
D
urante o fim de semana em
que decorrem no Parque de
Exposições de São Miguel os
concursos organizados pela

Associação Agrícola de São Miguel, são
muitos os que procuram conhecer o
que de melhor se faz ao nível da pro-
dução de leite.

Este IV Concurso Micaelense
Holstein Frísia de Outono não foi
exceção e foram muitas as famílias que
quiseram marcar presença quer para
observar os animais em pista quer para
ir visitando os vários animais que já se
tinham mostrado ao juiz canadiano
Bruce Wood. 

Os mais novos gostam particular-
mente de acarinhar as grandes vacas, as

vitelas e as novilhas que se encontram a
descansar. Há também os pequenos
mais afoitos que gostam de lhes chegar
um pouco de erva.

Os pais vão observando característi-
cas menos visíveis aos olhos pequeni-
nos, e vão tentando responder a todas
as perguntas relacionadas com os
bovinos. 

Já durante as várias secções que vão
decorrendo ao longo dos dois dias de
concurso, as bancadas estiveram sem-
pre cheias, com o público a vibrar
quando foram sendo conhecidas as
melhores vacas a concurso. A apoteose
deu-se quando começou o jogo de
luzes que antecede a eleição da Vaca
Grande Campeã. Entre aplausos,

incentivos e algumas considerações de
última hora sobre quem seria a próxi-
ma Vaca Grande Campeã, o público
não arredou pé até se desvendar que a
"Gruta" foi a grande campeã do IV
Concurso Micaelense Holstein Frísia
de Outono. 

A par do concurso, decorreu também
a 38ª Expo Aves 2017 que durante os
três dias recebeu muitos visitantes que
se encantavam com as bonitas cores dos
animais em exposição.

A tradição voltou a manter-se e ape-
sar do frio, foram várias centenas de
visitantes que se deslocaram ao Parque
de Exposições de São Miguel para veri-
ficarem a excelência dos melhores ani-
mais leiteiros de São Miguel. 

IV Concurso de Outono
foi um sucesso de visitantes
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