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“

É importante para o
negócio porque juntar
as vacas com o turismo
é uma boa relação e
acaba por beneficiar a
organização do concurso
e a própria ilha”

O

fotógrafo italiano Domenico
Restelli gosta de eternizar
os melhores animais a concurso no seu melhor. Para
isso, muitas vezes, é preciso muita
paciência, dedicação e "esperar o
momento ideal" para que a beleza dos
animais se reflita depois nas fotografias que tira.
Cada vez que vem participar nos
concursos organizados pela
Associação Agrícola de São Miguel,
Domenico Restelli elogia os melhores
animais que se apresentam em pista e
refere que de ano para ano também os
cuidados na preparação dos animais
são mais exigentes.
Neste IV Concurso Micaelense
Holstein Frísia de Outono, o fotógrafo
italiano elogiou também o facto da
Associação Agrícola de São Miguel
"fazer duas exposições por ano, o que
considero que não é fácil para uma
organização fazer isso".
Este é também "um bom trabalho
que a organização do concurso está a
fazer pelas vacas da raça Holstein
Frísia", que Domenico Restelli admira.
A boa divulgação dos concursos
"nas redes sociais é uma boa publicidade e acho que a organização fez um
bom trabalho para conseguir publicitar tão bem o concurso". Motivo que
também tem levado "cada vez mais
gente" a Santana para assistir aos
concursos organizados pela
Associação Agrícola de São Miguel.
Desta vez o fotógrafo italiano conseguiu fazer uma visita pela ilha de

Fotógrafo
profissional elogia
animais e bom
trabalho da
organização
Numa ilha conseguir apresentar dois concursos por ano para
mostrar a excelência dos animais “não é fácil” e o fotógrafo
italiano Domenico Restelli elogia a Associação Agrícola
de São Miguel por conseguir esse feito e pela boa divulgação
que tem feito dos concursos para atrair tanta gente a Santana.
Os animais são de excelência, reconhece o fotógrafo
especializado em gado bovino, que entende que as vacas nos
pastos são um bom complemento ao turismo na região

“

Considero que não
é fácil para uma
organização fazer
duas exposições por
ano e por isso
estão de parabéns”

São Miguel e apesar de não ter conseguido "ver a ilha com sol", ficou
maravilhado com "a forma como as
vacas se apresentam nos pastos".
Domenico Restelli considerou por
isso que o turismo e a agricultura "é
importante para o negócio porque
juntar as vacas com o turismo é uma
boa relação e acaba por beneficiar a
organização do concurso e a própria
ilha", concluiu.
Domenico Restelli elogiou a
resistência dos animais que se apresentaram a concurso, consequência,
diz, da vida ao ar livre nos pastos a
que as vacas estão habituadas.
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