
ENTREVISTA

“Estão de parabéns
os produtores
de São Miguel 
e os animais de
excelência”
Carlos Salgueiro, Presidente da Associação Portuguesa de
Criadores da Raça Frísia, é uma presença constante nos concursos
organizados pela Associação Agrícola de São Miguel e tem vindo
a acompanhar a evolução dos animais rumo à excelência. 
Daí que não se cansa de elogiar os animais a concurso e também
o trabalho que tem vindo a desenvolver a Associação Agrícola 
de São Miguel para que isso se confirme

Como classifica este VI Concurso
Micaelense Holstein Frísia de
Outono?

Foi um bom concurso e o juiz cana-
diano John Werry também esteve
muito bem no julgamento que fez aos
animais. Muito bons animais que mar-
caram presença neste Concurso, como
sempre nos têm habituado os produto-
res micaelenses. Estão de parabéns os
produtores de São Miguel e os animais
de excelência que vimos em pista em
mais este concurso.

E a Vaca Grande Campeã, também
acha que foi o melhor animal a con-
curso?

No fundo quando começaram a desfi-
lar em pista e depois de as ter visto
todas, ter sido eleita o melhor úbere,
tinha mesmo de ser aquela "Campeã"
que já traz o nome com ela. É um animal
espetacular, um animal muito bem pre-
parado para esta altura do ano, e acho
que em função disso foi-lhe atribuído o
título de melhor animal do concurso. O
animal estava em excelentes condições
para ser a Vaca Grande Campeã.

O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel não se cansa
de repetir que os produtores açoria-
nos têm de mostrar a excelência e
que é pela excelência que têm de vin-
gar. Este concurso é uma mostra da
excelência dos animais?

Sem dúvida. O Presidente da

Associação Agrícola de São Miguel mel-
hor do que ninguém sabe que é por aí o
caminho e tem dado passos para que
isso aconteça. Ainda bem e está de
parabéns Jorge Rita pelo trabalho que
tem desenvolvido a esse nível junto dos
criadores, para que se assista a um mel-
horamento animal. 

“
Está de parabéns 
Jorge Rita pelo trabalho 
que tem desenvolvido 
junto dos criadores, 
para que se assista 
a esse melhoramento
animal”
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