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A vaca “Gruta” foi novamente considerada a melhor vaca a concurso. 
A vaca propriedade dos irmãos Óscar e Roberto Ponte
da Lomba da Maia já tinha vencido o XVI Concurso Micaelense 
da Raça Holstein Frísia, no verão, e agora sagra-se novamente 
vencedora. Para Roberto Ponte, esta segunda vitória consecutiva 
é a prova que a persistência ao nível do melhoramento 
genético acaba por dar bons frutos

A vaca “Gruta” volta 
a ser coroada
a Vaca Grande Campeã 

definidas. O animal que esteve bem em
junho e não estiver bem no outono, não
pode entrar no concurso porque não vai
ficar bem classificado", lembrou. "O
animal tem de estar no ponto da sua
lactação e em forma para vir ao concur-
so", referiu Roberto Ponte. 

O proprietário referiu estar "orgul-
hoso da vaca, do trabalho que temos
feito ao nível genético. Temos sido
muito persistentes ao nível genético e
já são três juízes consecutivos a dar
grande valor a esta vaca. Dois deles
fizeram dela campeã, o outro fez dela
vice-campeã, era um primeiro parto,
muito raramente uma jovem vaca de
primeiro parto é campeã", disse emo-
cionado. 

A vitória da "Gruta" no IV Concurso
Micaelense Holstein Frísia de Outono,
que já tinha vencido este ano o XVI
Concurso Micaelense da Raça Holstein
Frísia, foi a prova que o melhoramento
genético dá frutos. "É difícil de se atin-
gir, mas conseguimos. Duas vezes",
declarou Roberto Ponte. 

REPORTAGEM

“
A vaca voltou a ganhar,
é uma grande vaca.
Havia outras também
potenciais vencedoras,
inclusive uma que já
tinha vencido a “Gruta”
há dois anos atrás
quando foi vice-campeã,
a “Anabela”

O animal que esteve
bem em junho se não
estiver bem no outono,
não pode entrar no
concurso porque não vai
ficar bem classificado”

N
o mesmo ano, a vaca "Gruta"
foi eleita a grande campeã
em dois concursos distintos
organizados pela Associação

Agrícola de São Miguel. Propriedade
dos irmãos Óscar e Roberto Ponte, da
Lomba da Maia, a "Gruta" é uma vaca
"refinada, muito bem balanceada, com
um úbere com inserções muito bem
conseguidas". 

Roberto Ponte diz mesmo que "é
uma grande vaca. Havia outras que
também eram potenciais vencedoras
mas a "Gruta" voltou a ganhar", explica.
Inclusive, em pista, estava também "a
"Anabela", que já tinha vencido à
"Gruta"há dois anos atrás quando foi
vice-campeã". Por isso Roberto Ponte
considera que "foi muito saboroso este
prémio".

Sobre as diferenças da vaca no verão
e agora no outono, Roberto Ponte "os
animais em qualquer tempo têm de
estar em forma para entrar no concur-
so, têm de estar refinados, têm de ter as
suas características morfológicas bem


