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A Genética dos Concursos
Micaelenses em 1

N
o ano de 2018, realizou-se
em São Miguel 3 concursos
da raça Holstein-Frísia.
Estiveram a julgamento 439
animais, repartidos da

seguinte forma, 33 participaram no XII
Concurso Juvenil, 200 no XVII
Concurso Micaelense da Raça Holstein-
Frísia, que ambos decorreram em
junho, e 193 que competiram no V
Concurso Micaelense da Raça Holstein-
Frísia de Outono que se realizou em
novembro.

Constata-se que os animais presentes
nos certames são filhas de 80 touros.
De acordo com o quadro 1 verifica-se
que o touro que registou maior número
de filhas presentes nos 3 concursos foi
Val-Bisson Doorman, com 41 filhas,
seguido por Morningview Mcc
Kingboy com 25 filhas e em terceiro
lugar pelo Maple-Downs-I GW
Atwood com 24 animais. 

Após a atribuição de pontuação aos
prémios obtidos por cada animal (qua-
dro 2), evidencia-se com 101 pontos e
63% das suas filhas premiadas o
Maple-Downs-I GW Atwood. As filhas
deste touro no XVII concurso micae-
lense venceram 3 classes e foram-lhes
atribuídos os títulos de vaca campeã
jovem, vaca campeã intermédia e vaca
vice grande campeã. Relativamente ao
V concurso, duas descendestes de GW
Atwood venceram as suas classes e, por
conseguinte, a ORP Atwood Gruta foi
condecorada vaca campeã adulta, e
vaca grande campeã do concurso. 

Na segunda posição deste ranking
com 88 pontos temos Val-Bisson
Doorman, este foi o touro que teve
presente mais filhas a concurso 41, e
com maior número de prémios arreca-
dados 25 no total. As filhas de
Doorman, venceram 4 secções e foram
brindadas no V concurso de Outono
com os títulos de novilha campeã e
jovem campeã, alcançado pela ORP
Doorman Natacha, por sua vez, da
exploração dos irmãos Rita a Doçura
foi eleita vaca campeã jovem e vaca
campeã intermedia. Neste mesmo con-
curso, da exploração dos Irmãos Óscar
e Roberto Ponte o juiz elegeu como
vaca campeã intermédia e vice grande
campeã a Dalmata

Nº de  % de
Nº total animais Nº total animais Pont. 
animais premiados de prémios premiados Final (1)

Empresa

Quadro nº 1
Os 1 touros com maior pontuação obtida pelas filhas 
nos concursos micaelenses no ano de 1 

1º Lugar º Lugar º Lugar º Lugar º Lugar
Vitelas e Novilhas     1
Vacas em lactação 1    

(1) Para o cálculo da pontuação utilizou-se o critério de atribuição 
de pontuação às classificações nas secções individuais da seguinte forma:

1 Maple-Downs-I G W Atwood  1 1 ,% 11
 Val-Bisson Doorman 1 1  ,% 
 Morningview Mcc Kingboy  1 1 ,% 
 Gen-Mark Stmatic Sanchez    ,% 
 De-Su Bkm Mccutchen 11 1   ,% 
 Mr Chassity Gold Chip 1   ,% 
 Stantons High Octane 11   ,% 
 Go-Farm Royal Eudon    1% 
 Pine-Tree Sid    ,% 1
1 Regancrest S Braxton    1% 1

Nome de Touro

As filhas de Morningview Mcc
Kingboy nos concursos em que partici-
param, colocaram-no em 3º lugar deste
ranking com 44 pontos e 66% de ani-
mais premiados. As descendentes de
kingboy evidenciaram-se essencialmen-
te nas classes de animais jovens. O
expoente máximo foi alcançado pela

vitela Piriquita da exploração António
Pacheco, a que lhe foi atribuído o título
de vitela campeã e jovem reserva do V
Concurso Micaelense de Outono.  
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