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Caracter Pernas Sistema Pont.
Leiteiro e Pés Mamário Final

Jorge Alberto Serpa Costa Rita Maia  , , , ,1 ,1

Óscar Manuel Cordeiro Ponte Lomba da Maia 1 , , , ,1 ,

Paulo Henrique Serpa Costa Rita Maia  , , , , ,

Sociedade Melosfarm, Lda. Feteiras  , , , , ,1

Maria Ascensão Melo Fonseca Feteiras  ,1 , , , ,

Massinhas- Exploração Agro-Pecuária, Lda. Arrifes  , , , , ,

Sociedade Agro-Pecuária Irmãos Italianos, Lda. Capelas  , , ,1 , ,

José Dinis Sousa Ferreira Arrifes 1 , , , , ,

José Luís Tavares Amorim Ribeira Seca R.G.  , , , , ,1

Herdeiros de Manuel Elias de Melo Moniz Lomba da Maia  , , ,11 , ,

Roberto Manuel Cordeiro Ponte Lomba da Maia  , , , , ,1

Eduíno Costa Almeida Arrifes  ,1 , , , ,

Manuel António Rego Rocha Santa Cruz  , , , ,1 ,

Carlos Manuel Melo Pimentel Ponta Garça  ,1 ,1 , ,1 ,

José Alexandre Braga Pereira Maia 1 , ,1 , ,1 ,

António José Ferreira Pacheco Furnas  , , , , ,

João Carlos Couto Borges Ponta Garça 1 ,1 ,1 , , ,

Paulo Jorge Pereira Pacheco Maia  , ,1 , ,1 ,1

João Carlos Silveira Pereira Relva  , ,1 , , ,1

Vitor Bruno de Melo Galvão Capelas  , , ,1 , ,1

Eduardo Jorge Jordão Sousa Capelas 11 ,1 , , , ,

Antero Alves Travassos Sete Cidades  , ,1 , , ,

José Eduardo Botelho Pereira Maia  , , , , ,

Nuno Manuel Cordeiro Almeida Lomba da Maia  , , ,1 , ,1

Luís Carlos Correia Moniz São Brás 1 , , , , ,

Agro HFTC, Unipessoal, Lda. Achada  , , , , ,

Lázaro Gabriel Cipriano Cordeiro Arrifes  , , , , ,

Cooperativa Juventude Agrícola, CRL. Arrifes 1 , , ,1 , ,

João António Pimentel Ponte Maia  , , , , ,

Quadro 2. Explorações de São Miguel do total das 100 melhores nacionais 
classificadas morfologicamente em 2018 

Exploração Concelho Vacas Força

Classificação morfológica

A
nualmente, as explorações em contraste lei-
teiro e sócias da Associação Portuguesa de
Criadores da Raça Frísia, recebem a visita
de um classificador desta entidade. Este tem
como função avaliar morfologicamente os

animais, registando os seus caracteres anatómicos e
funcionais, num sistema métrico que permite compa-
rar os animais e estabelecer a sua avaliação genética.
De igual modo, as vacas são também avaliadas por
grandes regiões e classificadas com uma nota final, em
que cada animal é comparado face ao modelo de vaca
Holstein-Frísia Ideal.

No ano de 2018 foram classificadas em Portugal 31 864
vacas, sendo que 3 499 são animais da ilha de São
Miguel. 

No que respeita a valores de classificação morfológica,
nomeadamente vacas excelentes, com 90 ou mais pontos,
em Portugal 119 animais atingiram este patamar. De
entre estas, 91 o que equivale 76%, são pertencentes a
explorações açorianas. Por sua vez, a ilha de São Miguel
detém 45% das vacas classificadas de excelentes do ano
de 2018, visto que das 119 do total nacional 53 ocorreram
na ilha de São Miguel, como refere o quadro 1.

Relativamente a valores médios de classificação por
exploração, (quadro 2), no top das 100 melhores classifi-
cações nacionais, efetuadas em 2018, temos 29 explo-
rações micaelenses.
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