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muito orgulho para a vida toda".
Roberto Ponte diz que esta

vitória traz mais ânimo à explo-
ração, pois "todos os dias
temos a responsabilidade de
tratar os animais, de levar a
vida para a frente. Está difícil
esta vida que a gente abraçou
mas estes títulos fazem com
que tenhamos mais vontade de

ter animais com melhor genéti-
ca, com melhor morfologia, para

nos dar mais rendimento através
da produção de leite".
O produtor da Lomba da Maia

elogiou a organização do 39.º Concurso
Nacional da Raça Holstein Frísia, que se
realizou pela primeira vez nos Açores e
marcou um regresso à normalidade. 

Roberto Ponte lembrou que os con-
cursos são importantes mas são um
hobby e uma montra do trabalho que
desenvolvem, pois grande foco "são as
explorações e a produção de leite, que
não atravessa um momento fácil" . O
produtor pediu que se olhe com mais
atenção "para uma parte vital da econo-
mia açoriana e nacional".

A
Exploração Óscar e
Roberto Ponte, da
freguesia da Lomba
da Maia, concelho

da Ribeira Grande, foi a
grande vencedora da 39.ª
edição do Concurso Nacional
da Raça Holstein Frísia, ao
levar para casa o título de
Vaca Grande Campeã
Nacional. Para Roberto Ponte,
foi a concretização de um
sonho antigo.

"É um sonho concretizado
depois de tanto trabalho. Todos os
dias a cuidar dos animais, com muito
carinho, a tratá-los bem e depois chegar
aqui e conseguir este resultado...Nem
tenho palavras", confessou o agricultor,
bastante emocionado.

A conquista do título mais desejado
deveu-se à vaca ORP Natasha, um ani-
mal já premiado, inclusive como Jovem
Grande Campeã Micaelense. Além da
vencedora, a exploração Óscar e Roberto
Ponte conseguiu ainda a terceira classifi-
cada, com a vaca ORP Mccutchen Maia.

Apesar das várias conquistas que a

exploração dos irmãos Ponte já alcança-
ram nos últimos anos, esta teve um
sabor especial, por se tratar do concurso
nacional. "Nós já vencemos por seis
vezes mas esta foi a primeira a nível
nacional. Não sabemos quando é que o
concurso voltará aos Açores, então
este título é algo que nos enche de


