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REPORTAGEM

Melhores apresentadores 
explicam como manejar um
animal em pista

N
o final do VI Concurso
Micaelense Holstein Frísia
de Outono, foram eleitos os
melhores apresentadores do

evento, divididos em duas secções:
melhor apresentador jovem e melhor
apresentador adulto. 

Beatriz Pereira Pacheco, que repre-
sentou a exploração Dinarte Pacheco
de Ponta Garça, foi considerada a
melhor apresentadora jovem do con-
curso. Um feito que conseguiu ao fim
de três anos a participar nos concur-
sos organizados pela Associação
Agrícola de São Miguel e depois de
participar em várias formações orga-
nizadas pela Associação Agrícola. 

"Foi totalmente inesperado", expli-
cou Beatriz Pereira Pacheco que diz que
a experiência que foi adquirindo ao
longo dos anos deu agora o resultado de
ser considerada a melhor apresentado-
ra. Para isso contribuiu o facto de ter
um grande controlo sobre o animal que
apresentou, conforme referiu o juiz
canadiano John Werry, e "ter calma"
que para a jovem "é essencial".

Beatriz Pereira Pacheco garante que
ter uma ligação com o animal também
é fundamental e por isso "sempre que
não estou na escola" ajuda o pai na
exploração. "É uma paixão desde
pequena", garante a jovem que acredita
que o seu futuro vai passar inevitavel-
mente pela agro-pecuária. 

Quanto ao melhor apresentador
adulto a distinção coube a Miguel
Melo, da Sociedade Melosfarm, Lda,
das Feteiras. Também ele acredita
que o seu futuro será certamente liga-
do à agropecuária. Já no XVIII
Concurso Micaelense da Raça

Holstein Frísia, organizado este ano
no Verão, Miguel Melo foi eleito o
melhor apresentador em pista e
também com a mesma novilha. De lá
até agora, garante que o gosto pelos
animais e pela pecuária se mantém,
pois já se encontra a trabalhar a tempo
inteiro na exploração da família. 

Miguel Melo acredita que o setor
agrícola "tem futuro e penso que o ata-
que ao gado bovino que temos vindo a
assistir, é apenas uma moda", garante
ao mesmo tempo que acredita que o
futuro do Açores vai continuar a passar
pela agropecuária um dos setores mais
importantes da economia da Região.


