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Foi uma vez Vice-campeã e por três vezes arrecadou o prémio 
de Vaca Grande Campeã num concurso bovino organizado 
pela Associação Agrícola de São Miguel. Uma “alegria 
e uma felicidade” para o proprietário Roberto Ponte que 
a considera “muito bem balanceada” e com uma “locomoção 
perfeita” em pista. O juiz Jeff Stephens também achou 
e considerou-a o Melhor Úbere a concurso

“Gruta” é uma vaca
emblemática que já foi
Grande Campeã três vezes

que apesar de terem uma atenção espe-
cial com todas as vacas da exploração, a
"Gruta" é um pouco mais especial.
"Esta vaca é emblemática na explo-
ração, já nos deu muitas vitórias.
Quando chegamos à exploração quase a
primeira coisa que fazemos é ver como
está a "Gruta". Mas é uma vaca que está
na pastagem como todas as outras",
ressalva Roberto Ponte. 

Já nos dias que antecedem a entrada
em pista os cuidados são diferenciados.
Com a ajuda dos preparadores, há que
ter atenção "à tosquia, à alimentação,
tem de ser bem lavada para poder estar
bem e sobressair" em pista. O trabalho é
mais especializado, mas Roberto Ponte
ressalva que os cursos ministrados pela
Associação Agrícola de São Miguel têm
sido uma mais-valia para que os produ-
tores possam aprender mais sobre os
seus animais e também prepará-los
melhor para entrarem em pista.

"Esses cursos são uma mais-valia e
aconselho a qualquer criador que queira
participar nestes concursos a ter for-
mação. A Associação Agrícola de São
Miguel todos os anos proporciona um
curso com uma adesão muito forte, prin-
cipalmente por parte dos jovens", explica
Roberto Ponte que acrescenta que é
pelos jovens que novas explorações
começam a participar nos concursos
bovinos. "Os jovens começam a criar "o
bichinho" e muitas explorações estão a
concurso por serem esses jovens a pedir
aos pais para participar", conclui.

Apesar da "Gruta" já ter ganho por
três vezes, para Roberto Ponte a
emoção é sempre a mesma. "É uma ale-
gria e uma felicidade" poder desfilar
com um animal da sua exploração para
que todos possam admirar a sua gran-
deza e magnitude. 

REPORTAGEM

“
É uma vaca fenomenal
de quem toda a gente
gosta e que três juízes
diferentes do Canadá,
que é um país muito
forte em termos 
de vacas deste tipo, 
já consideraram 
a melhor a concurso”

“
Esses cursos são uma
mais-valia e aconselho
a qualquer criador que
queira participar nestes
concursos a ter 
formação. A Associação
Agrícola de São Miguel
todos os anos propor-
ciona um curso com
uma adesão muito
forte, principalmente
por parte dos jovens”

riores muito bem conseguidas, com um
ligamento suspensor muito bom e a
altura do úbere posterior é espetacular.
É uma vaca que se move muito bem em
pista, tem uma locomoção perfeita, é
toda ela muito bem balanceada".

A produzir cerca de 11 mil litros de
leite ao ano, a "Gruta" é uma vaca
emblemática da exploração dos irmãos
Óscar e Roberto Ponte que admitem

É
a terceira vez que a vaca
"Gruta", propriedade dos irmãos
Óscar e Roberto Ponte da
Lomba da Maia, vence um con-

curso bovino organizado pela Associação
Agrícola de São Miguel. Neste V
Concurso Micaelense Holstein Frísia de
Outono o juiz canadiano Jeff Stephens
não teve dúvidas em atribuir o prémio
maior à "Gruta" que venceu também a
categoria de melhor úbere a concurso. 

No final, o proprietário Roberto
Ponte não cabia em si de emoção por
mais esta alegria proporcionada pela
"Gruta" que considera "uma vaca feno-
menal de quem toda a gente gosta e
que três juízes diferentes do Canadá,
que é um país muito forte em termos
de vacas deste tipo, já consideraram a
melhor a concurso". 

Roberto Ponte diz por isso que é
"uma alegria e uma felicidade" mais
este prémio que arrecada a "Gruta" que
é uma vaca "muito equilibrada em ter-
mos morfológicos, com muito carácter
leiteiro e um bom terço anterior. O
úbere é espantoso com inserções ante-


