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Grande Campeã nos Concursos
Micaelenses, foram eles: em 2005 com
a vaca Irmãos Rita Jolt Jennie; em 2011
com a Irmãos Rita Goldwyn Sara; em
2013 novamente com a Irmãos Rita
Goldwyn Sara; em 2014 com a Irmãos
Rita Goldwyn Tânia; no Verão de 2015
novamente com a Irmãos Rita
Goldwyn Tânia e no Outono de 2015
com a Irmãos Rita Romeu Urbana. Foi
também titular de três prémios de
Jovem Campeã Micaelense são eles: em
2009 com a Irmãos Rita Dolman

Solange, em 2010 com a Irmãos Rita
Goldwyn Tânia e em 2012 com a
Irmãos Rita Picolo Veneza. 

Dados protutivos
Entre os anos de 2005 e 2015 a exploração
obteve sempre produções superiores aos
10.000 kg de leite, conseguindo ultrapas-
sar inclusive a marca dos 11.000 kg de
leite nos anos de 2010, 2012, 2014 e 2015
(Gráfico nº2). Atendendo ao maneio uti-
lizado pelos irmãos, onde a alimentação
tem por base o pastoreio direto e com os

animais submetidos às mais diversas con-
dições meteorológicas, estes resultados são
incríveis de registar. No ano de 2015 a
exploração produziu uma média de
11.852 kg de leite, por vaca, aos 305 dias.

Dados Morfologicos
No final de 2015, os Irmãos Rita tinham
na sua exploração 11 vacas na categoria
de Excelente (mais de 90 pontos) e uma
média de pontuação final de todos os
animais nos 86,85 pontos de classifi-
cação morfológica. A aposta intensiva na
Inseminação Artificial e Transferência
Embrionária, utilizando sempre os mel-
hores touros, permite demonstrar de
forma clara que estas ferramentas são
fundamentais para a evolução e melho-
ramento genético da exploração, confir-
mando a relação significativa entre a
produção e a morfologia.
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E
m 2015 e pela primeira na
história dos concursos pecuá-
rios na ilha de São Miguel, a
mesma exploração arrecadou
no mesmo ano, os dois princi-

pais prémios em ambos Concursos
Micaelenses da Raça Holstein Frísia,
ou seja, os dois prémios de Vaca
Grande Campeã. Este sucesso é fruto
de uma paixão que os Irmãos Rita pla-
nearam nas últimas duas décadas. É
um feito difícil de igualar, uma vez que
a qualidade dos animais presentes nos
últimos concursos têm aumentado pro-
gressivamente. Com um reconheci-
mento nacional por parte dos princi-
pais intervenientes do setor, o concurso
micaelense é sem dúvida o melhor ao
nível nacional, podendo já ser compa-
rado com muitos outros concursos
internacionais, tanto organizacional,
acessibilidade, comodidade e acima de
tudo, ao nível da qualidade genética
dos nossos animais.
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Tabela nº1: Número de vacas por categoria de classificação morfológica

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO Nº DE ANIMAIS

Número total de Animais 

Excelente  a 1 pontos 11

Muito Bom  a  pontos 

Bom Mais  a  pontos 1

Número total de prémios ganhos desde 2010 Evolução da produção de leite aos 305 diasIrmãos Rita
Uma Exploração,
duas Campeãs 
em 1

Irmãos Rita 
Goldwyn Tânia EX-
Nº Oficial: PT 111
Pai: Braedale Goldwyn 
(CA 1)
Avô Materno:
Far-O-La Debbie-Jo Drake-ET
(US 1)
Freguesia: Maia

Irmãos Rita 
Romeu Urbana EX-
Nº Oficial: PT 1
Pai: Irmãos Rita Goldwyn Romeu
(PT 1)
Avô Materno:
Irmãos Rita Titanic Optimo
(PT )
Freguesia: Maia

É no coração da Achada das Furnas
que as duas campeãs da ilha de São
Miguel em 2015 pastoreiam diariamen-
te. A Irmãos Rita Goldwyn Tânia e a
Irmãos Rita Romeu Urbana ambas
com classificação de Excelente, 93 e 90
pontos respetivamente, protagonizaram
os dois momentos mais altos dos dois
eventos. Em junho de 2015, David Boyd
proclamou a Tânia como a grande ven-
cedora do XIV Concurso Micaelense,
tornando-a como a quarta vaca bicam-
peã da história dos concursos pecuários
micaelenses. O juiz irlandês não se pou-
pou em elogiar o tremendo potencial
que esta Holstein transmite a cada
passo que percorre dento da pista, é um
animal "extremamente refinado, com
excelente qualidade óssea", destaca. Já
em Novembro de 2015, Brian
Carscadden anunciou a Urbana como a
grande vencedora do II Concurso
Micaelense de Outono. O juiz canadia-
no, que não é mais do que o segundo

melhor juiz do mundo da raça Holstein,
que nos honrou com a sua presença,
prestigiando ainda mais os concursos
micaelenses, destacou esta filha do
Irmãos Rita Goldwyn Romeu como um
animal "com um úbere extraordinário,
com bastante textura e vascularizado,
com os ligamentos bem agarrados, com
úbere posterior bem alto", aliado a isto,
reforçou ainda que "é um animal que se
movimenta muito bem em pista", sendo
para o juiz "o animal com as melhores
pernas e pés do concurso". 

A exploração dos Irmãos Rita tem
demostrado nos últimos cinco anos que
é uma das melhores explorações açoria-
nas, não só pelos diversos prémios gan-
hos ao nível produtivo, como também
pelos inúmeros galardões que têm rece-
bido ao nível dos concursos. Prova
disso, são os 112 prémios ganhos nos 8
concursos micaelenses desde 2010
(Gráfico nº 1). Esta exploração agrícola
é detentora de seis prémios de Vaca


