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Vaca “Francisca”
foi eleita a Grande
Campeã do XVII
Concurso
Micaelense da Raça
Holstein Frísia

so, não é fácil atingir esses grandes
prémios". Mas o produtor da Maia
acredita que com persistência e "se se
trabalhar arduamente como eu trabal-
ho, e como os outros trabalham aqui,
conseguem-se estes feitos. Sem dúvi-
da", afirmou.

Para isso a aposta na genética é fun-
damental e "faz com que isso acon-
teça", refere José Alexandre Braga
Pereira que realça que a "Francisca"
produz uma média de 45 a 46 litros de
leite por dia e é "um animal com muita
força e muito carácter leiteiro, com
excelente pernas e pés, um excelente
úbere com muitas veias mamárias, é
um animal que está num grande
momento de forma".

Além da Vaca Grande Campeã, José
Alexandre Braga Pereira apresentou-se
com cinco animais a concurso, tendo
conseguido alcançar também dois
segundos prémios, com a vaca vice-
campeã intermédia e uma vitela vice-
campeã. Um motivo de orgulho para o
produtor da Maia que tem atualmente
42 animais em produção, de um total
de 68 animais na sua exploração. José
Alexandre Braga Pereira pensa já
aumentar o número de animais na
exploração e integrar o Programa
"Vacas Felizes".

Para a excelência dos animais é pre-
ciso "atenção na pastagem porque se
queremos apostar num tipo de concur-
so desta dimensão, os animais não
podem falhar", garante José Alexandre
Braga Pereira que menciona que a pas-
sagem do animal em pista "são cerca
de dez minutos e temos de estar muito
atentos", conclui.

REPORTAGEM

“
Sinto-me muito 
orgulhoso, com 
os investimentos que
tenho feito até hoje,
com muito trabalho 
e dedicação, com a 
qualidade dos animais
que trazemos a concurso,
não é fácil atingir esses
grandes prémios”

“
Esta vaca é um animal
com muita força 
e muito carácter 
leiteiro, com excelente
pernas e pés, 
um excelente úbere
com muitas veias
mamárias, é um animal
que está num grande 
momento de forma”

“
Se queremos apostar
num tipo de concurso
desta dimensão, os
animais não podem
falhar”

A
prova de que a persistência e a
aposta no melhoramento gené-
tico compensam, foi a vitória
da vaca "Francisca", proprieda-

de do produtor José Alexandre Braga
Pereira, da Maia, que pela primeira vez
alcançou o prémio mais importante de
um concurso bovino. 

A "Francisca" foi eleita a Vaca
Campeã Adulta e o melhor úbere do
concurso, por isso o produtor José
Braga Pereira não podia ter recebido
melhor notícia da parte do juiz
irlandês Thomas Kelly quando foi
anunciada a Vaca Grande Campeã. Foi

Pela primeira vez o produtor José Alexandre Braga Pereira,
da Maia, conseguiu alcançar o prémio de Vaca Grande Campeã.
A vaca “Francisca” tem uma produção de  a  litros diários e tem
um excelente carácter leiteiro, que fez o juiz Thomas Kelly atribuir-lhe
o prémio de melhor animal a concurso. Para José Alexandre Braga
Pereira é o culminar da aposta no melhoramento genético, 
na persistência, conjugados com trabalho árduo e dedicação

por isso com "emoção e orgulho" que
viu compensados "os investimentos
que tenho feito até hoje, com muito
trabalho e dedicação e, com a qualida-
de dos animais que trazemos a concur-


