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ENTREVISTA

“Antigamente já
apareciam animais
bons mas hoje em dia
quase todos os animais
são muito bons
e os juízes têm muito
mais dificuldades em
classificar os animais”
Luís Vieira ainda se recorda dos primeiros concursos bovinos em
São Miguel que, nos anos , eram organizados na Mata da Doca.
Começou a participar com porcos da exploração onde trabalhava
mas depois de entrar para os Serviços de Desenvolvimento Agrário
passou a fazer parte da equipa conjunta, dos Serviços e da
Associação Agrícola de São Miguel, que ajudava os produtores a
melhor apresentar os animais a concurso. Fazendo uma retrospetiva
diz que os concursos de antigamente não têm comparação com os
que se realizam hoje em dia, seja em termos de infra-estruturas, 
de apresentação dos animais, de cuidados dos produtores 
e até da qualidade dos animais. Agora, diz Luís Vieira,
torna-se difícil para os juízes internacionais classificar 
os animais devido à sua homogeneidade. Luís Vieira tem
uma vida dedicada à pecuária e apesar de reformado
não deixa de apreciar a excelência dos animais 
nos pastos ou nos concursos

- Participou nos primeiros concur-
sos bovinos que se organizaram em
São Miguel e foi sempre acompan-
hando a sua evolução. Como eram os
concursos antigamente?

Luís Vieira - Os primeiros concursos
realizaram-se na Mata da Doca, em
Ponta Delgada, e eram organizados
pela Intendência Pecuária. Isto nos
anos 70, entre 1974 e 1976. Fizeram-se
lá alguns concursos e na altura eu tra-
balhava na Agraçor e participava, con-
correndo com porcos. Entretanto, fui

para os Serviços de
Desenvolvimento
Agrário e as primei-
ras feiras em que eu
participei realizavam-
se no pasto que agora
serve de parque de estacio-
namento para os concursos
aqui em Santana. Havia umas armações
em costaneira e em barrotes de crip-
toméria. Nessa altura também havia
exposição de touros. 

Entretanto os animais dos Serviços

eram expostos no atual terreno onde
está implementado o Pavilhão de
Exposições, mas junto ao Contraste
Leiteiro. Trazíamos sempre animais dos
Serviços de Desenvolvimento Agrário
do Centro de Bovinicultura.
Normalmente vinham sempre três
vacas leiteiras, três novilhas, três touros
e três cavalos que não entravam no con-
curso, ficavam só em exposição. 

Mais tarde comecei também a cola-
borar na organização já nesta feira de
Santana. A feira era feita em colabo-

ração entre a Associação Agrícola
de São Miguel e o Serviço de

Desenvolvimento Agrário
e havia uma equipa do

Serviço que trabalhava
em conjunto com a
equipa da
Associação Agrícola.
Nessa altura íamos
às pastagens, cerca
de dois a três meses

antes, para ver os
animais antes de

virem para os concur-
sos. Essa equipa é que

fazia toda a programação da
entrada dos animais. Mais tarde

a Associação Agrícola de São Miguel,
juntamente com a Associação
Portuguesa dos Criadores da Raça Frísia
chamou a si toda essa organização. 

- Que diferenças vê entre esses pri-

meiros concursos que ajudou a orga-
nizar e agora?

L. V. - É completamente diferente.
Até em termos de organização, apesar de
considerar que as feiras naquele tempo
dentro do possível eram bem organiza-
das. Mas a logística era diferente. 

A apresentação dos animais não tem
nada a ver com o que é hoje. A qualida-
de dos animais não tem nada a ver com
aquilo que era, é completamente dife-
rente. Os apresentadores dos animais
também não têm comparação. 

Não quer dizer que os outros concur-
sos de antigamente não fossem feitos
com profissionalismo e com rigor, e
eram belíssimos concursos, mas agora a
situação é muito diferente. E há belíssi-
mos animais agora.

- Em que é que nota diferenças nos
animais?

L. V. - Em termos de estrutura dos
animais, do fenótipo dos animais, os
úberes. São animais muito bonitos e
penso que são dos melhores animais
que existem no nosso país e até, possi-
velmente, do estrangeiro. 

- Animais de São Miguel poderiam
participar em qualquer concurso a
nível nacional?

L. V. - Estou convencido que sim.
Sem dúvida nenhuma. 

- Sobre este Pavilhão de
Exposições, foi uma grande melhoria
em relação ao que havia?

L. V. - Eu pessoalmente gostava
muito quando os concursos eram feitos
ao ar livre, mas isso era noutra época.
Agora com este Pavilhão de Exposições
é outro profissionalismo, há outras con-
dições para a apresentação dos animais,
e até mesmo em termos de condições
para as pessoas poderem assistir. Com
este Pavilhão não se fica dependente
das condições atmosféricas. É um belís-
simo Pavilhão.

- E permite a possibilidade de rea-
lizar dois concursos por ano...

L. V. - Sim, na Primavera e agora no
Outono. Logo aí também não tem nada
a ver com antigamente.

- Antigamente também havia toda
uma preparação dos animais para
entrar em pista?

L. V. - Ao fim de alguns concursos
começaram a vir preparadores de fora
também. Agora a grande diferença é
que grande parte dos produtores
também já sabe preparar os seus ani-
mais. Tem havido a preocupação da
Associação Agrícola de São Miguel de
fazer cursos de preparadores de ani-
mais e isso é muito importante. Os ani-
mais são apresentados de uma maneira
profissional. 

Eu assisti à deslocação dos primeiros
preparadores que vinham a São Miguel
ajudar a preparar os animais, assisti aos
próprios produtores começarem a prepa-
rar os seus animais e hoje em dia já é

tudo muito diferente. No entanto, quero
ressalvar que naquela época, para as con-
dições que havia, faziam-se belíssimos
concursos e já apareciam animais bons.
Mas hoje em dia quase todos os animais
são muito bons. Não se nota grande dife-
renças de qualidade e penso que os juízes
hoje em dia têm muito mais dificuldades
em classificar os animais porque são
todos muito homogéneos. 

- Os juízes antigamente também
vinham de fora?

L. V. - Começaram a vir de fora os juí-
zes desde que os concursos começaram a
ser organizados em conjunto com a
Associação Agrícola de São Miguel. Mas
nos primórdios eram convidados uns
veterinários do continente, que vinham e
que avaliavam os animais. Mas aí toda a
organização pertencia aos Serviços de
Desenvolvimento Agrário. A partir do
momento em que apareceu a Associação
Agrícola de São Miguel e se começaram
a fazer as feiras em conjunto, começa-
ram a vir os juízes estrangeiros. 

- Apesar de já estar reformado,
ainda gosta de ver os animais nas
pastagens?

L. V. - Há vícios que não passam.
Gosto muito de ver a maneira como
são tratados. É que os animais dizem-
nos o que estão a sentir, nós é que pen-
samos que não. E não só as vacas, por-
que trabalhei com suínos durante 6
anos e era igual. 

Há uma história que revela isso
mesmo. Quando comecei a trabalhar
em suinicultura, na Agraçor, manda-
ram-me para Inglaterra durante três
meses trabalhar numa exploração agrí-
cola para ter formação em suinicultura.
Fiquei alojado em casa do responsável
dessa exploração e num fim-de-semana
perguntou-me se queria ir com ele visi-
tar um amigo que também tomava
conta de uma exploração. Fui com ele
e quando chegámos a essa exploração,
havia as instalações antigas, tradicio-
nais como é costume em Inglaterra, e
tinham feito novas instalações segun-
do moldes atualizados para a altura.
Visitámos as duas instalações e no
regresso ele perguntou-me se tinha
gostado de ver os porcos e qual a ins-
talação que tinha gostado mais. Eu,
inexperiente, disse-lhe que tinha gos-
tado mais da estrutura nova. Ele
disse-me que tinha gostado mais de
ver os animais nas instalações antigas
e que as porcas estavam mais satisfei-
tas nessas instalações. Pensei que ele
estivesse a gozar comigo mas não estava
e hoje sei o que ele queria dizer. Essas
coisas notam-se nos animais. Quando
se entra numa manada, nota-se se os
animais estão bem ou não. E qualquer
lavrador sabe isso. É preciso é lidar com
os animais. 


