
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SÃO MIGUEL //2018 // 9

REPORTAGEM

“As vacas açorianas são 
muito boas e gostava de as ver
na Confrontação Europeia 
do próximo ano”
Domenico Restelli tem vindo a acompanhar os animais que se apresentam anualmente ao concurso 
de outono que se realizam no Parque de Exposições de São Miguel e não tem dúvidas quanto 
à qualidade dos animais. É por isso que considera que qualquer um dos melhores animais de São Miguel 
pode participar na Confrontação Europeia que reúne animais de vários países europeus

O
fotógrafo profissional de raça
bovina, Domenico Restelli, já
vem acompanhando desde há
alguns anos os concursos

organizados pela Associação Agrícola
de São Miguel e tem vindo a reconhecer
a qualidade dos animais. 

Diz que as vacas têm mantido o
mesmo nível de excelência ao longo dos
últimos anos. "As vacas açorianas são
óptimas, são grandes vacas" e por isso o
fotógrafo profissional admite que gosta-
va de ver alguns exemplares na
Confrontação Europeia que vai deco-
rrer na Bélgica de 12 a 13 de Abril do
próximo ano e que vai reunir cerca de
250 vacas Holstein Frísia de 20 países. 

"Acho que os Açores têm boas vacas
e gostava de vê-las na Confrontação
Europeia do próximo ano", no entanto
reconhece que talvez as pernas dos
melhores animais açorianos pos-
sam ficar em desvantagem
frente-a-frente com ani-
mais de outros países.
Domenico Restelli
explica porquê: "as
vacas açorianas têm
pernas mais gros-
sas para poderem
andar nos pastos e
noutros países os
animais têm as per-
nas mais finas e cos-
tumam ser mais apre-
ciadas". 

Quanto às restantes qua-
lidades de excelência,
Domenico Restelli não tem dúvidas que
os melhores exemplares bovinos de São
Miguel estão à altura de qualquer con-
curso internacional. 

No entanto, o fotógrafo gostava que

nos concursos orga-
nizados pela
Associação
Agrícola de São
Miguel "houvesse
mais estrangeiros".

As belezas da ilha e
a qualidade dos ani-

mais são "garantias de
que os estrangeiros vin-

ham assistir ao concurso" e
fala dos seus conterrâneos ita-

lianos "que gostam muito de fazer
turismo ao mesmo tempo que vêem
vacas". Apesar de admitir que o Outono
"não é a melhor época para fazer turis-
mo por causa da chuva", Domenico

Restelli acredita que "é muito impor-
tante conciliar o turismo com o concur-
so e com o vosso modo de maneio dos
animais".

Por isso entende que "é necessário
fazer mais publicidade, têm de ir ao
estrangeiro convidar as pessoas para
virem assistir aos concursos que são de
grande qualidade e as vacas são ópti-
mas", conclui.

Habituado a conseguir o melhor
ângulo dos exemplares bovinos que vai
encontrando nos vários concursos
internacionais, Domenico Restelli não
tem dúvidas que as vacas de São
Miguel são das melhores que já tem
fotografado. 


