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Acerca dos animais que encontrou
em pista, Jeff Stephens comparou com
os animais canadianos que está mais
habituado a encontrar. Diz que os ani-
mais dos dois lados do Atlântico "são
muito parecidas" e as dos Açores são
bastante uniformes: "toda a gente tem
boas vacas com bom carácter leiteiro,
bons úberes, dão muito leite e isso é
muito importante independentemente
do país a que pertençam", explicou.
Para o juiz, talvez as vacas canadianas
"tenham úberes um pouco melhores",
já que nos últimos 15 anos os produto-
res do Canadá "estão muito concentra-

dos num bom sistema mamário".
Quanto às vacas dos Açores, Jeff
Stephens acredita que "se tudo conti-
nuar assim aqui, penso que daqui a 10
anos os Açores podem chegar onde o
Canadá está agora".

Sobre a organização do V Concurso
Micaelense Holstein Frísia de
Outono, o juiz canadiano elogia as
condições facultadas quer aos ani-
mais quer ao público que assiste ao
concurso. "Já participei em muitos
concursos em todo o mundo e toda a
gente tenta fazer coisas diferentes.
Mas aqui há boas instalações para as

Jeff Stephens, a sua esposa Connie
e as suas duas filhas, Mckenna e
Chelsey habitam em Troy, na

província de Ontário. É juiz oficial há
mais de 20 anos e já julgou concursos
nacionais e internacionais. 

Jeff já teve a oportunidade de julgar
grandes concursos, como o New York
Dairy Carousel, o All-American Dairy
Show e vários concursos locais em
Ontário.

Ele esteve em parceria com os seus
pais na exploração Yellow Briar
Ayrshire & Jersey, até ao seu fecho em
2016. Atualmente, Jeff é um represen-
tante de vendas da Holdstar Genetics e
também compra e vende animais no
Canadá e nos EUA.

Jeff Stephens ajuda a coordenar e
executar vários leilões em Ontário,
incluindo o famoso leilão Taste of
Ontario na primavera.
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“
Aqui há boas instalações
para as vacas, para 
o público assistir, gosto
que o programa tenha
lugar em dois dias,
porque assim os criadores
têm tempo para falarem
uns com os outros, 
trabalhar as vacas 
e terem a certeza que
estão prontas para entrar
em concurso”

vacas, para o público assistir, gosto
que o programa tenha lugar em dois
dias, porque assim os criadores têm
tempo para falarem uns com os
outros, trabalhar as vacas e terem a
certeza que estão prontas para entrar
em concurso". É por isso que conside-
ra que a sua passagem por São
Miguel, "tem sido uma experiência
muito boa", conclui.


