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meira vez nos Açores, a edição fotográ-
fica para publicação especializada, dos
animais vencedores das diversas
secções do concurso. Este trabalho
fotográfico elaborado somente por pro-
fissionais em fotografar animais de
leite, permitiu uma divulgação da real
qualidade morfológica dos animais lei-
teiros da ilha. Desta forma, proporcio-
nou-se uma melhor promoção e divul-
gação da excelente qualidade morfoló-
gica que já existe.

Nos 22 concursos micaelenses, o
titulo de Vaca Grande Campeã foi atri-
buído somente a animais pertencentes
a 8 explorações diferentes, sendo que as
explorações que arrecadaram mais
vezes este título foram as explorações
dos Irmãos Rita e da Maria Ascensão
Melo Fonseca/Sociedade Melosfarm,
Lda ambas com 6 títulos cada uma. Já
em relação ao titulo de Melhor Úbere
do concurso, este prémio foi distingui-
do a 13 explorações micaelenses.

BRUNO ALMEIDA 
ENG.º ZOOTÉCNICO

VALTER MELO

A
Associação Agrícola de São
Miguel passou a estar ligada
ativamente aos concursos
pecuários, com a criação da I
Feira Agro-comercial em

1994 com o apoio dos Serviços de
Desenvolvimento Agrário da ilha de
São Miguel que têm ao longo das últi-
mas duas décadas, impulsionado exem-
plarmente os concursos pecuários na
maior ilha dos Açores. Sempre com o
objetivo de dinamização, promoção e
evolução da agropecuária micaelense,
estes eventos realizados em Santana à
mais de vinte anos, tornaram-se uma
referência ao nível nacional. Desde esta
altura já foram realizados em Santana
22 concursos pecuários, sendo alguns
integrados no âmbito da Feira Açores. 

Nos últimos anos ocorreram enor-
mes inovações, tanto ao nível organiza-
cional como ao nível da preparação dos
animais. Estes só começaram a ser tos-
quiados a partir de 1997 e até 1999
eram distribuídos pelas diversas
secções, dependendo do desfecho e tipo
de dentição, associado à sua idade. Só a
partir de 2001, a data de nascimento
passou a ser a única referência para
inclusão dos animais nas diversas
seções do concurso. Se em 1994 havia

somente 8 secções a concurso, como
por exemplo, vaca isolada - boca feita,
novilha isolada parida - até 6 dentes ou
novilha isolada - dentição de leite, já no
último concurso micaelense esteve a
julgamento cerca de 26 secções de ani-
mais. Nos 22 concursos realizados no
Campo de Santana, atribui-se em todos
os eventos, o titulo de Vaca Grande
Campeã e de Melhor Úbere, mas
somente distinguiu-se 17 animais com o
título de Vaca Vice Grande Campeã,
uma vez que não foi concedido este
título no regulamento do concurso, em
alguns anos.

Ao longo destas duas décadas são
notórias as evoluções no melhoramento
genético das fêmeas da raça Holstein
Frísia micaelense. Com o incremento
das novas tecnologias da reprodução

bovina, nomeadamente com a insemi-
nação artificial e transferência de
embriões, a raça leiteira que melhor se
adapta às condições edáfo climáticas
dos Açores, tem melhorado grande-
mente a qualidade dos sistemas mamá-
rios, a composição das pernas e pés, um
considerável aumento da estatura dos
animais (tanto em altura como no com-
primento), e uma melhoria da qualida-
de óssea geral da estrutura, evidencian-
do desta forma um progressivo aumen-
to do "tipo" das vacas micaelenses.
Cada vez mais existe uma preocupação
dos produtores em selecionarem touros
de inseminação que lhes proporcionem
este aumento da qualidade morfológica,
aliado a isso, uma cada vez melhor
recria dos animais jovens.

A partir de 2008 iniciou-se pela pri-

Quadro n. º1 Contagem do numero de títulos atribuído a cada exploração
nos concursos micaelenses desde 1994

Exploração Vaca Grande Vaca Vice Grande Melhor Total
Campeã Campeã Úbere

António Medeiros Pereira
Hélder Renato Correia Pereira    
Eduardo Jorge Jordão de Sousa  1 
Estevão Cordeiro Costa 1 1 
Herd. Manuel Elias Melo Moniz 1 1
João Moniz Caetano Martins 1 1 
José Dinis Sousa Ferreira 1 1
Humberto Câmara Viveiros 1 1 
Manuel António Rego Rocha 1 1 
Herd. Cristiano Sousa Benevides Massa 1 1
Maria Ascensão Melo Fonseca
Sociedade Melosfarm, Lda    1
Paulo Jorge Pereira Pacheco 1 1
Pedro Miguel Cordeiro Costa 1 1
Irmãos Rita  1  11
Roberto Manuel Cordeiro Ponte 1 1 
Soc. Agro-Pec. Irmãos Italiano, Lda   1 
Vítor Manuel Tavares Teves 1 1
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