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“Gruta” foi 
a Vaca Grande
Campeã
do XVI Concurso
Micaelense da Raça
Holstein Frísia

Associação Agrícola de São Miguel.
Para Roberto Ponte a eleição de um
animal da sua exploração como o melhor
em pista "soube bem, soube a algo
muito especial. É um momento único
na minha vida, na nossa família, e é
um momento muito especial".

Visivelmente emocionado com o
prémio máximo alcançado no XVI
Concurso Micaelense da Raça
Holstein Frísia, Roberto Ponte desta-
cou que a aposta que tem sido feita em
termos de genética deu finalmente o
seu fruto. "Gradualmente temos mel-
horado muito a genética na nossa
exploração e finalmente conseguimos
este título. É um momento especial,
difícil de atingir, mas conseguimos",
referiu Roberto Ponte.

O proprietário da Vaca Grande
Campeã considera que além de uma
boa genética, a alimentação é um dos
pontos que contribuem para se conse-
guir chegar ao título de grande cam-
peã. "Tratamos dela como tratamos de
todas as outras, tratamos de todas
bem. Fazemos os possíveis todos os
dias para as nossas vacas serem feli-
zes", declarou bastante emocionado
por esta vitória que considera ser o cul-
minar de uma aposta que foi feita pelos
dois irmãos em termos de genética. 

Roberto Ponte deu ainda destaque
aos moldes actuais em que se realiza o
Concurso, preferindo "esta modalida-
de em horário nocturno". Para quem
participa com os animais no Concurso,
diz, "é mais cómodo e ficamos com
mais tempo durante o dia para os pre-
parativos, porque dá muito, muito tra-
balho", concluiu.

REPORTAGEM

“
Gradualmente temos
melhorado muito 
a genética na nossa
exploração e finalmente
conseguimos 
este título. É um
momento especial,
difícil de atingir 
mas conseguimos”

“
É um momento 
único e muito especial
na minha vida, 
e na nossa família”

É uma vaca refinada,
muito bem balanceada,
muito homogénea,
com um úbere com
inserções muito bem
conseguidas”

C
om quase quatro anos, a vaca
"Gruta" foi a Vaca Grande
Campeã do XVI Concurso
Micaelense da Raça Holstein

Frísia. Propriedade dos irmãos Óscar
e Roberto Ponte, da Lomba da Maia,
a "Gruta" produz cerca de 11 mil
litros ao ano e é "uma vaca refinada,
muito bem balanceada, com um
úbere com inserções muito bem con-
seguidas. É uma vaca muito homogé-

nea", de acordo com o proprietário
Roberto Ponte.

Apesar da exploração dos dois
irmãos já participar há 19 anos em
concursos de gado bovino,  foi a pri-
meira vez que um animal da explo-
ração alcançou um título máximo
numa competição de vacas de leite.
Apesar da "Gruta" já ter sido eleita
Vice Campeã no último concurso de
Outono também organizado pela

Propriedade dos irmãos Óscar e Roberto Ponte,
a vaca “Gruta” foi eleita pelo juiz canadiano Ryan Corrigan 
a Vaca Grande Campeã. Uma vaca “refinada, muito 
bem balanceada, com um úbere com inserções muito bem 
conseguidas. É uma vaca muito homogénea”, destacou 
o proprietário Roberto Ponte que acrescentou que ao fim 
de 1 anos a participar em concursos de animais bovinos 
“é um momento único para a nossa família” ter alcançado 
o topo da competição. Para isso muito contribuiu a aposta 
na melhoria genética da exploração


