
1 | HOLSTEIN SÃO MIGUEL AÇORES 1

N
a freguesia de Maia, situa-
se a exploração de José
Alexandre Braga Pereira,
um jovem que desde muito
cedo está ligado ao

"mundo" das vacas, uma vez que a
exploração foi adquirida, por este com
18 anos ao seu pai que por sua vez
tinha adquirido ao seu avô.

José Alexandre Braga Pereira, é um
entusiasta das vacas e da genética, é
um participante assíduo nos concur-
sos pecuários organizados pela
Associação Agrícola de São Miguel,
onde obtém com bastante frequência
prémios nas secções individuais e

Francisca de José Alexandre Braga Pereira

A Grande Campeã
do XVII Concurso Micaelense 
da Raça Holstein Frísia

também já obteve prémios de relevo
como o de Vitela Campeã e Jovem
Campeã no XIV Concurso Micaelense
da Raça Holstein Frísia.

Contudo, o momento alto que marca
esta exploração foi quando a sua vaca
Francisca, foi coroada, pelo juiz
Irlandês Thomas Kelly, de Vaca Grande
Campeã do XVII Concurso Micaelense
da Raça Holstein Frísia. 

Esta fantástica filha de Sanchez e
neta de Baxter, classificada com 88
pontos, nascida e criada na exploração
de José Alexandre Braga Pereira, já
tinha sido premiada em 2016 na secção
de Vacas de 4 Anos com o 2º lugar, em

2017 no IV Concurso Micaelense de
Outono, foi a vencedora da classe de 5
anos acabando por ser eleita Vaca
Campeã Adulta do concurso. 

Morfologicamente a exploração tem
uma média de classificação de 84,3
pontos e o animal com pontuação mais
elevada, 89 pontos é a PT917068720 de
seu nome Sara, uma filha de Gillette
Jordan, na sua quarta lactação, com
produção total de 54 604 Kg de Leite.

Relativamente à genética da explo-
ração, a aposta tem sido em possuir
vacas balanceadas, com bom sistema
mamário e boas pernas e pés, que se
adaptem bem ao sistema de pastoreio e


