostrar a
excelência dos animais que se criam
nos Açores perante tanto público. 

REPORTAGEM

“
A vaca Anabela 
está no seu momento
certo, no seu auge 
e por isso foi escolhida
como a melhor 
do concurso”

Não sou só eu 
e a vaca que somos
campeões, somos todos
campeões”

A
vaca "Anabela", de quatro de
anos, foi a mais recente vence-
dora, somando para a
Exploração Irmãos Rita o séti-

mo titulo de Vaca Grande Campeã.
Uma vaca que tem ganho sempre pré-
mios nas suas secções e que este ano
"está no seu momento certo", tendo
conseguido convencer o juiz suíço
Markus Gerber a elegê-la como vaca
grande campeã do III Concurso
Micaelense Holstein Frísia de Outono. 

Paulo Rita destaca que a genética é
muito importante nestes casos e salien-
ta que a "Anabela" é filha de uma outra
campeã da exploração, a "Sara", que já
ganhou por duas vezes o troféu de vaca
grande campeã. 

O criador Paulo Rita mostrou a satis-
fação de poder agora ter mais uma vaca
grande campeã na sua exploração e
garante que "não sou só eu e a vaca que
somos campeões, somos todos cam-
peões porque estiveram aqui animais
espetaculares neste concurso".

As alterações que este ano foram

introduzidas no III Concurso
Micaelense Holstein Frísia de Outono
levaram Paulo Rita a afirmar que "já
ando em concursos há 22 anos e para
mim este foi o melhor concurso de
bovinos. O mais espetacular e com ani-
mais mais bem preparados".


