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“ORP Mccutchen
Maia” da Lomba
da Maia é a Vaca
Grande Campeã

mas foi sempre a mesma vaca,
a "Gruta". Esta vez foi uma
nova vaca. É um motivo de
orgulho termos conseguido
fazer uma nova campeã".

A exploração da Lomba
da Maia participou no
XVIII Concurso
Micaelense da Raça
Holstein Frísia com nove

animais, sendo que em todas
as categorias conseguiu

alcançar o pódio.
Nomeadamente com uma vitela

que foi vice-campeã no XVIII
Concurso Micaelense da Raça

Holstein Frísia e que irá marcar pre-
sença na Feira Açores deste ano. Uma
prova, afirma Roberto Ponte, que a
aposta que tem vindo a ser feita pela
Exploração tem sido ganha. "Temos
apostado num tipo de animais, com
grande caráter leiteiro, com um gran-
de sistema mamário, o que nos
garante que o animal tenha longevi-
dade porque o úbere tem capacidade
para durar muitos anos", explica
Roberto Ponte. 

REPORTAGEM

“
É uma vaca extremamente
balanceada, com 
muito caráter leiteiro,
muito refinada na sua
parte óssea, com um 
sistema mamário muito
bom, com ligações 
muito fortes o que faz
com que o úbere possa 
durar muitos anos” “

Estou muito 
satisfeito, foi uma 
alegria inexplicável.
Estou sem palavras”

A
Exploração dos
irmãos Óscar e
Roberto Ponte, da
Lomba da Maia,

venceu pela quarta vez mais
um concurso bovino orga-
nizado pela Associação
Agrícola de São Miguel.
Desta vez foi a vaca "ORP
Mccutchen Maia" que arre-
cadou o prémio de Vaca
Grande Campeã e que muitos
elogios recebeu do juiz cana-
diano Yvon Chabot.

Um dos proprietários do ani-
mal, Roberto Ponte, destacou o ani-
mal que é "extremamente bem balan-
ceado, muito refinado na sua parte
óssea e com um sistema mamário
muito bom e com ligações muito for-
tes, o que faz com que o úbere possa
durar muitos anos".

Roberto Ponte confessa que ficou
"muito satisfeito", com esta distinção
por parte do juiz canadiano e admite
que foi "uma alegria inexplicável.
Estou sem palavras. Nos últimos três
anos temos tido uma vaca campeã

É a quarta vez que a Exploração de Óscar e Roberto Ponte,
da Lomba da Maia, vence um concurso bovino organizado
pela Associação Agrícola de São Miguel. 
Desta vez foi com a "ORP Mccutchen Maia", o que deixou os
proprietários "sem palavras" por mais esta vitória


