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ENTREVISTA

“Definitivamente aqui há vacas
de nível superior e que poderiam
perfeitamente competir
em concursos a nível europeu”

Berber Van Amerongen é editora da mais conceituada revista
internacional sobre a raça Holstein Frísia, a Holstein International.
Veio pela primeira vez aos Açores mas já tinha ouvido falar “da
boa qualidade” dos animais que aqui encontraria. Acredita que os
animais que se apresentaram no V Concurso Micaelense Holstein
Frísia de Outono “poderiam perfeitamente competir em concursos
a nível europeu” e acredita que uma mais-valia dos bovinos é
serem bons em pista mas também no pasto

- É a primeira vez que um repre-
sentante da revista Holstein
International marca presença num
concurso organizado pela Associação
Agrícola de São Miguel. O que acha
dos animais que encontrou?

Berber Van Amerongen -
Disseram-me que encontraria um
grupo de vacas muito bom, têm aqui
uma grande comunidade e têm vacas
de boa qualidade. Fiquei muito impres-
sionada.

- E o que pensa das vacas em con-
curso?

B. V. A. - Definitivamente são vacas
de nível superior e poderiam perfeita-
mente competir em concursos a nível
europeu. Claro que não é fácil consegui-
rem participar em concursos europeus
mas são realmente vacas muito interes-
santes. Falei um pouco com o juiz cana-
diano Jeff Stephens e ele também ficou
impressionado com a qualidade das
vacas que encontrou no concurso. 

- E o que pensa das vacas que estão
nas pastagens?

B. V. A. - Vou fazer visitas a explo-
rações para perceber como funcionam
os lacticínios aqui, porque é muito dife-
rente daquilo que costumo ver.
Normalmente, tudo funciona em gran-
des estábulos, onde as vacas estão na
maior parte do tempo e só durante
algum período é que estão nas pasta-
gens. Só às vezes é que vão para os
campos mas aqui elas estão sempre nas
pastagens e acredito que haja aqui leite
de muito boa qualidade, já que isso
influencia diretamente a sua qualidade.
O que vi foi uma abordagem totalmen-
te diferente daquela que normalmente
se usa noutros países e a que estou
habituada, mas é bom de ver.

- Já provou o nosso leite?
B. V. A. - Não provei o leite sozinho.

Comi muito queijo, que é o que eu pre-
firo normalmente, e achei muito bom.
Provei aqui um queijo fresco que era
fantástico.

- Qual a melhor característica que
gosta de ver numa vaca?

B. V. A. - Sempre dizemos que é
bom ter vacas que possam ganhar um
concurso, mas no fundo o que interessa
é a sua produção de leite e ter um bom
úbere, pois significa que têm boa capa-
cidade leiteira e que são vacas bastante
equilibradas nas manadas. Por isso é
importante escolher boa genética e é
isso que fazem aqui nos Açores. 

- O que pensa acerca deste
pavilhão onde se realiza o concurso?

B. V. A. - Fiquei muito surpreendida.
Já vi outros eventos do género um
pouco por todo o mundo, mas não tão
bons como este. É maravilhoso, está
muito bem organizado e é muito profis-
sional. Estou muito feliz por aqui estar.

- Conte-nos um pouco sobre a
revista Holstein International…

B. V. A. - A Holstein International é
uma revista publicada em todo o
mundo, em diferentes línguas, que exis-
te tanto em versão impressa como em
papel, e cujo objetivo é fornecer infor-

mação sobre a genética, para que os
criadores tenham o máximo de infor-
mação possível acerca das novas famí-
lias de touros e de vacas, de maneira a
que escolham as opções mais viáveis.
Esse é o principal objetivo.

A revista é impressa em cinco lín-
guas, inglês, francês, alemão, italiano e
holandês, e distribuída por 66 países
diferentes, por isso temos muitos subs-
critores em todo o mundo. Temos uma
equipa de seis editores que apenas tra-
balham para a nossa revista e fazem um
trabalho incrível. 

“
Já vi outros eventos 
do género um pouco
por todo o mundo, mas
não tão bons como este. 
É maravilhoso, está
muito bem organizado
e é muito profissional”


