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Condições nos Açores 
estão ao nível da Europa
Manuel Pereira, da Sociedade Agro-pecuária Villas-Boas e Pereira, de Ponte de Lima, elogiou 
a organização açoriana do .º Concurso Nacional da Raça Holstein Frísia

REPORTAGEM

M
anuel Pereira, da Sociedade
Agro-pecuária Villas-Boas e
Pereira, de Ponte de Lima,
afirmou que as condições

encontradas em São Miguel para a rea-
lização do 39.º Concurso Nacional da
Raça Holstein Frísia não ficam atrás do
que já encontrou pela Europa fora. 

Produtor de novilhas campeãs
europeias, em novembro passado, em
Itália, Manuel Pereira diz ter ficado
com a melhor impressão possível do
evento realizado pela Associação
Agrícola de São Miguel. "Levo a mel-
hor impressão possível, pela
envolvência, pelas pessoas, pela orga-
nização e pelo sítio em si. Já corri
todo o nosso país e alguns países da
Europa e não há instalações e não há
as pessoas com certeza do que que-
rem fazer e de querer levar as coisas
para a frente, como as que encontrei
aqui. Tivemos condições que rara-

mente se encontra por aí e não estou
a falar a nível nacional, estou a falar a
nível europeu!".

A presença do juiz canadiano Brian
Carscadden no evento é, para o produ-
tor continental, "mais uma prova da
excelência da organização. É um dos
melhores juízes a nível mundial".

Para Manuel Pereira, a presença nos

Açores para o 39.º Concurso Nacional
da Raça Holstein Frísia foi bastante
proveitosa, ganhando não só o prémio
de melhor apresentador adulto, como
viu a sua novilha Pereira Jacoby Alicia
ser classificada como Jovem Grande
Campeã Nacional.

"Ainda em novembro estivemos em
Itália onde fizemos a campeã jovem
que por sinal aqui foi considerada a
campeã nacional jovem. Estes prémios
são o culminar de muito trabalho, de
muitos anos, de muito investimento.
Também servem de incentivo para con-
tinuar, nesta fase difícil que o sector
leiteiro está a atravessar".

Manuel Pereira vem de uma família
ligada à agricultura. Desde novo que se
vê no meio dos animais. Das cinco
vacas que os seus pais tinham quando
era criança, o produtor da Sociedade
Agro-Pecuária Villas-Boas e Pereira
"multiplicou" para os 190 animais. 


