
REPORTAGEM

Concurso ganhou 
projeção internacional
Trabalho desenvolvido pela revista Vaca Pinta permite a promoção
do concurso micaelense a nível internacional, através 
da publicação de notícias e vídeos no órgão de comunicação 
de referência para os produtores de leite na península ibérica

O
Parque de Exposições de São
Miguel, em Santana, rece-
beu a visita de quatro mil
pessoas durante o VII

Concurso Micaelense Holstein Frísia
de Outono, mas o evento já ganhou
projeção internacional.

Os concursos de vacas e vitelas, rea-
lizados nos Açores, são considerados
os melhores a nível nacional e desper-
tam o interesse de muitos agricultores
no Mundo.

Uma equipa da Vaca Pinta, uma
conhecida publicação espanhola dedi-
cada à produção de leite, esteve na ilha
de São Miguel para transmitir infor-
mações e imagens do Concurso de
Outono a nível internacional.

Ao longo do evento foram efetuadas
transmissões, em direto, dos momen-
tos mais importantes do concurso nas
redes sociais, sendo ainda apresenta-
das notícias e vídeos nas plataformas
da Vaca Pinta.

"O nosso trabalho é divulgar os con-
cursos e promover trabalhos relaciona-
dos com a produção de leite. Neste
evento, efetuamos a filmagem de todos
os animais, observando a forma como
andam em pista, o úbere e o trabalho
dos apresentadores. Queremos ter fil-
magens de todos os momentos do con-
curso", explicam Raquel Fontes e
Sílvia Salvado.

As duas jornalistas contam que exis-
te um grande interesse em acompanhar
os concursos realizados nos Açores.

"As pessoas, em Espanha, sabem que
existem animais de grande qualidade
nos Açores e procuram acompanhar
este evento. O concurso é realizado
num local distante, por isso, a internet
acaba por aproximar mais produtores
deste evento", relatam.

O trabalho da equipa da Vaca Pinta é
acompanhar este género de concursos,
sobretudo em Espanha, mas também
em outros locais da Europa. A diferença
que encontram, em comparação com o
evento organizado pela Associação
Agrícola de São Miguel, é sobretudo a
qualidade das instalações.

"O local onde o concurso é realiza-
do é magnífico. Em Espanha não exis-
tem estas condições para a promoção

deste género de concursos. Também
notamos muito público presente no
concurso, com uma grande paixão e
conhecimento sobre as vacas. A forma
como participam e se manifestam
sobre as escolhas do juiz é fantástica,
porque em Espanha as pessoas não se
envolvem com esta paixão. Sentimos
uma forte ligação do público com este
concurso", assinalam, acrescentando
que "as pessoas estavam ansiosas pelo
regresso destes eventos". "Aqui as pes-
soas batem palmas, durante a escolha
dos vencedores do concurso, e quando
estamos a fazer as filmagens sentimos
uma forte emoção. Ficamos felizes ao
acompanhar o trabalho dos vencedo-
res do concurso, porque somos todos
amigos e partilhamos uma paixão por
estes animais fantásticos", refere
Sílvia Salvado.

A equipa da Vaca Pinta acompanha
os concursos da raça Holstein Frísia,

promovidos pela Associação Agrícola
de São Miguel, há cerca de dez anos.
Uma ligação forte e duradoura que
contribui para promover a internacio-
nalização destes eventos, sobretudo
em Espanha.

"Os produtores ficam surpreendidos
com a qualidade do trabalho, na área
da genética, desenvolvido nos Açores.
Também ficam a conhecer o modo de
produção de leite e ficam admirados
como é que a Região consegue produzir
35 por cento do leite nacional e 50 por
cento dos queijos. Fazemos reportagens
em explorações agrícolas e todos gos-
tam de observar a forma como se tra-
balha com as vacas nos Açores. O
maneio dos animais e a existência de
sistemas de ordenhas móveis é algo de
surpreendente para os produtores em
Espanha, porque estamos habituados a
ver as vacas, em estábulos e com salas
de ordenha fechadas", descrevem.
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