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Editorial

Joaquim Carvalho

Presidente da Direção da ACL

Caros Bovinicultores,
É com orgulho que chegamos a mais
uma edição desta revista Limousine.
Na edição anterior, referimos alguns
desafios que teríamos pela frente, alguns
foram superados, como por exemplo a
adaptação do regulamento interno da ACL
ao regulamento europeu, tendo sido este
submetido à Direção Geral de Alimentação
e Veterinária, e obtido a sua homologação
e reconhecimento. Continuamos a ter uma
forma transparente e rigorosa de trabalho
dentro da nossa ACL para contribuir o melhor possível para a bovinicultura nacional.
Decidimos realizar uma testagem de
jovens machos reprodutores Limousine em colaboração com a Associação de
Criadores de Bovinos Mertolengos, para
comprovarmos em Portugal a eficiência
alimentar da raça Limousine, em que, sujeitamos todos os novilhos às mesmas
condições de maneio e alimentação. Poderemos chegar ao fim e avaliar diferentes
linhas genéticas do Puro Sangue Limousine com maior pormenor e colocar à disposição dos bovinicultores toda a informação zootécnica recolhida com o máximo
de rigor, dando hipóteses de escolha e
demonstrando a existência de diferentes
linhagens que podem satisfazer as necessidades de cada exploração em função dos
seus objetivos finais. Para isso importa
referir que tudo se consegue mais tarde ou mais cedo com recurso a sinergias
que nos podem facilitar o sucesso. Como
neste exemplo, o nosso futuro só será
viável se conseguirmos realizar sinergias
e trabalhos conjuntos, para aumentarmos
o sucesso e conseguirmos ultrapassar os
desafios mais importantes.
Temos assistido a uma alteração drástica do modo de vida, causada por uma
situação extraordinária que levou a ser
decretada a Emergência Nacional, pelo
revista Limousine ~ 2020

“

Agora mais do que nunca, teremos de nos adaptar,
ser eficientes e fazer bem o que melhor sabemos
fazer. Produzir bovinos Limousine de qualidade!
Exmo. Sr. Presidente da República, para
fazer face à pandemia provocada pelo
novo coronavírus “COVID-19”.
Este será o grande desafio que teremos pela frente. Agora mais do que nunca,
teremos de nos adaptar, ser eficientes e
fazer bem o que melhor sabemos fazer.
Produzir bovinos Limousine de qualidade
para suportar as necessidades nacionais,
contribuindo para o aumento dos níveis de
autoaprovisionamento de carne de bovino.
Teremos de conseguir valorizar os nossos
produtos e fazer face às necessidades da
nossa nação que tem sabido, com a sua
resiliência, ultrapassar muitos desafios e
catástrofes. Esta é sem dúvida uma ameaça séria que deve ser combatida, por cada
um, de uma forma ativa e responsável.
Relembro que a 6 de junho de 2019, o
Conselho de Ministros, assinalando o Dia
Mundial do Ambiente, aprovou o Roteiro
para a Neutralidade Carbónica 2050, através do qual é adotado o compromisso de
alcançar a neutralidade carbónica em Portugal até 2050. O que se traduz num balanço neutro entre as emissões de gases com
efeito de estufa (GEE) e o sequestro de
carbono pelo uso do solo e florestas.
O ministro do Ambiente e Transição
Energética, João Pedro Matos Fernandes,
anunciou assim a intenção em reduzir entre 30% e 50% a produção de carne de bovino até 2050.
Atualmente temos assistido a uma
diminuição drástica na emissão de gases
com efeito estufa, em todo o mundo devi-

do às restrições impostas para combater a
pandemia causada pelo Covid 19 e não pela
redução do número de bovinos, pois este
manteve-se estável neste curto espaço de
tempo.
Será necessária uma prova maior do
que esta, de que estamos perante medidas
politicas e sectoriais totalmente erradas
contra a produção de bovinos?
Vivemos um momento especialmente
difícil, em que estas medidas deveriam ser
totalmente contrárias, e estamos a tempo
de as corrigir. Exmº Srs Ministros, deveria ser estimulada a produção de bovinos,
recorrendo aos sistemas de produção
agrosilvopastoril (combatendo também a
incidência de fogos florestais com custos
ambientais e económicos enormes), promovendo eficiência na produção e sem
qualquer dúvida estimulando a produção
e o consumo nacional, reduzindo a pegada
de carbono associada aos custos de transporte com carne importada.
Escolhemos trabalhar com a raça Limousine, não apenas pela sua inegável beleza e harmonia, mas sim pelo seu enorme
potencial e produtividade.
Importa mais do que nunca, sermos
eficientes, ambientalmente sustentáveis,
rigorosos, garantirmos o bem-estar animal, para assim obtermos produtividade e
rendimento para compensar o esforço de
365 dias por ano de trabalho gratificante
a cuidar dos nossos bovinos Limousine e
também a contribuir para a economia do
nosso país.
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1ª Testagem de
Novilhos Limousine
em Portugal
A Associação Portuguesa de Criadores da Raça Bovina Limousine, há
muito que ansiava desenvolver uma testagem de reprodutores em
território nacional.
POR FRANCISCO NAMORADO
ACL

A

1ª testagem de novilhos de raça Limousine, fruto
de uma parceria exemplar entre a ACBM- Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos, na
Herdade dos Currais e Simalhas em São Manços
– Évora (Fig. 1) e a ACL – Associação de Criadores Limousine, teve início a 27 de janeiro de 2020 com vinte machos
Puro Sangue Limousine. Os animais, provenientes de explorações de várias regiões de Portugal Continental, foram
divididos em 2 grupos, consoante o seu desenvolvimento
esquelético, muscular e o seu peso vivo para que fosse conseguida uma maior homogeneidade dentro de cada grupo.
Os machos Limousine, no inicio do teste, apresentavam
idades compreendidas entre os 10 e 13 meses, havendo uma
diferença máxima do animal mais jovem para o mais velho
de 90 dias. O teste propriamente dito terá uma duração de
90 dias.
A testagem inciou-se com um período de adaptação de
cerca de 30 dias dos animais ao novo local, de modo a que
se adaptassem com sucesso às novas condições de maneio,
clima, instalações, bebedouros, comedouros com sistema
de pesagem e registo HOKOFARM (Fig. 2) e principalmente
à alimentação.
A alimentação é distribuída por unifeed (Fig. 3) e é composta por feno de sorgo, silagem de milho e alimento concentrado. Após uma análise às matérias primas, foi feito o
arraçoamento de modo a que cada animal obtivesse um Ganho Médio Diário (GMD) de pelo menos 1500 g.
A Herdade dos Currais e Simalhas possui instalações
com excelentes condições de maneio e equipamentos que
permitem a alimentação e abeberamento dos animais em
condições adequadas de higiene e de bem-estar animal. Os
comedouros do centro de testagem estão ligados 24 sob 24
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Figura 1 - Centro de Testagem, Herdade dos Currais e Simalhas

horas a um computador. Estes contêm conectada uma balança, que indica a quantidade de alimento colocado em
cada um dos comedouros e um leitor que permite a leitura
do colar electrónico que foi colocado em cada novilho, determinando respectivamente o consumo diário de cada animal (Fig. 4). Através deste sistema conseguem-se recolher
várias informações, tais como: o período de tempo em que
os animais estão a ingerir alimento, número de vezes ao dia
que vão aos comedouros e total de alimento ingerido diariamente por cada animal (Fig. 5). Tudo isto é fundamental
para o sucesso do teste.
Após o período de adaptação, no dia 4 de março de 2020,
deu-se início à testagem propriamente dita, passando
a efetuar-se pesagens dos animais de 14 em 14 dias, para
além de outras operações de maneio e controlo. Tudo realizado em condições de segurança quer para os novilhos
Limousine quer para os técnico da ACL e ACBM, na manga
de contenção, com o máximo critério de segurança e bem
revista Limousine ~ 2020
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Figura 2 - Comedouros HOKOFARM

Figura 3 - Sistema de Alimentação Unifeed - distribuição
de alimento nos comedouros HOKOFARM

Figura 5 - Alimentação dos novilhos nos comedouros HOKOFARM

Obtêm-se dados mais corretos e
rigorosos de todos os animais, uma
vez que estão sujeitos às mesmas
condições.
estar animal.
Antes de cada pesagem, todos os animais são sujeitos a
um período de jejum de 12 horas, para que a ingestão de alimento ou água não interfira nos valores de peso vivo apresentados por cada um dos animais. Este processo contribui
para obtermos dados mais corretos e rigorosos de todos os
animais, uma vez que estão sujeitos às mesmas condições.
Ao longo do teste, todos os animais ao completarem
13 meses de idade são sujeitos a mensurações biométricas
(Fig. 7), estas reúnem uma série de medidas de determinadas regiões do corpo do animal, que estão relacionadas com
a produtividade do animal. Contudo, as medidas biométricas só podem ser utilizadas como método seletivo, se forem
correlacionadas com outros fatores de produção interessantes. Para raças de excelência vocacionadas para a produção de carne como é o caso da raça Limousine, espera-se
revista Limousine ~ 2020

Figura 4 - Colar Eletrónico que
identifica cada animal

Figura 6 - Grupo de novilhos Limousine presente no teste

que tenham um bom desenvolvimento corporal, elevado
peso vivo e musculatura na zona do dorso ou lombo (parte nobre da carcaça). Todos estes fatores apresentam uma
correlação positiva, estando diretamente ligados à dieta alimentar estabelecida bem como a todas as condições do maneio alimentar (GMD definido; alimento sempre disponível
para ser ingerido pelos animais) e apenas têm significado
durante o tempo em que estas condições se verificarem.
Medidas como a altura e peso vivo dos animais, não
são suficientes para se determinar o tamanho do animal
à maturidade, pelo que se consideraram também outras
medidas biométricas, tais como o comprimento do dorso
e bacia. Desta forma, resumidamente, deve-se considerar
que o peso vivo de um animal deve contemplar o comprimento, a largura e altura. Como exemplo da utilização deste
tipo de medidas biométricas, também no caso de testagem
de fêmeas bovinas, temos medidas como a largura da anca
ou mesma a medição da abertura pélvica, que estão diretamente relacionadas com a aptidão ao parto e a facilidade
de partos.
No caso da testagem de machos, outra medida biométrica muito importante é o perímetro escrotal que está relacionado com a fertilidade e com a idade à puberdade, podendo ser influenciada pelo peso vivo (Ferreira, 2015).
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Mensurações Biométricas:
Altura ao Garrote (A) – Distância desde a ponta da espádua até ao
solo;
Comprimento do Dorso (B) – Distância reta entre o ponto mais
saliente da articulação escapulo-humeral até ao ísquio;
Comprimento da Bacia (C) – Distância reta entre o ângulo externo
do ílio e a ponta do ísquio;
Largura da Bacia (D) – Distância reta entre os ângulos externos
dos íleos (Fig. 8);

Figura 8 - Medição da Largura da Bacia

Perímetro Torácico (E) – Distância do contorno de tórax medido
atrás da cernelha;
Perímetro da Canela (F) – Distância do diametro da extremidade
anterior medido na metade do metacarpo (parte mais fina) (Fig. 9);
Perímetro Escrotal (G) – Distância do contorno do escroto;
Espessura da Pele – Grossura da prega de pele situada na
nádega do animal, medida com um paquímetro (pretende-se uma
espessura de pele fina, pois, é característica de uma carne tenra,
suculenta e saborosa) (Fig. 10).

Figura 7 - Mensurações Biométricas efetuadas nos novilhos presentes
no centro de testagem

Os animais para poderem estar presentes no teste, tiveram de preencher determinados requisitos sanitários, como
ser procedentes de explorações com classificação sanitária
T3, B4, oficialmente indemne de Leucose e livre de Peripneumonia Contagiosa Bovina; testes de pré movimentação (TPM’s) negativos e realizados nos 30 dias anteriores à
data de entrada dos animais no centro de testagem; negativos à Paratuberculose; IBR (anticorpos IgE); BVD (antigénio
do vírus); Besnoitiose; Vacinação contra enterotoxémias e
desparasitados contra parasitas internos e externos nos últimos 3 meses anteriores à data de entrada (comprovativo
do médico veterinário da exploração); Animais com bom
estado de saúde, sem lesões e sem problemas sanitários
prévios. Após entrada no centro de testagem os animais seguem um protocolo de sanidade obrigatório, também utilizado pela Associação de Bovinos da Raça Mertolenga nos
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Figura 9 - Medição do Perímetro da Canela

Figura 10 - Medição da Espessura de Pele com um
paquimetro

bovinos mertolengos presentes no centro de testagem.
No final da testagem, todos os machos apresentarão
idades acima dos 14 meses de idade e serão sujeitos a um
exame andrológico, de modo a que todos os machos que
sejam vendidos como reprodutores tenham a sua aptidão
reprodutora comprovada. Este aspeto é extremamente importante pois, a sustentabilidade de uma exploração agropecuária depende do volume de produção de bezerros com
vista a serem comercializados. O papel desempenhado pelo
macho é decisivo na medida em que um único individuo é
responsável pela cobrição de um elevado número de fêmeas, por isso, a aptidão reprodutiva deste é mais importante
do que a fertilidade de cada vaca em particular (Ribeiro,
2018). Também serão realizadas análises genómicas para
se poder saber quais as principais e melhores características que cada novilho irá transmitir à sua descendência.
revista Limousine ~ 2020
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Nome Associacao Portuguesa de Criadores de Raca Bovina

Pôle de Lanaud
87220 Boisseuil
Tel : 05.55.06.46.52
Email : contact@ingenomix.fr
Web : www.ingenomix.fr

Perfil genético individual

Data do pedido

17/02/2020

Refª do pedido

ACL-5353

Base de referência INGX-2017

Nome do
animal

N° do animal

Sexo (M/F)

M

Data de nascimento

13/03/2019

N° aprovação

IDPE

As amostras biológicas foram recolhidas sob a responsabilidade :
do criador ou solicitante

X de um técnico habilitado

Pai :

Mãe :

Culard : non porteur
Sem cornos : non porteur

Score génomique
Carater

1 : não melhorador
10 : excelente

Facilidade de partos (FN)

9

Potencial de crescimento
(CR)

3

Desenv. muscular (DM)

7

Desenv. esquelético (DE)

4

Fineza de osso (FOS)

8

Aptidão ao parto (AV)

4

Aptidão ao aleitamemto (AL)
Abertura Pélvica (AP)

Figura 12 - Avaliação genética

10+
8

Morfologia da glândula mamária

Figura 11 - Relatório de análise genómica
Distância ao jarrete
glândula mamária alta

glândula mamária baixa

Equilibrio dos quartos

Toda esta informação permitirá
também que os produtores
possam definir quais as
melhores linhas genéticas a
introduzir nas suas vacadas.

quartos traseiros baixos

quartos traseiros altos

Comprimento dos tetos

curtos

longos

Grossura dos tetos

finos

grossos

No final, com todos os dados tratados e resultados apurados haverá um leilão dos novilhos testados, a realizar-se
em no dia 20 de junho de 2020, em Évora.
Esta testagem tem como objetivo contribuir para o
progresso genético da raça Limousine, qualificando jovens
reprodutores a partir dos resultados obtidos. Estes resultados têm por base as suas performances individuais que

revista Limousine ~ 2020

são recolhidas na estação de seleção, onde todos os animais são sujeitos às mesmas condições
Em suma, foram realizadas regularmente várias pesagens, determinado o GMD, índice de conversão, consumo de alimento residual, registos biométricos, despiste
sanitário, fertilidade comprovada, análises genómicas e
classificação final de novilhos adultos feita pela ACL. Obtendo-se no final da testagem, animais qualificados como
Reprodutor Esperança e Reprodutor Jovem, com maior leque de informações técnicas de modo a ir ao encontro da
exigência de informação dos bovinicultores nacionais.
A escolha de um reprodutor é cada vez mais decidida
em função da informação existente, o que leva a que o bovinicultor seja cada vez mais exigente na genética em que
aposta, de modo a garantir a qualidade dos produtos obtidos na sua exploração. Toda esta informação permitirá
também que os produtores possam definir quais as melhores linhas genéticas a introduzir nas suas vacadas de modo
a optarem pelos melhores caminhos a seguir para que o
melhoramento genético seja cada vez maior e obtido de
forma mais rápida, também nas suas vacadas. ◼

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Ferreira, S. O. (2015). Influência da dieta alimentar e composição nutricional no
desempenho produtivo na recria de novilhas.
Ribeiro, B. M. P. (2018). Exames andrológicos em bovinos (Master’s thesis).
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Plano Nutricional

1ª Testagem
Machos Limousine
No âmbito da 1ª Testagem de Machos Limousine em Portugal,
foi pedido à Zoopan que fizesse uma breve explicação do plano
alimentar que foi desenhado para os mesmos
POR SARA GARCIA
E PEDRO CASTELO
ZOOPAN

A

Zoopan é a responsável pela nutrição dos animais
de Raça Mertolenga em testagem na Herdade dos
Currais e assumiu também a responsabilidade de
planificar o plano nutricional para os novilhos Limousine. Assim, teve de ser feita uma adaptação do plano
alimentar, tendo em conta a raça dos animais, a idade e o
peso de forma a ir ao encontro dos objetivos pretendidos.
Antes de iniciarem a testagem, os animais estiveram também em adaptação ao novo plano alimentar, durante cerca
de 30 dias.
Como se trata de machos Limousine cuja finalidade é serem testados para depois virem a ser machos reprodutores,
o plano alimentar teve que ser pensado com este objetivo:
• Animais de Raça Limousine
• Animais jovens, ainda em desenvolvimento (elevado nível de proteína e de qualidade)
• Crescimentos sustentados, de modo a que os animais
não engordem (de modo a não prejudicar a fertilidade)
• Elevada digestibilidade
• Prevenção de problemas podais
• Plano alimentar seguro (equilibro entre energia/proteína/
fibra)
• Níveis de vitaminas e minerais (alguns dos quais orgânicos) elevados

OS ALIMENTOS DISPONÍVEIS
Antes de se dar início a um novo plano alimentar, são
sempre recolhidas amostras para análise de forma a obter o
perfil nutricional completo de todas as forragens/matériasrevista Limousine ~ 2020

-primas que existem na exploração, e é feito o levantamento do stock de cada uma delas.
Desta forma, na Herdade de Currais e Simalhas tínhamos
disponíveis Silagem de Milho e Fenosilagem de Sorgo (1º e
2º Corte). Considerando todas estas forragens previamente
analisadas e com a sua respectiva matriz nutricional definida, tal como referido anteriormente, permitiu que fosse desenhado o plano alimentar de acordo com as necessidades
nutritivas dos animais para o objetivo definido (Tabela 1).

Parâmetro

/ Kg MS

Fenosilagem
Sorgo 2º Corte

Silagem de
Milho

Matéria Seca

%

37,74

36,2

Proteína Bruta

%

10,84

7

Amido

%

PDIN

g

58,04

42

PDIE

g

67,38

67

PDIA

g

17,66

15

Ca

g

2,3

1,8

P

g

5,8

2

0,66

0,86

UFV

36,1

Tabela 1 – Valores nutricionais das forragens disponíveis na Herdade
de Currais e Simalhas.
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Parâmetro

Unidade

Valor

Matéria Seca

%

88,33

UFV

Aspecto da mistura distribuída actualmente aos animais Limousine
em Testagem

Como o plano alimentar foi pensado para machos futuros reprodutores Limousine, foi desenhado considerando
um Ganho Médio Diário na ordem das 1450 g.
Como as forragens disponíveis têm que ser complementadas, uma vez que por si só, não são suficientes para
fazer face às necessidades nutricionais dos animais, foi
também desenhado um alimento complementar farinado,
especialmente rico em proteína digestível, fibra, vitaminas, minerais e aditivos zootécnicos. As suas características nutricionais encontram-se descritas na tabela 2.
Tratando-se de um alimento concentrado destinado a
complementar e a corrigir eventuais deficiências que existam nas forragens, a sua composição é ajustada de cada
vez que existem forragens diferentes na exploração, após
análise das mesmas.
Abaixo, segue o plano alimentar actual dos animais,
onde se pode verificar, para além da quantidade distribuída por animal e por dia, as características nutricionais do
plano completo e de cada matéria-prima utilizada.

Proteína Bruta

%

18,85

PDIN

g

134,09

PDIE

g

120,04

PDIA

g

69,48

Amido

%

27,04

Fibra Bruta

%

8,63

Ca

g

13,77

P

g

4,74

Vitamina A

UI

10 000

Vitamina D3

UI

150

Vitamina E

mg

40

Zinco

mg

117,68

Manganês

mg

98,87

Tabela 2 – Características nutricionais do alimento concentrado
personalizado.

Dado o nível de personalização do trabalho nutricional,
é também feito um acompanhamento periódico aos animais, de modo a avaliar a sua habituação ao plano alimentar, condição corporal, entre outros aspetos. ◼

Quantidade
Distribuída
Matéria-Prima

0,97

Características Nutricionais (/Kg MS)

Kg
MS

PDIN

PDIE

PDIA

Ca

P

g

g

g

g

g

UFV

MB

MS

Silagem de Milho ACBM - 36.2MS 7PB
36,1AMD

9,48

3,43

36,20

0,86

42,00

67,00

15,00

2,00

1,80

Fenosilagem ACBM - Sorgo 2º Corte

1,58

0,60

37,74

0,66

58,04

67,38

17,66

5,80

2,30

Farinha Crescimento ACBM - 5 Mar 2020

7,11

6,28

88,35

1,17

150,44

135,90

78,87

15,59

5,36

Total

18,17

10,31

56,74

1,04

109,00

109,00

54,07

10,50

4,00

Tabela 3 – Plano alimentar actual e respectivas características nutricionais
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Nova sede ACL

Centro Interpretativo
Limousine
Está formalmente anunciada a recuperação do edifício, no coração da vila de
Odemira, para a criação da nova sede da Associação Portuguesa de Criadores
da Raça Bovina Limousine - ACL.

16
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NOVOS PROJETOS ACL //

O

edifício do século XIX, foi
adquirido pela autarquia e as
obras com vista à sua recuperação foram alvo de uma
candidatura a fundos comunitários,
efetuada pela direção da ACL em funções no ano de 2017.
A ACL teve a sua primeira sede em
Lagoa, no Algarve, no entanto com o
crescente aumento das explorações
bovinas, principalmente no Litoral
Alentejano, Odemira torna-se o “solar da raça”. Foi assim que em 2001 a
ACL recebe o convite da Câmara Municipal de Odemira para mudar as suas
instalações, cedendo parte do edifício
da antiga fábrica de arroz, em Odemira. Em 2006, a Câmara passa a ceder
um novo espaço à ACL dentro da vila,
maior e com melhores condições, onde
a ACL ainda se encontra atualmente.
Com o passar dos anos, a ACL foi
crescendo profissionalmente, implicando a admissão de novos funcionários, tornando as atuais instalações
inapropriadas, tanto para o número
de funcionários como para fazer face
ao volume de trabalho que as atividades da ACL exigem. Deste modo, a ACL
submeteu uma candidatura ao programa SI2E, com o objetivo de recuperar o
edifício em Odemira, candidatura esta
que abarca fundos comunitários e que
foi aceite.
As obras nas instalações da futura

revista Limousine ~ 2020

o novo “Centro
Interpretativo
Limousine” estará
dotado de zonas de
atendimento ao púbico,
sala de reuniões/ações
de formação, gabinetes
para os técnicos e
área destinada aos
funcionários com copa e
zona de refeições
sede começaram no início do mês de
março de 2020 e contam com o apoio
da Câmara Municipal de Odemira, com
que se estabeleceu um protocolo com
parte do capital a apoiar. Estas novas
instalações, além de acolherem a sede
social da associação, o novo espaço
disponibilizará também aos criadores de Limousine e a todos os bovinicultores nacionais, um conjunto
diversificado de serviços pela qual o
novo espaço irá ser denominado como
“Centro interpretativo Limousine”.
Dotado de zonas de atendimento ao
púbico, sala com capacidade alargada, capaz de promover reuniões, ações

de formação, entre outros eventos e
sub-centro de inseminação artificial
da raça, com todas as condições legalmente exigidas, serão alguns dos serviços disponíveis neste novo edifício.
Além disso, irá proporcionar gabinetes
para os técnicos, área destinada aos
funcionários com copa e zona de refeições, bem como uma zona de vestiário
e balneário para troca de equipamento. Face às dificuldades de alojamento
no concelho de Odemira, as instalações também irão estar dotadas com
uma ala com dois quartos para receção de visitantes, nacionais ou internacionais, que venham aprofundar os
conhecimentos sobre a raça, mas sobretudo para alojar os técnicos ou estagiários que não residam no concelho
de Odemira, de modo a ultrapassar a
dificuldade de aquisição de alojamento na zona.
Espera-se o término da reabilitação do edifício para o final do corrente
ano e assim encontra-se a ser realizada mais uma meta da Associação Criadores Limousine, que visa robustecer
as ferramentas de gestão ao serviço
dos bovinicultores e demonstrar as
qualidades da raça Limousine. Quando
as obras estiverem finalizadas, a ACL
irá com muito prazer convidar todos
os seus associados a conhecerem o
novo “Centro Interpretativo Limousine”. ◼
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Gala 30 anos ACL

T

A ACL, festejou os seus 30 anos no dia 22 de julho de 2019
coincidindo com o 2º dia do XXXI Concurso Nacional da Raça
Limousine na FACECO, São Teotónio – Odemira.

oda a organização foi feita
pela equipa e direção da ACL,
que preparou uma gala com
o objetivo de reviver e comemorar 30 anos de memórias, construídas através da dedicação e do empenho de todos os criadores Limousine.
Sem dúvida, foi uma maneira diferente de fechar o segundo dia do Concurso Nacional Limousine.
A gala foi realizada na Associação
Cultural e Recreativa do Brejão, contanto com a presença de 230 convidados, entre eles criadores e representantes de diversas entidades, que
na chegada, foram recebidos com um
apelativo “welcome drink”. Antes do
jantar ainda houve tempo para tirar
uma fotografia no painel dos 30 anos
da ACL de forma a registrar a noite de
gala.
O jantar teve início ao som do
trompete do sócio e criador João Cos-
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ta, músico de profissão mas criador
de paixão, que se ofereceu para animar a noite de gala. O presidente da
ACL, Eng. Joaquim Carvalho, foi o
primeiro a discursar começando por
agradecer a presença dos criadores,
das diversas entidades e instituições
presentes, naquela que foi a primeira
gala que se fez para comemorar algo
que nos é “querido”. Vários representantes subiram ao palco para deixar as
suas palavras e agradecimentos, entre eles atuais e antigos presidentes e
diretores da ACL, Eng. António Samora, Eng. David Catita e Leandro Flores,
atual vice-presidente, contando também com a presença do Diretor Geral
de Alimentação e Veterinária, Dr. Fernando Manuel d’Almeida Bernardo e
de José Alberto Guerreiro, Presidente
da Câmara Municipal de Odemira.
Para o futuro, a esperança é muita, uma vez que a associação já conta

Para o futuro, a esperança
é muita, uma vez que a
associação já conta com
245 sócios
com 245 sócios e que o conhecimento
e experiência de criadores com mais
de 20 anos de casa, e que estão a passar o seu conhecimento de criar Limousine, fazem acreditar e criar em
nós, entusiasmo para continuarmos a
desenvolver novos projetos. E o futuro está aí à porta, com novidades que
fazem jus aos 30 anos de atividade da
ACL.
A celebração dos 30 anos da ACL
terminou com o tradicional momento
de cantar os parabéns pelos 30 anos
de existência, que teve também direito a bolo. ◼
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TUDO O QUE DESEJA SABER SOBRE ViteloMAX
O que é o ViteloMAX?

É um projeto que pretende trazer uma mais-valia a um produto
através da minimização do risco.

Quais as características de um ViteloMAX?

É um animal testado, através da avaliação serológica frente a anticorpos
da doença IBR (seronegativo), vacinado com uma vacina IBR marcada
e para o Síndrome Respiratório Bovino (SRB).

Como posso controlar/garantir as características do ViteloMAX?
As intervenções são registadas em PISA e podem ser consultadas
no boletim do animal.

ViteloMAX - CONTROLO, CONFIANÇA, RENTABILIDADE
O Mundo de hoje é plano! Não existem fronteiras! Este facto, que traz uma maior competitividade global,
aliado a uma pressão do crescimento da população mundial, onde a produção alimentar deverá duplicar
até 2050, está na base da criação de projetos como o ViteloMAX.
ViteloMax pretende trazer uma mais-valia a toda a cadeia de valor da produção de carne. Com ele pretende-se
uma maior aproximação e confiança entre todos os intervenientes e uma valorização do produto final.
Acreditamos que a prevenção e profilaxia, que hoje é uma condição sine qua non para o aumento
da eficiência produtiva, aliada a um controlo do processo e rastreabilidade dos mesmos, são a base
para o sucesso.

PT-BOV-200200005

A nossa visão é ter animais mais saudáveis, que possam garantir a sustentabilidade de um sector e contribuir para o fornecimento da cadeia alimentar. Com uma maior prevenção queremos promover uma melhoria na relação entre as saúdes Humana e Animal com o Meio Ambiente.

?

Divulgação

VIII Jornadas Técnicas da
VetAgromor
Continuamos a acreditar que a partilha de informação e
discussão dos diferentes temas que compõem o sector
agropecuário são fundamentais para que no presente,
tenhamos o pensamento no futuro com uma abordagem
cada vez mais responsável. Foi assim que nos dias 11 a
14 do passado mês de Fevereiro, teve lugar no auditório
Cine Teatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo, a
VetAgromor Summit. Nos três primeiros dias foram
realizados workshops e o último foi composto por uma
conferência com diversos painéis dedicados ao setor.
Entidades como a Certis, Zoetis, e MSD apresentaram
os seus temas com o objetivo de esclarecer e atualizar
todos os participantes sobre as novas responsabilidades,
inovações e problemáticas do sector. A ACL,
patrocinadora do evento, participou nas jornadas com
uma apresentação feita pela Secretária Técnica,
Eng.ª Fátima Veríssimo, com o tema “Como escolher
um Touro”, no dia 13 de fevereiro, em Alcácer do Sal,
localidade que também aderiu e apoiou a realização
destas jornadas.

Jornadas ADS
Estremoz
Com o objetivo de zelar e melhorar a saúde dos efetivos ovinos, caprinos e bovinos,
decorreram, nos dias 6 e 7 de fevereiro, no
Pavilhão do Parque de Feiras e Exposições de
Estremoz, as III Jornadas ADS de Estremoz. O
primeiro dia foi dedicado aos grandes ruminantes, as palestras apresentadas centraram-se na coccidiose, diarreias em vitelos,
vacinação e a exportação de bovinos, entre
outros temas. Já o segundo dia foi dedicado
aos pequenos ruminantes. A ACL aliou-se ao
ADS de Estremoz sem reservas, partilhando
o objetivo primordial de melhorar o estado
sanitário dos efetivos bovinos, exigência
imposta pela UE.
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XII Jornadas do HVME
“A Produção Pecuária Extensiva - sustentáveis somos
nós” foi o tema central das Jornadas que decorreram em
Évora nos dias 6 e 7 de março de 2020. Durante dois dias
estiveram em debate assuntos como biossegurança,
bem-estar animal, tecnologia, proteção dos ecossistemas,
o verdadeiro impacto ambiental da produção animal, entre
outros. Este ano um dos principais objetivos foi mostrar
que a produção pecuária extensiva é sustentável, para tal
foram convidados centros de investigação e universidades
para apresentarem resultados de projetos de investigação
relacionados com este tema. O primeiro dia culminou com
uma mesa-redonda sobre a sustentabilidade da produção
pecuária. Desta mesa-redonda fizeram parte Eduardo
Oliveira e Sousa (presidente da CAP), João Joanaz de Mello
(presidente da GEOTA), Cláudia Marques dos Santos Cordovil (investigadora) e Teresa de Herédia (nutricionista).
No segundo dia de Jornadas, dia 7 de março, decorreram
sessões teóricas (seminários) e workshops em simultâneo.
Na área dos ruminantes podemos destacar o workshop “A
magia da carne de qualidade”, com a presença do italiano
Dario Cecchini, gerente de uma cadeia de talhos italianos
e conhecido como o “talhante mais famoso do mundo”.
Durante o workshop foi preparada uma carne de extrema

revista Limousine ~ 2020

qualidade de um bovino cruzado Limousine muito apreciada por todos os participantes do workshop e muito
elogiada pelo próprio Dario Cecchini.

revista Limousine ~ 2020
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MESTRE

DARIO CECCHINI
Dario Cecchini, é o talhante mais famoso da Toscana e
responsável pela oitava geração do “Antica Macelleria
Cecchini”.

I

nternacionalmente
conhecido
pelos seus labores, sabe tudo sobre carne, o processo de abate e é
responsável por três restaurantes.
Nos últimos quarenta anos procurou
aperfeiçoar a sua arte enquanto açougueiro, tentando descobrir os melhores métodos de corte e preparação
de cada peça de carne. O seu objetivo
passa por respeitar o animal, usando
todas as peças da carcaça mantendo
elevados padrões de qualidade, fiel às
suas tradições familiares. Aqui fica a
sua mensagem para a ACL:
O meu nome é Dario Cecchini, nasci em Panzano na Chianti, numa casa
oposta à rua do talho. O nosso açougue
está inserido numa família de talhantes
com tradição de há 250 anos, onde todos
nós apreciamos bons pratos de carne! No
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talho, as peças que sobravam ou aquelas
que os clientes não compravam, iam parar à nossa mesa. A minha avó aproveitava essas peças confeccionando-as em
receitas deliciosas, utilizando os tendões,
a cauda, o focinho, o sangue e os intestinos dos animais. Quanto às consideradas peças nobres, como o bife e afins,
nunca as tinha provado. À medida que ia
crescendo, pensava que essas peças eram
para os clientes da loja e o restante seria
para a minha família. Como eu estava
enganado!
Ao completar 18 anos, o meu pai disse-me: “Agora que és adulto, como presente dou-te um bife!”. A emoção foi tão
grande que fiquei em choque! Pensei:
“Esperei um bife a vida toda e agora percebo o quão bom é...mas também tudo o
que a minha avó cozinhava era tão bom
ou igual. Na verdade tudo era um para-

íso!”.Naquele momento, apercebi-me
que todas as peças do animal eram saborosas, do nariz à cauda, passando também pelo bife.
O importante é entender como destacar e aprimorar as qualidades específicas
de cada peça, como aprendi com a minha
avó.
Lembro-me de acompanhar o meu
pai às casas dos criadores para comprar
animais e sentia-me sensibilizado quando os encarava olhos nos olhos. O imenso
interesse e afecto pelos animais influenciou-me a seguir a área de veterinária,
com o intuito de aprender e cuidar deles.
O destino não me permitiu completar os
estudos universitários, mas continuo a
sentir o mesmo interesse pelos animais,
respeitando-os como seres vivos.
A decisão de um Homem que opta
por comer carne não está separada, mas
revista Limousine ~ 2020

“

Ao completar 18 anos, o meu pai
disse-me: “Agora que és adulto,
como presente dou-te um bife!”. A
emoção foi tão grande que fiquei
em choque!

sim paralela ao caminho do animal: nós
devemos cuidar da vida dos animais e da
sua nutrição porque um dia eles serão o
alimento da nossa vida. Devemos proporcionar-lhes um percurso de bem-estar e uma morte compassiva, utilizando
todas as peças para que nada se perca e
nada seja em vão. Foram esses os princípios que guiaram os meus 45 anos de
trabalho no talho e nos restaurantes,
onde todos os dias sirvo pratos usando
peças de carne com todo o seu potencial:
joelhos cozidos, refogado de medula e
canela de vaca, são alguns exemplos.
Tento transmitir essa filosofia aos
meus clientes, ajudando-os a perceber
o porquê de nos preocuparmos com o
bem-estar animal como se fosse nosso,
porque afinal também o é.
Dario Cecchini
revista Limousine ~ 2020
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Alimentos De Heus para Bovinos de Carne
Produção Mais Rentável

Soluções
orientadas à
rentabilidade

Produções
eficientes,
melhores
resultados

Tirar o melhor dos seus animais é o nosso
objetivo. Para o fazermos é imprescindível otimizar a produção de carne com animais saudáveis.
O sucesso das nossas soluções nutricionais,
baseadas na experiência adquirida em mais
de 50 países, e já disponíveis em Portugal, é
comprovado pelos resultados dos milhares de
clientes que pelo mundo
fora confiam em nós.

dhv18002_advertentie_portugal_PORT_A5.indd 1

09-02-18 13:26

EMPRESA VETERINÁRIA
ESPECIALIZADA
EM PODOLOGIA BOVINA
SERVIÇOS
Corte funcional preventivo
Corte terapêutico
e tratamento de lesões
Consultoria em saúde podal
e bem-estar animal
FORMAÇÃO
Formação para produtores,
técnicos e estudantes
MATERIAL
Venda de material
especializado para
podologia bovina

FINCA-PÉ PATAS SAUDAVEIS BOVINOS PRODUTIVOS
geral@fincape.com I 968722322 I facebook.com/fincape I fincape.com

Para que não haja azar.

Saiba mais
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CARNE DE BOVINO

- dos Açores -

POR JOÃO PONTE

SECRETÁRIO REGIONAL
DA AGRICULTURA E FLORESTAS

Carne de bovino dos
Açores: Um forte
compromisso com
práticas sustentáveis
na produção e no
cumprimento dos
mais elevados
parâmetros e
normas de bemestar animal,
ambiental e
responsabilidade
social

A

tradição pecuária e a agrícola nos Açores remonta ao
povoamento do arquipélago. Ao longo dos séculos foram sendo aprimorados os conhecimentos dos produtores, os modos de
produção, bem como a qualidade dos
próprios animais, fazendo com que a
produção de carne de bovino seja um
setor cheio de oportunidades para
quem produz e para quem comercializa.
As excelentes condições para a
produção de pastagem nas ilhas, o
modo de produção extensivo e sustentável constituem enormes vantagens de ponto de vista comercial, das
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quais urge tirar mais e melhor partido.
Os últimos anos foram caracterizados por um desenvolvimento do
setor da carne de bovino sem paralelo. Nos últimos 5 anos a produção
de carne de bovino abatida na Região
cresceu 30% e a expedição para fora
da Região já representa 60% do total.
Estes são, desde logo, dois indicadores muito significativos e importantes do ponto de vista da produção, que
demonstram a importância desta atividade para a economia da Região.
Apesar da forte aposta que tem
vindo a ser feita nos Açores ao nível
da melhoria da sanidade animal, no

combate às doenças produtivas, bem
como na genética dos animais, ajudando a elevar os índices de qualidade
e a melhorar a conformação das carcaças, a verdade é que temos ainda
um caminho a fazer de exigência nos
critérios de qualidade da carne dos
Açores.
Os Açores possuem animais da
raça Limousine de excelente qualidade e de boa genética, que são criados
num sistema de produção extensivo e
à base de pastagem. A aposta que tem
sido feita nesta raça pura de carne
tem permitido elevar, assim, o patamar de uma fileira que quer atingir a
excelência nos próximos anos.
revista Limousine ~ 2020

Os Açores possuem animais da
raça Limousine de excelente
qualidade e de boa genética,
que são criados num sistema
de produção extensivo e à base
de pastagem.

Nos últimos três anos foram concretizados investimentos de modernização da rede regional de abate,
com a construção de novas unidades
de abate e a remodelação das existentes, no valor de 15 milhões de euros.
Mas este trabalho de reforço da
competitividade do sector da carne
nos Açores não se esgota na componente do investimento em infraestruturas. Também nos últimos três
anos certificamos toda a rede regional de abate pela norma ISO 22.000,
referente à qualidade e segurança
alimentar, permitindo dar resposta a
clientes cada vez mais exigentes em
termos de segurança alimentar e criar
revista Limousine ~ 2020

novas oportunidades para a valorização da carne de bovinos dos Açores.
Neste percurso que a fileira da carne de bovino fez nos Açores tem sido
particularmente importante a parceria e a união que tem existido entre
produção, comercialização e o Governo dos Açores na construção de uma
estratégia de valorização. Este é um
trabalho que tem sido aprofundado no
seio do Centro de Estratégia Regional
para a Carne dos Açores (CERCA), com
o objetivo de acompanhar e intervir
nos aspetos de natureza transversal
ao setor da carne de bovino da Região
Autónoma dos Açores, numa abordagem de questões de interesse para a

produção da carne, a investigação e o
consumidor, visando a defesa de uma
fileira competitiva alicerçada num
modo de produção sustentável.
Pretendemos no futuro que este
setor seja baseado na produção de
carne de bovino de qualidade superior, altamente valorizada pelo mercado, envolvendo todos os agentes
da fileira na concretização deste objetivo. Queremos estabelecer um forte compromisso de toda a cadeia de
valor com práticas sustentáveis na
produção e no cumprimento dos mais
elevados parâmetros e normas de
bem-estar animal, ambiental e responsabilidade social. ◼
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RECEITA
LIM O U S INE
ACL

POR ANA LARANJINHA
ACL

Hambúrguer de
carne de vaca
Limousine

Prato Principal
4 porções
30 min
Muito fácil

INGREDIENTES
Para o hambúrguer:

• 250 g de carne de vaca
Limousine picada.
• 1 Dente de alho picado
• 1 cebola picada
• 50 g de pão ralado
• 1 ovo
• Sal
• 2 colheres (sopa) de azeite
• Pimenta
• Ervas aromáticas da sua
preferência

Para a montagem:
•
•
•
•
•
•

Folhas de alface
Cebola
Tomate
Queijo
Ketchup
4 pães de hambúrguer
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A carne de vaca Limousine é uma excelente fonte de proteína! Rica
em vitamina B12, desempenha um papel fundamental no funcionamento do organismo pela sua complexidade e singularidade,
contendo também outros minerais essenciais tais como: ferro,
zinco, manganês, iodo, selénio, crómio, flúor e silício. Todos estes
minerais ajudam a manter o corpo saudável e a prevenir vários
tipos de doenças.

PREPARAÇÃO
1. Misture a carne picada com o sal, a pimenta, as ervas aromáticas e o ovo;
2. Junte o pão ralado e a cebola picada e misture com a carne;
3. Faça 4 bolas com esta mistura e pressione com a palma da mão para
esticar ligeiramente, até chegar à forma do hambúrguer;
4. Coloque azeite suficiente numa frigideira antiaderente apenas para grelhar
a carne de ambos os lados, em lume brando.
5. Antes de retirar a carne do lume, coloque uma fatia de queijo por cima para
que este derreta levemente sobre a carne
6. Prepare o seu hambúrguer com os ingredientes, na sequência que desejar.
Agora é só desfrutar! Bom apetite!
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ARMÉNIO DE OLIVEIRA TELO

Selecionador da Raça Limousine

TEL. 917 602 722
912 269 864
armeniotelo@sapo.pt

Descendência de valor!

... Opinião

Rui Jorge Pinto Lamberto
Silva
Criador Limousine
Médico-Veterinário

“

Graças às medidas de
quarentena impostas
e com isso menor
actividade humana, os
níveis emissão de co2 a
nível mundial reduziram
em cerca 1 milhão de
toneladas/dia...
... neste período
conturbado nem o
número de Bovinos nem
a sua atividade emissora
de metano diminuíram.
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CARTA ABERTA AOS
EXMOS. SRA. MINISTRA
DA AGRICULTURA E SR.
MINISTRO DO AMBIENTE E
DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
DO GOVERNO DE PORTUGAL

V

enho com esta carta alertar e
procurar desmistificar meias
verdades que desde há algum
tempo têm sido proferidas
por variadíssimas personalidades e
entidades (algumas mais possuidoras
de conhecimentos técnico-científicos
que outras, o que torna forçosamente a
INFORMAÇÃO por eles veiculada mais
ou menos credível e real; daí resulta
que os decisores poderão ter melhores
ou piores DECISÕES com diferentes
graus de impacto sócio-económico e
AMBIENTAL).
O motivo desta carta prende-se
com o facto de no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 se incluir
um item relacionado com a Produção
nacional de Bovinos procurando a sua
redução entre 30 a 50% até 2050.Todos
sabemos que qualquer atividade humana terá impacto no meio ambiente;
contudo o peso específico de cada um
desses fatores na equação é muito diferente. Nos momentos críticos que,
de momento vivemos a nível mundial
com a Pandemia COVID19 e como tudo
na vida serão só aspetos negativos;
há algo que ressalta bem claramenteGRAÇAS ÀS MEDIDAS DE QUARENTENA IMPOSTAS E COM ISSO MENOR
ACTIVIDADE HUMANA, OS NÍVEIS
EMISSÃO DE CO2 A NÍVEL MUNDIAL
REDUZIRAM (Segundo a CREA) EM
CERCA 1 MILHÃO DE TONELADAS/
DIA. Aconselho vivamente a visuali-

zação das mais variadas imagens de
satélite com a medição de diferentes
gases poluidores em diferentes partes
do Globo. Relembro que neste período
conturbado nem o número de Bovinos
nem a sua atividade emissora de metano diminuíram. Para Portugal e de
acordo com o organismo ambientalista Zero (citando o Agroportal) com a
redução de consumo de gasóleo, gasolina e jetfuel no mês de Março de 2020
(e comparando com o mesmo mês em
2019) ocorreu uma redução nas emissões de CO2 em cerca de 40 mil toneladas por dia. Nesta contabilidade os
bovinos jogam na 2ª ou 3ª divisões!!!
Permitam-me dizer a Vossas Exas.
que, muito provavelmente, essa medida da redução da produção nacional
de bovinos em cerca de 30 a 50% será
uma medida pouco aditiva (leia-se
menos eficaz) ao correto desiderato
da descarbonização. Há algum tempo
apareceram algumas mentes menos
iluminadas que confundiram produção bovina com desarborização (MITO
1) o que podendo acontecer nalguns
pontos do planeta não é essa a nossa
realidade (até porque uma não implica
a outra), levando a que se propagasse
INFORMAÇÃO MENOS VÁLIDA e com
isso, se calhar e por consequência a
DECISÕES menos assertivas. Relembro que muitos dos solos onde estão
inseridas muitas das Explorações Bovinicolas não são de grande qualidarevista Limousine ~ 2020

#SustentávelSouEu

de sendo as pastagens a cultura mais
adequada sendo por isso o binómio
vaca/pastagem um fator muito interessante na sequestração de CO2. Além
disso o Bovino é um conversor de excelência/eficácia de proteína de fraca
qualidade para alimentação humana
para uma de excelência para o Homem.
Estando previsto para 2050 (segundo
alguns estudos demográficos) uma
duplicação da população mundial ao
mesmo tempo que a área disponível
para a agricultura será menor; salta à vista na resolução desta equação
a utilização de sistemas de produção
muito eficazes e com o menor impacto
ambiental possível e aí a bovinicultura
extensiva poderá ter um papel muito
positivo. A OMS afirma que o direito à
alimentação de qualidade é um direito
de qualquer ser humano. Terá que ser
nessa função social e com o menor impacto ambiental que os bovinicultores
procurarão e deverão seguir as melhores praticas agrícolas.
Ainda dentro do assunto espoliação de recursos naturais por parte da
bovinicultura e com repercussões nas
alterações climatéricas surge uma
meia verdade muitas vezes repetida
(e como alguém já disse, uma mentira dita muitas vezes passa a verdade!) – gasto excessivo de água (MITO
2). Vivo numa zona geográfica (Litoral
Alentejano) em que por decisões de alguns titulares dos mais variados cargos decisores da Área da Agricultura se
procura incrementar de forma abusiva
e exponencial a agricultura intensiva
(vulgo “estufas”) não querendo saber

do impacto que essa agricultura tem
nas alterações climáticas de forma direta ou indireta- nessa equação e para
Vossas Exas só os Bovinos contam e
corrijam-me se estou errado. Apesar
de eu pessoalmente entender a importância desta agricultura (e dos alimentos por ela produzidos – aprecio
muito os frutos vermelhos) no contexto do consumo de água este tipo de
agricultura mais uma vez leva a que a
bovinicultura seja ultrapassada dado
que em média um “agricultor intensivista” gasta por hectare/ano mais de
7000 m3 enquanto que um bovinicultor perto de 4000 m3. Mais um dado a
ter em conta! De certeza que existem
muitas atividades lúdicas, que me
abstenho de referir, que tem um gasto muito mais excessivo de água e com
menor retorno social que a bovinicultura, mas que não estão sobre um tão
grande escrutínio.
Independentemente das nossas
orientações/crenças nutricionais há
algo que Vossas Exas. concordam; é de
que o Homem é omnívoro (pertence
ao grupo dos Grandes Predadores em
que foi graças à ingestão de proteína
de origem animal que levou ao grande
desenvolvimento da massa encefálica que nos permite comunicar desta
forma e perceber bem o que está na
génese das ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS) e que por tal deverá ingerir carne (proteína animal) moderadamente.
Também Vos digo que esta evolução da
espécie Humana levou muitos milhões
de anos (E INDEPENDENTE DE OPINIÕES E CORRENTES DE PENSAMEN-

“

Temos que mudar
comportamentos
individuais e coletivos
para que as alterações
climáticas se atenuem e
dessa forma possamos
viver com felicidade
como fazem os meus
Bovinos no momento
em que pastam!

TO) conduzindo a um ser que graças à
ingestão de carne possui um cérebro
que lhe permite pensar, informar-se,
raciocinar e decidir de preferência
bem. Daí a importância de uma boa informação para uma boa decisão. Hoje
em momento de Pandemia, vivemos
momentos muito delicados, mas que
mostram inequivocamente que todos
(e não só alguns) temos que mudar
comportamentos individuais e coletivos para que as ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS SE ATENUEM e dessa forma
possamos viver com felicidade como
fazem os meus Bovinos no momento
em que pastam! Com esta quarentena forçada (que eu aplaudo por todas
e mais uma razão) será o momento
em que todos em coletivo (função do
Estado) e individualmente tenhamos
comportamentos menos consumistas.
Como Vossas Exas. sabem na tal equação agressiva para o Ambiente serão a
Indústria e os Transportes (coletivos
e individuais) que, de momento, mais
contribuem para as emissões de CO2 e
de outros gases com efeito de estufa!
Cabe a todos nós, não hoje, mas
ontem mudar as práticas nas nossas
vidas pessoais e laborais. ◼
São Teotónio, 5 Abril de 2020
Ao dispor,
Rui Jorge Pinto Lamberto Silva
Criador Selecionador da Raça Bovina
Limousine (HBL 308)
Médico-Veterinário
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... Opinião

Verdades e mentiras

João Cabrita
Técnico de Pecuária
ACL

É

uma conta relativamente simples de fazer: segundo diversos estudos, cada bovino emite aproximadamente 57 kg de
metano (CH4) por ano, em média, isso
vezes 1 milhão e 700 mil cabeças que
existem aproximadamente em Portugal, parece um número enorme (96,9
milhões de toneladas), equivalente a
cerca de 25,8 % do metano emitido em
Portugal, ou 19,6 % dos gases de efeito estufa. Por essas contas, cada kg de
carne consumida equivale a 27 kg de
gases de efeito estufa emitidos.
Assustador, não é verdade?
Mais ou menos!

Antes de mais, convém saber de
onde vem esse carbono emitido pelos
bovinos. O alimento dos bovinos, forragem ou cereais, fixa energia solar
através da fotossíntese, na forma de
diversos compostos como a celulose,
amido, proteínas, etc, que contêm carbono. No processo de fotossíntese, a
planta retira o carbono do ar, incorporando-o naqueles compostos. Quando
este alimento é ingerido, micro-organismos que vivem no trato digestivo
dos ruminantes degradam a celulose
da matéria vegetal, para extrair energia química nela fixada por meio da
fotossíntese. Um dos subprodutos é o
gás metano. Além disso, óxido nitroso
pode ser emitido através do estrume e
da urina. A adubação da pastagem com
azoto também pode emitir um pouco
mais de óxido nitroso.
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AS EMISSÕES
DE GASES

“

Em primeiro lugar estes estudos consideram,
que todos os bovinos que existem no efectivo
português, touros, vacas, bezerros, novilhas
emitem a mesma quantidade de gás –
primeira mentira

Como se costuma dizer, para todos
os problemas existem soluções simples e rápidas, e…erradas.
Em primeiro lugar estes estudos
consideram, que todos os bovinos que
existem no efectivo português, touros,
vacas, bezerros, novilhas emitem a
mesma quantidade de gás – primeira
mentira – a emissão de gases depende
da quantidade e da qualidade de alimento ingerido. Assim, se contabilizarmos a vacada desde os animais que
ainda mamam até aos animais mais
velhos, estes cálculos ficam bastante abaixo dos difundidos e defendidos
pelas diversas plataformas de defesa
dos animais e ambiente.
De seguida, temos de analisar de
onde vem o carbono emitido pelos bovinos. Ora, como já acima referi, este
carbono vem do alimento consumido,
normalmente das pastagens. O carbono consumido como alimento é transformado principalmente em carne,
leite e dejectos (que retornam ao solo)

além da parte que é libertada para a atmosfera. Ou seja, para que os animais
cresçam, para que as vacas produzam leite e também para que existam
emissões de metano, é necessário que
se alimentem de carbono, ou seja, de
pastagens.

De onde vem o carbono das
pastagens?
Da atmosfera.
Ou seja, o carbono, ou o metano,
emitido pelos bovinos é apenas uma
devolução do que já estava na atmosfera. Para melhor compreensão: os
bovinos não fabricam carbono.
Diversas vezes ouvimos, “isso
acontece na pecuária extensiva, mas
na intensiva não é assim!” Ora bem,
se estes animais forem criados em regime intensivo, consomem o carbono
através do milho, da soja, etc., carbono
esse que, tal como na pecuária extensiva, é retirado da atmosfera.
revista Limousine ~ 2020

#SustentávelSouEu

Emissões de CO2 e CH4
Extração de
nutrientes, simbiose
entre a planta e a
microbiota do solo
Matéria orgânica é
decomposta pela
microbiota do solo

Libertação de
nutrientes N.P.K.
N.P.K. libertados para o solo
podendo ser prontamente
utilizados pelas plantas

Como será o balanço de
carbono das pastagens?
A simples conversão de mato para
pastagem, ao contrário do que muitos
acreditam, acumula em média 1,3 mg/
ha/ano de carbono, com amplitude
entre os -0,9 e 3,0 mg/ano, sendo que
esta variação se deve ao maneio que é
empregado na pastagem.
Podemos concluir que a recuperação de uma área de 1 089 677 de ha
de pastagem degradadas e não aproveitadas pelas explorações agrícolas
do nosso País, com uma melhoria do
maneio, resultaria na fixação de cerca
de 1,5 milhões de toneladas de carbono
por ano. Em diferentes sistemas de uso
e maneio da terra, os maiores stocks
de carbono estão relacionados com a
presença de forrageiras, resultando na
seguinte ordem decrescente de acumulação de carbono no solo:
• Pastagens permanentes
• Interação entre a pecuária e a sementeira directa
• Sementeiras directas
• Culturas tradicionais
O simples facto de se adubar a pastagem, ou seja, melhorar o nível de
proteína, pode diminuir aproximadamente em 15% a quantidade de metano emitido por kg de matéria seca
ingerida. Ou seja, as pastagens degradadas são bem menos eficientes, por-
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A todo o momento
ocorre a entrada de
M.O. e mineralização
de parte dessa M.O.
disponibilizando
nutrientes para as
plantas, como azoto e
fosforo

que além do baixo teor de proteína, a
erva cresce pouco, fixando pouco carbono da atmosfera. Mas mesmo assim,
os animais ruminando em más pastagens, só podem emitir o que comem,
pode não haver ganho de carbono no
solo, mas também não ocorrem emissões líquidas.
Resumindo, as pastagens podem
sim, produzir proteína de boa qualidade, empregos e rendimentos, ao mesmo tempo que mitigam a emissão de
gases de efeito estufa. Basta para isso
que sejam bem tratadas e bem geridas,
ou seja, que usemos os conhecimentos
que já temos e que estamos a desenvolver. Mas para isso precisamos de
capacidade de investimento e de gente
com formação adequada.

E os transportes?
O consumo de energia, até há muito
pouco tempo, parecia um assunto que
nada tinha a ver com a carne e o leite. Quanto mais atenção prestamos na
análise do ciclo de vida dos objectos ou
alimentos que compramos, mais evidente é que a viagem até chegar a nossa casa consumiu quantidades surpreendentes de energia. Posteriormente,
é preciso acrescentar o combustível
para transportar os animais aos matadouros e dali para as prateleiras.
Ambientalmente, o total de emissões geradas pelo consumo português

de produtos animais poderia ainda
aumentar, quer por maiores impactos
da produção estrangeira, quer pelas
emissões associadas ao transporte,
pois hoje, a maior parte da carne consumida percorre milhares de quilómetros. Por isso, é cada vez mais imperativo o consumo de carne nacional,
apoiando os nossos produtores e o que
de melhor sabem fazer.

A que leva a diminuição do
efectivo pecuário?
Pois bem, levará a um êxodo agrícola e rural. Onde haverá menos mão-de-obra e terrenos agrícolas semiabandonados, em que as parcelas
ficarão mais isoladas, dando menos
rendimento, ou simplesmente serão
abandonadas por completo como já
aconteceu em tempos não tão distantes.
É muitas vezes esquecido que a
redução do efetivo levará ao abandono da actividade por alguns produtores, sendo então necessário responder
à questão: o que acontecerá à terra
quando deixar de ser usada para produção animal e o que farão os produtores?
Para isso temos de conhecer as
atividades económicas que substituirão a produção animal. O facto de os
animais serem uma fonte de emissões
não significa que os usos alternativos
gerem impactos menores.
Caso ocorra este abandono, é possível que os ecossistemas evoluam no
curso natural de sucessão ecológica,
acumulando cargas combustíveis que
podem promover a ocorrência de incêndios, como recentemente vimos
na região centro do nosso País, o que
seria inclusive um factor de insustentabilidade da exploração florestal no
montado. ◼
Referências bibliográficas:
Carvalho, J., & Leite, A. (1992). Desenvolvimento em
harmonia com o meio ambiente. Rio de Janeiro:
FBCN.
Diário Agrário - AgroNotícias PORTUGAL. (2020).
Consultado em: https://diarioagrario.blogspot.
com/2019_04_14_archive.html
PORDATA - Estatísticas, gráficos e indicadores de
Municípios, Portugal e Europa. (2020). Consultado
em: http://www.pordata.pt
*Este artigo não foi escrito ao abrigo do novo Acordo
Ortográfico”
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A IdentIfIcAção eletrónIcA, É AgorA…
leItor BAStão rS420
Com BluetootH integrado

ü
ü
ü
ü
ü

Portátil e robusto para ler identificação RFID desenvolvido para a pecuária.
Leitor em total conformidade com as normas ISSO 11784/ISSO 11785 para brincos com tecnologia FDX-B e HDX.
Permite armazenar até 100 000 Ids em diferentes sessões de trabalho.
Com conexão via porta USB, porta RS232 ou Bluetooth®.
Display de grandes dimensões.

Software em portuguêS inCluÍdo que lhe permite:

ü Fazer listagens em Excel.
ü Procurar animais no grupo.
ü Procurar animais com “alerta”.
ü Fazer comparação com listas previas.
Uma marca distribuída por:

lÍdereS de merCado
em identifiCaÇÃo animal

Tel: (+351) 243 750 230 | E-mail: geral@plurivet.pt

- Casa Nova da Alcaria -

MANUEL PACHECO MARTINHO
&
DANIEL PACHECO

VENDA DE REPRODUTORES SELECIONADOS
2º Melhor Criador 2000-2002/2005-2007/2010-2017
3º Melhor Criador 2003-2004/2008-2009/2018-2019

JACKPOT

NOBRE

ZAMBUJEIRA DO MAR - ODEMIRA
djcpacheco1@gmail.com / 964 788 995

Vacina inativada com Histophilus somni e leucotoxóide (Lkt) de Mannheimia haemolytica
em emulsão injetável para bovinos.

A PRIMEIRA E ÚNICA VACINA NA UE COM

HISTOPHILUS SOMNI
DUPLA PROTEÇÃO CONTRA

A PNEUMONIA BACTERIANA

50%
MENOS SINAIS
CLÍNICOS

50%
MENOS LESÕES
PULMONARES

5 VEZES
MENOR UTILIZAÇÃO
DE ANTIBIÓTICOS

Consulte o seu médico veterinário para mais informações sobre a implementação
de programas de vacinação contra a doença respiratória de origem bacteriana.

HIPRA PORTUGAL
Portela de Mafra e Fontainha - Abrunheira · 2665-191 Malveira · Portugal
Tel.: (+351) 219 663 450 · portugal@hipra.com · www.hipra.com

SANIDADE

Impacto da doença
respiratória na produção
de carne de qualidade
POR DEOLINDA SILVA

DIRETORA SERVIÇOS TÉCNICOS RUMINANTES
HIPRA PORTUGAL

Nas economias
desenvolvidas
a qualidade
dos produtos,
nomeadamente
dos produtos
agroalimentares,
tem um papel de
relevo, e por esta
razão a noção de
qualidade é um
tema estratégico
e uma fonte de
competitividade
para as empresas.

38

D

e uma forma geral podemos
assumir que a competitividade nos mercados alimentares está ligada à capacidade de desenvolver novos produtos
diferenciados, que são capazes de explorar o facto de que as preferências
diferem entre os vários segmentos de
consumidores, aumentar a fidelização
dos consumidores e evitar a concorrência puramente baseada em custos e
preços que caracteriza os mercados de
produtos de conveniência.
Este conceito de qualidade também
se aplica ao setor da carne de bovino
que nos últimos anos tem sofrido fortes pressões a vários níveis (económicas, políticas, sociais e ambientais)
que geram crises de confiança por
parte dos consumidores com consequências diretas no consumo de carne
de bovino, e logo na sustentabilidade e
competitividade de todos os intervenientes neste setor de mercado, desde
a produção (vacadas de carne e engordas) até à comercialização (talhos,
cadeias de grande distribuição, etc.).
Atualmente, é exigido a este setor da
carne de bovino que produza e comercialize um produto de elevada qualidade, ou seja, uma carne de qualidade.
A qualidade da carne pode ser definida como um conjunto de proprie-

dades que, juntas, identificam o que
apreciamos na carne quando a compramos, comemos ou a selecionamos
para uso como matéria-prima para
processamento em produtos à base
de carne. Como as nossas preferências e apreciações pessoais e comunitárias mudam com as mudanças na
sociedade, é aceite que as definições
de qualidade da carne também podem
mudar. Tradicionalmente, o conjunto
de propriedades usadas para definir a
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Os principais agentes envolvidos na DRB
são o vírus BRSV e as bactérias Mannheimia
haemolytica e Histophilus somni, tendo
sido os principais agentes diagnosticados
em 128 explorações que sofreram surtos de
doença respiratória.

qualidade da carne destinada ao consumo como carne inteira são aqueles
associados à nossa perceção sensorial: aparência, cor, sabor, textura
(especialmente tenrura), suculência/
retenção de água e odor. O outro fator de qualidade tradicional, normalmente expresso como frescura
ou salubridade, refere-se à perceção
de que a carne é segura de comer, em
termos de falta de patógenos, parasitas, agentes de infeção ou toxinas
(Purslow P.P., 2017).

Fatores que afetam a
qualidade da carne
São vários os fatores que afetam
a qualidade da carne e como alguns
exemplos temos:
• Raça, genética, sexo e idade;
• Sistema de produção, nutrição,
bem-estar e maneio animal;
• Estatuto sanitário da exploração e
ocorrências de doenças;
• Transporte, abate e processamento da carcaça;
• Etc.
Dentro dos vários fatores, as doenças infeciosas assumem um papel
importante, nomeadamente a doença
respiratória bovina (DRB) que sendo
a doença mais prevalente em engordas de bovinos é a que tem maior impacto negativo na produção de carne
de qualidade. Este artigo tem como
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objetivo abordar o impacto da DRB
na qualidade da carne, os principais
agentes envolvidos e quais as medidas de prevenção que se devem implementar.

Doença respiratória bovina
A DRB constitui um grave problema a nível mundial. Estima‑se que
anualmente esta síndrome tenha um
custo de 3 biliões de dólares para o
setor da carne (Snowder et al., 2007).
É considerada a principal causa de
morbilidade e mortalidade durante
os primeiros 6 meses de vida, após o
desmame e após a entrada à engorda
(All-Island Disease Surveillance Report
2016). Está reportado que a DRB é responsável por aproximadamente 75%
da morbilidade e 50% da mortalidade
nas engordas de bovinos. A percentagem de morbilidade e mortalidade
depende do sistema de maneio, do
programa de vacinação e dos agentes
patogénicos envolvidos (Edwards,
2010; Loneragan et al., 2001, Gardner
et al., 1999).
É uma doença multifatorial,
sendo desencadeada por fatores de
stress ambientais e fatores relacionados com o animal, que debilitam
os mecanismos de defesa do sistema
respiratório em geral e dos pulmões
em particular, resultando numa infeção por vários agentes infeciosos que
incluem maioritariamente bactérias

(Mannheimia haemolytica, Histophilus
somni, Pasteurella multocida e Mycoplasma bovis) e vírus (BRSV- Vírus
Respiratório Sincicial Bovino, IBR
– Rinotraqueíte Infeciosa Bovina,
BVDV - Vírus da Diarreia Viral Bovina, PI-3 – Vírus parainfluenza tipo 3
e CVB - Coronavirus Bovino) (Francoz et al, 2015).
Num estudo recente, Pardon et
al. (2020), reporta que os principais
agentes envolvidos na DRB são o vírus BRSV e as bactérias Mannheimia
haemolytica e Histophilus somni, tendo
sido os principais agentes diagnosticados em 128 explorações que sofreram surtos de doença respiratória.

Períodos de risco para
a ocorrência da doença
respiratória
Tal como já foi referido anteriormente, a DRB tem vários fatores envolvidos na sua origem, fatores de
stress físicos e fisiológicos que combinados deprimem o sistema de defesas do animal predispondo-o para a
pneumonia. Como principais fatores
de risco temos (Taylor et al., 2010):
• Desmame e/ou entrada à engorda;
• Transporte e agrupamentos de
animais (ex. leilões)
• Grupos de animais heterogéneos
e de diferentes de origens;
• Maneio (nutrição, instalações,
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bem-estar e conforto animal, etc)
• Estação do ano (mais no Outono e
Inverno);
• Estatuto sanitário da exploração
(ex. protocolos vacinação e desparasitação);
• Presença de outras doenças que
deprimem o sistema de defesas
(exemplo BVD e IBR).

Doença respiratória e
qualidade da carcaça
Existem evidências crescentes de
que casos anteriores ou ativos de doença respiratória influenciam a performance do animal em vida assim
comos as características da carcaça.
Comparando a performance de novilhos com lesões pulmonares ao abate
com novilhos sem lesões pulmonares, após um período de engorda de
150 dias, verificou-se que os primeiros apresentaram menores ganhos
médios diários (- 149gr a – 435gr/
dia), menor peso vivo à data de abate (- 10,3kg a - 25,3kg) , menor peso
da carcaça quente (-5,6kg a -20,4kg),
menor percentagem de cobertura de
gordura, menos gordura interna, menor pontuação de marmoreamento
e menor tenrura. Estes novilhos com
historial de DRB também tinham menor gordura externa e menor área do
músculo longíssimo (vazia) do que os
animais sem lesões pulmonares. Consequentemente, novilhos que tinham
lesões pulmonares produziram uma
maior percentagem de carcaças Standart (+ 24%) do que carcaças Choice e
Select, de acordo com a grelha de classificação de carcaça em vigor nos EUA.
De referir que quanto maior o nº
de episódios de pneumonia sofrido
pelo animal durante o período de engorda, maior o impacto negativo nos
parâmetros acima referidos (Garcia
et al., 2009; Larson R.L., 2005; Gardner et al.,1999)

Custo económico da DRB
na qualidade da carne
Em muitos mercados mundiais a
definição do preço do gado com base
no mérito da carcaça fez com que a
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Um plano de vacinação adequado deve
ser de proteção ampla englobando os
principais agentes causais envolvidos,
vírus e bactérias, de fácil implementação
e flexível para se adaptar à realidade da
exploração.
profissão veterinária reavaliasse o
custo da doença respiratória bovina
e outras doenças na engorda de bovinos.
O custo da doença quando os animais são vendidos com base no peso
vivo, é limitado à mortalidade, custo com tratamentos e diminuição de
ganhos médios diários (GMD). Neste
caso no que refere à DRB são reportados valores na ordem dos 110.8€/
pneumonia/ animal, dos quais 44.32€
serão custos diretos relativos a despesas e tratamentos gerais, e 66.38€
como custos indiretos derivados da
perda de peso e diminuição na eficiência da conversão dos alimentos
(Relatório DEFRA/ADAS, 2008).
Por outro lado, quando o preço é
estabelecido com base no mérito da
carcaça, a doença afeta não apenas
o peso da carcaça, mas também a
quantidade, localização e proporção
de músculo, gordura e água, podendo ser estes custos substancialmente
maiores. Pardon et al. (2013), refere
que o impacto económico na qualidade da carcaça quando ocorrem pneumonias nas engordas oscila entre
210€ a 622€, sendo este valor maior
quanto maior o número de episódios
de pneumonia que o animal sofre durante o período de engorda, estando
também dependente das características da carcaça dependentes da raça
do animal.

Prevenção da doença
respiratória em bovinos de
carne
O melhor plano de prevenção da

DRB combina um protocolo de vacinação adequado juntamente com
medidas para melhorar a saúde geral e reduzir o impacto dos fatores de
risco.
Um plano de vacinação adequado
deve ser de proteção ampla englobando os principais agentes causais
envolvidos, vírus (IBR, BVD, BRSV e
PI-3) e bactérias (Mannheimia haemolytica e Histophilus somni), de fácil implementação e flexível para se
adaptar à realidade da exploração.
A prevenção da DRB inicia-se nas
vacadas de carne (puras ou cruzadas)
através da vacinação das mães contra
os agentes respiratórios, e desta forma proteger indiretamente os vitelos
durante os primeiros meses de vida
através de um colostro de boa qualidade e da redução da pressão de infeção no efetivo.
Idealmente, os vitelos deveriam
ser vacinados antes do desmame
ou entrada à engorda através de um
programa de pré-condicionamento.
Esses programas incluem estratégias
de vacinação e maneio que proporcionam ao vitelo a oportunidade de
criar imunidade durante um período
em que o desafio para ocorrer doença é mínimo e a resposta à vacinação
será otimizada.
No mercado temos vacinas marcadas com IBR vivo e vacinas não
marcadas com IBR inativado. Existe um benefício em utilizar vacinas
marcadas de IBR vivas em explorações com problemas de IBR diag-
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Workshop “A magia da carne de qualidade” que decorreu
nas jornadas do HVME, organizado pela Hipra Portugal.

nosticados pela sua melhor eficácia
no controlo da doença, mas também
porque permitem a diferenciação entre os animais infetados e vacinados,
e desta forma podemos monitorizar a
evolução da doença na exploração.
As vacinas vivas para BRSV induzem uma resposta imunitária mais
rápida e completa do que as vacinas inativadas, gerando uma melhor
proteção do animal e uma redução da
circulação de vírus mais eficaz.
No que respeita às bactérias envolvidas na DRB apenas existe uma
vacina que protege contra 2 delas, a
M. haemolytica e a H. somni durante
40 semanas garantindo a proteção
mais completa a contra a Pasteurelose.

Conclusão
A garantia de uma carne de qua-
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lidade é um fator chave para o futuro
do setor dos bovinos de carne, em todas as suas fases de produção, desde
a vacada até às engordas. Vários fatores afetam a qualidade da carne, e no
que respeita às doenças infecciosas
que afetam os vitelos, as pneumonias têm um papel destacado. A melhor ferramenta para combater a DRB
é a prevenção, uma vez que o custo
do tratamento é muito mais elevado
e, em muitas ocasiões “quando estamos a tratar já chegamos tarde”,
porque a performance produtiva em
vida e a qualidade da carne já foram
afetadas.
A HIPRA, como laboratório de referência na saúde animal, está comprometida com o melhoramento da
produtividade e sustentabilidade das
explorações de bovinos de carne no

extensivo e das engordas. Com esse
objetivo, disponibilizamos vacinas contra a doença respiratória que
aliado a um serviço de diagnóstico,
oferecem um plano completo para
minimizar o impacto produtivo e
económico das pneumonias, e desta
forma otimizar a rentabilidade económica das explorações.
Consulte o seu médico veterinário
para definir quais as medidas preventivas e protocolo de vacinação que
melhor se alinham para a sua exploração. ◼

Para mais informações sobre este
assunto, contacte:
Deolinda Silva
Tel. (351) 915052335
deolinda.silva@hipra.com
www.hipra.com
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REPRODUÇÃO

Comportamento
Sexual de um
Reprodutor
POR SARA NÓBREGA
VETHEAVY

O
A fertilidade do macho é de extrema
importância nos programas de
reprodução, isto porque, cada macho
é responsável por fertilizar um
grande número de fêmeas, tanto nos
sistemas de monta natural como na
inseminação artificial.
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s exames andrológicos são indispensáveis na seleção dos reprodutores
para evitar a ocorrência de problemas
de subfertilidade ou infertilidade nos
machos, que possam comprometer os índices
de fertilidade da vacada. O exame andrológico completo tem como finalidade a avaliação
de todos os parâmetros que contribuem para
a função reprodutiva normal do macho. Neste
exame podem ser detetadas alterações do desenvolvimento do sistema genital, alterações
regressivas, progressivas e inflamatórias nos
diversos orgãos, bem como comportamentos
anormais de libido e de cópula. Essas alterações
podem culminar na incapacidade de fecundação e/ou de monta. Assim, este exame ajuda
a prevenir ou diagnosticar problemas reprodutivos, de forma a possibilitar a optimização
do uso dos reprodutores. O exame andrológico completo consiste na recolha dos dados,
no exame clínico geral, na colheita de sémen e
avaliação do mesmo (espermograma), no teste
de libido e comportamento sexual. Apesar de
não ser prática comum no nosso país, a avaliação da libido e do comportamento sexual é fundamental, pois o macho deve ter a capacidade
de detetar as fêmeas em estro (teste de libido)
e realizar a copula completa, demonstrando
assim a sua capacidade de serviço. Tendo em
conta a importância deste exame, torna-se imprescindível ser realizado por um médico veterinário com qualificação e experiência na área.
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Teste de
comportamento sexual

O teste de comportamento sexual
apresenta dois componentes: o libido
(capacidade do macho realizar a monta
e efetuar a cópula espontaneamente)
e a capacidade de serviço (número de
montas ou serviços completos realizados pelo touro em tempo predeterminado). Estes dois componentes, libido
e capacidade de serviço, são a base para
os testes de mensuração do desempenho sexual de bovinos, desenvolvidos
na década de 1970. Os dois testes de
desempenho sexual mais utilizados são
o desenvolvido por Chenoweth (1974) e
modificado por Pineda et al. (1997) e o
de Blockey (1981).

Metodologia

O teste de comportamento sexual deve ser realizado em curral ou baia
onde se coloca uma ou mais fêmeas em
estro. O tamanho de curral ou baia deve
possibilitar que os animais se movimentem livremente, no entanto, sem
que o macho necessite de percorrer
grandes distâncias pois pode compro-
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meter o seu desempenho. O teste poderá ter uma duração entre os 20 a 40
minutos, onde serão avaliados os seguintes comportamentos:
• Cheirar e lamber o corpo;
• Cheirar e lamber a vulva;
• Reflexo de Flehmen;
• Reflexo de monta;
• Exposição do pénis;
• Tentativa de monta;
• Monta sem exposição do pénis;
• Monta completa;
• Pressão do queixo;
• Acompanhar a fêmea.
Após, a recolha dos dados acima
mencionados, o macho pode ser classificado segundo Fonseca (1989) da seguinte forma:
• Zero a três: questionável.
• Quatro a seis: bom.
• Sete a oito: muito bom.
• Nove a dez: excelente.
No final, é elaborado um certificado
onde consta toda a informação recolhida durante o teste, bem como a classificação final do reprodutor.

Conclusão

A realização do teste de comportamento sexual em conjunto com o
espermograma, sanidade e a nutrição
adequada resultam em lucro para o
produtor, uma vez que este, pode utilizar touros testados na sua vacada, evitando a escolha de reprodutores apenas
pelo aspeto fenotípico do animal. Mais
importante que o aspecto fenotípico é a
capacidade que o touro tem para copular com eficácia um grande número de
fêmeas. No exercício da minha profissão tenho-me deparado com a necessidade da execução deste teste. Alguns
touros com resultado excelente ao espermograma apresentam uma deficiente capacidade de serviço devendo
portanto estes exames serem complementares para avaliar devidamente a
capacidade reprodutiva de um touro. ◼
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Certificação do Bem-estar animal

O que pretendem os
consumidores atuais?

POR JOANA EUFRÁSIO
CERTIS

O modo de criação dos animais desde a produção primária até
ao abate está relacionado com a qualidade do alimento que vai
para a sua mesa e esta qualidade está intimamente associada à
aceitabilidade dos consumidores, em função das suas perceções,
necessidades e objetivos.

A

indústria das carnes precisa de estar ciente de que os
jovens atuais são a primeira
geração a crescer com computadores e telemóveis, e isso muda
a forma como eles se relacionam e
comunicam. Hoje, todos os telemóveis possuem câmaras, e facilmente,
vídeos e fotografias de abusos feitos
a animais têm hipóteses de serem publicados na internet e isto soma ao fato
de que muitos jovens nos países de-
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senvolvidos têm pouco conhecimento
sobre de onde vem o seu alimento e a
forma como é produzido.
A intensificação da agricultura, a
urbanização e a industrialização determinaram o distanciamento dos
consumidores dos locais de produção
dos alimentos, os quais revelam atualmente um menor conhecimento sobre
os constituintes da sua dieta.
Uma pesquisa realizada em 2014
por uma Universidade norte-ameri-

cana (Purdue University), revelou que
apenas 31% dos adultos jovens dos Estados Unidos visitaram uma exploração pecuária. Uma pesquisa no Reino
Unido mostrou que 50% dos jovens
adultos com menos de 23 anos não
relacionam a produção de bovinos de
carne com o bife do supermercado e
8% pensam que o bacon vem do trigo.
(“Animal welfare and society concerns finding the missing link”, Temple
Grandin)
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Na perspetiva do
consumidor, os alimentos
devem ser seguros,
saudáveis, nutritivos,
sensorialmente agradáveis
e produzidos com respeito
pelos animais.
CERTIS

CON

Exemplos

Segurança alimentar

BSE, resíduos de antibióticos, E.Coli O157 H:7 e outras zoonoses

Bem-estar animal

Intensificação da produção animal, transporte dos animais, procedimento para abate

Meio ambiente

Impacto ambiental da fase de produção e resíduos de efluentes
das explorações e matadouros

Saúde humana

Gorduras animais, ácidos gordos saturados

Atributos da carne

Tenrura, cor

Estilo de vida

Tempo de preparação da refeição, disponibilidade em formas
convenientes

Tabela 1 - Fatores relacionados com a produção de carne
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Os consumidores jovens têm o desejo de se conectarem com a origem do
seu alimento. A indústria das carnes
precisa de começar a comunicar com
inteligência e eficácia com esses jovens. Porque são eles a geração futura.
Na perspetiva do consumidor, os
alimentos devem ser seguros, saudáveis, nutritivos, sensorialmente
agradáveis e produzidos com respeito
pelos animais. Na tabela 1, podemos
verificar os principais fatores relacionados com a produção de carne e o seu
consumo, assim como exemplos que
contribuem para a definição de qualidade de carne na ótica do consumidor.
A importância da certificação ao
nível do bem-estar animal, surge exatamente devido aos novos hábitos de
consumo e às preocupações do consumidor no que diz respeito à forma
como os animais são produzidos e
como são abatidos.
A CERTIS está neste momento em
fase de implementação e de qualificação de Auditores para certificar o
bem-estar com base no projeto Europeu Welfare Quality® que desenvolveu sistemas para avaliar de uma
forma objetiva o bem-estar animal
em explorações e matadouros e, desta forma, identificar as causas de um
bem-estar deficiente e auxiliar em
possíveis melhorias. Este sistema proporcionará aos produtores uma ferramenta útil para informar os consumidores de uma forma clara e objetiva
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sobre os seus standarts de bem-estar
animal, ajudando-os desse modo a
beneficiarem-se de mercados com um
maior valor acrescentado.
Após ter sido debatido com consumidores, cientistas, representantes de
grupos empresariais, e legisladores,
o Welfare Quality® definiu 4 princípios de bem-estar animal: Boa alimentação, bom alojamento, boa saúde
e comportamento adequado. Dentro
destes princípios, identificaram-se 12
critérios diferentes. E dentro de cada
critério (consoante a espécie e local
de avaliação) definiram-se dezenas de
medidas de avaliação.

E como se fazem estas
avaliações de bem-estar?
Estas medidas baseadas no animal,
dão-nos uma informação direta do
estado do mesmo, no entanto, é mais
lenta de avaliar e os avaliadores têm
que possuir uma formação específica,
o que permite que exista uma repetibilidade na avaliação dos parâmetros e
reduza juízos de valor.
Dado que os animais se alojam em
ambientes muito diferentes, é importante que as medidas sejam aplicáveis
a todos os sistemas. Tendo em conta
que, a maioria das medidas desenvolvidas pelo Welfare Quality® baseiam-se no próprio animal, um auditor
pode avaliar o nível de bem-estar observando diretamente o próprio animal, independentemente de como e

de onde esteja a ser produzido. É essa
avaliação e controlo que permite que,
tanto os produtores como os responsáveis pelos matadouros, conheçam o
estado de bem-estar nas suas instalações e façam uma melhoria contínua
através do programa de certificação.
Desta forma, são garantidas boas práticas de bem-estar animal respeitoso
e sustentável, assegurando aos con-
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sumidores que uma série de medidas
padronizadas e acordadas a nível europeu são aplicadas, salvaguardando o
bem-estar animal durante todo o ciclo
produtivo.
O esquema Welfare Quality® é,
portanto, um benefício do produtor,
do consumidor e do animal. A certificação Welfair ™ em Bem-estar animal é o único certificado independente
aprovado pelo Institute of Agrifood Research and Technology (IRTA) em colaboração com a Neiker-Tecnalia, com
base nos referenciais europeus Welfare
Quality e AWIN®, que avalia e controla
a qualidade do bem-estar animal em
explorações e matadouros, de forma
exaustiva, em várias espécies.
Esta Certificação, fruto de 15 anos
de pesquisa e trabalho de mais de 400
cientistas, baseia-se numa rigorosa
auditoria de bem-estar animal através
da observação direta dos animais e do
seu ambiente, bem como uma verificação do cumprimento da legislação.
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Esta Certificação baseia-se numa
rigorosa auditoria de bem-estar animal
através da observação direta dos animais
e do seu ambiente.
Os produtores que desejam ser certificados de acordo com o selo Welfare ™
passam por uma auditoria de um organismo de certificação com auditores treinados conforme estabelecido
pela Welfare Quality Network. O IRTA,
membro da Welfare Quality Network,
é responsável por supervisionar o bom
funcionamento dos organismos de
certificação.
A certificação envolve inspeções
periódicas de explorações e matadouros e variam conforme os critérios aplicáveis que são específicos e
únicos para cada espécie ou produto.

Cada auditoria avalia os 4 princípios
e 12 critérios com medidas específicas para cada espécie. Se a pontuação
mínima não for alcançada nos pontos
analisados não se obtém a certificação.
O relatório final de avaliação permite que o produtor identifique os
pontos críticos identificados, para
que sirva como uma ferramenta para
aplicar melhorias nas suas instalações e maneio dos animais.
O comportamento dos consumidores está a mudar e as exigências em
relação ao que põe na mesa também! ◼
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AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

O Saramugo e a
pecuária na bacia
do Guadiana
POR EQUIPA LIFE SARAMUGO
(LPN)

A

bacia hidrográfica do Guadiana tem um elevado interesse internacional para a conservação
da biodiversidade, sobretudo pela comunidade
de peixes nativos presentes nos seus afluentes.
Nestes contam-se vários endemismos, como é o caso do
pequeno saramugo. O facto destes peixes estarem adaptados ao regime intermitente que caracteriza estas linhas de
água, também os torna mais vulneráveis às ameaças a que
os ecossistemas ribeirinhos estão sujeitos. Entre pressões
naturais e humanas, destaca-se a intensificação agrícola e
pecuária, com impactes significativos no estado das massas
de água desta bacia e, consequentemente, na vida aquática
e até nas próprias atividades económicas.
No caso específico das explorações agropecuárias, a
presença de gado nas ribeiras é uma das ameaças mais preocupantes, pois afeta a qualidade da água, pela deposição de
fezes e urina, e a quantidade disponível, pelo abeberamento
direto. Acresce a destruição da vegetação ribeirinha, quer
pelo pastoreio quer pelo pisoteio, com perda de ensombramento do leito e aumento da erosão e degradação das margens. Estas situações levam a uma maior carga orgânica e
turbidez da água, alterações de temperatura e oxigenação
da água, proliferação de algas indesejáveis e de agentes patogénicos, provocando a morte de peixes e a transmissão de
doenças para o gado.
As captações diretas nas ribeiras, para dar de beber ao
gado (ou rega são), têm também um efeito bastante nefasto. Ao diminuírem o nível de água no leito a concentração
de substâncias poluentes aumenta, tornando-a imprópria
para a sobrevivência da vida aquática e seu consumo pelos
animais (tanto domésticos como selvagens).
Todos estes problemas agravam-se no estio quando as
ribeiras ficam reduzidas a pegos (locais mais fundos do leito
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Com cerca de 7cm, o saramugo (Anaecypris hispanica) é o
peixe mais pequeno da fauna piscícola portuguesa.

Exclusivo do Sul da Península Ibérica, é um dos
peixes de água doce mais ameaçados da Europa.
Em Portugal está classificado como “Criticamente
em Perigo”, ocorrendo apenas em 5 sub-bacias
do Guadiana (Ardila, Chança, Vascão, Foupana e
Odeleite).
A degradação da qualidade da água e do habitat
ribeirinho, a crescente expansão de peixes
exóticos não nativos e a ocorrência de fenómenos
climáticos extremos são as principais ameaças à
sua conservação.
Estas ameaças são as que atingem os
ecossistemas ribeirinhos no Sul do nosso país,
sendo a presença desta espécie considerada um
bom indicador da qualidade ecológica das linhas
de água.
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No estio, o uso de vedações elétricas permite restringir o acesso
do gado aos pegos.

Margem vedada com um ponto fixo e limitado de acesso dos animais à
linha de água.

Os criadores de
bovinos podem agir
ativamente na defesa
dos elementos hídricos
que existem na sua
exploração.
© LPN, LIFE Saramugo

Os bebedouros devem garantir um nível constante de água limpa
e fresca.

que mantêm sempre água). Por serem
os únicos pontos de água disponíveis,
é aqui que os peixes se concentram,
durante os meses mais quentes do
ano, até que o leito encha e volte a correr com a chegada da chuva.

Boas práticas na pecuária
A adoção de boas práticas de gestão
da água e do habitat, nas explorações
agropecuárias em territórios ribeirinhos, é um importante contributo para
a conservação a médio-longo prazo de
espécies, como o ameaçado saramugo, e para uma gestão mais eficiente e
sustentável das explorações, sem que
haja perda de rendimento.
Como agentes com uma atividade
que pode influenciar direta ou indiretamente a qualidade dos sistemas
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aquáticos, os criadores de bovinos
podem agir ativamente na defesa dos
elementos hídricos que existem na sua
exploração.

Condicionar o acesso dos
animais às linhas de água
Para restringir o abeberamento
direto do gado nas ribeiras e o pastoreio das margens, podem ser instaladas vedações. De acordo com o maneio
praticado e a necessidade de preservação da galeria ribeirinha, estas podem
ser permanentes (quando se pretende um efeito ilimitado no tempo) ou
amovíveis (quando se pretende proteger temporariamente pequenas áreas,
como pegos ou troços ribeirinhos, sobretudo durante o estio).
Nos caminhos que dão acesso a

linhas de água podem ser colocadas
passagens canadianas, para impedir a
livre circulação do gado.
A definição de locais fixos de acesso ou de passagem nas ribeiras (devidamente delimitados e compactados)
permitem reduzir a conspurcação e a
degradação das margens.

Fontes alternativas de água
para abeberamento
A construção de novos pontos de
água, como charcas e pequenas barragens, e a colocação de bebedouros,
permitem disponibilizar água aos
animais, sobretudo nos meses mais
quentes do ano ou seca prolongada.
Para evitar a captação direta de
água nas ribeiras, sobretudo no estio
e épocas de reprodução dos peixes,
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deve-se optar pela extração de água
subterrânea. Esta pode ser armazenada em reservatórios amovíveis, para
facilitar o seu transporte e disponibilização nos bebedouros.
Caso se tenha de recorrer a captações
a partir de linhas de água, há que obedecer a licenças (independentemente da
potência do sistema de extração) e limites máximos de captação face ao volume
disponível. O uso de sistemas anti-sucção deve também ser acautelado.

Ao promoverem a preservação
do bom estado das ribeiras, em especial quanto à qualidade e quantidade da água, as medidas apresentadas convergem a curto-médio
prazo quer para a conservação da
vida aquática e habitats ribeirinhos
quer para o desenvolvimento e produtividade da agropecuária de forma sustentável. ◼
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As barragens e charcas devem ser construídas de forma a reter água
todo o ano.

LINKS UTEIS
https.//www.lifesaramugo.lpn.pt (website do Projeto LIFE Saramugo)
http://www2.icnf.pt/saramugo/ (Plano de Ação do Saramugo)
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MANEIO GERAL

O perímetro torácico
como preditor do peso ao
nascimento na raça bovina
Limousine
POR MARTA CATITA1, ANTÓNIO GOMES1, FÁTIMA VERÍSSIMO2 ,NUNO CAROLINO3

Nos bovinos, o peso ao nascimento é um dos melhores indicadores
da facilidade de nascimento, sendo um dos primeiros dados a ser
considerado para se calcular as velocidades de crescimento.

C

ontudo, o cenário económico de muitas explorações não
favorece a aquisição de infraestruturas de elevado investimento, como balanças, que possibilitam rapidamente a determinação do
peso ao nascimento; não obstante o
tipo de produção em que a maior parte
das explorações nacionais estão inseridas, os animais permanecem a campo tornando muitas vezes impossível
as deslocações dos mesmos até às balanças. Dadas as circunstâncias, muitos criadores optam por um método
simples, indireto e de baixo custo para
estimar o peso ao nascimento, aferindo o perímetro torácico (PT).
Em Portugal, os criadores da raça
bovina Limousine devem comunicar
à Associação de Criadores Limousine
(ACL) o peso vivo (PV) ou, em alternativa, o PT dos bovinos recém-nascidos,
com o objetivo de aferir a facilidade de
parto das fêmeas, sendo um parâmetro
crucial na seleção da raça,e para estimar
os valores genéticos para a facilidade
1
2
3

de partos. A ACL utiliza uma tabela que
correlaciona o PV com o PT facilitando
a determinação do peso ao nascimento.
Este estudo teve como objetivo avaliar o
PT como preditor do PV nos vitelos Limousine nascidos em Portugal.

Material e métodos
Uma equipa da ACL colheu 66 pares
de medições (36 ♂ e 30 ♀) do PV (kg)
e PT (cm). PV, PT e idade (dias) foram
analisadas com o programa SAS - Sistema de Análises Estatísticas - para
as estatísticas descritivas, frequências por sexo e mês de nascimento e
relações entre parâmetros. Usou-se
o programa Microsoft Excel (Office
365) para calcular: as regressões linear e exponencial do PV no PT, e seus
coeficientes de determinação (R2); as
correlações entre o PV real e os PV estimados com a tabela ACL e a equação
de regressão exponencial. Não havendo efeito significativo do sexo na associação entre variáveis, os dois sexos
foram analisados em conjunto.

Resultados
Em Média±desvio padrão do PV,
PT e idade foram, respetivamente,
74,2±19,6, 92,7±9,4 e 27,1±17,1. A correlação entre o PV e o PT foi positiva
forte (r=0,931). A equação de regressão exponencial do PV (y) no PT (x),
y=6,1321e0,0265x, foi a mais ajustada aos
dados (R2=0,910). As correlações entre
os PV reais e os estimados pela tabela e
pela equação de regressão exponencial
foram, respetivamente, 0,944 e 0,946

Conclusão
Conclui-se que o PT é um bom preditor do PV em ♂ e ♀ recém-nascidos
Limousine e que, para estimar o PV a
partir do PT, se pode utilizar a equação de regressão exponencial obtida.
No entanto, as condições do estudo
não correspondem totalmente às condições de campo, onde os criadores
efetuam a medição, pelo que deve-se
repetir o estudo, acrescentando a medição pelo criador para avaliar o “efeito criador” no rigor da estimação.

IPSantarém – Escola Superior Agrária de Santarém
ACL – Associação Portuguesa de Criadores da Raça Bovina Limousine
INIAV – Estação Zootécnica Nacional
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“

Muitos criadores optam por
um método simples, indireto e
de baixo custo para estimar o
peso ao nascimento, aferindo o
perímetro torácico.

Sexo
Machos

Fêmeas

Todos

Variável

Nº Obs.

Média

DP

CV (%)

PESO (kg)

37

75,3

19,8

26,3

PT (cm)

36

92,9

8,9

9,5

IDADE (dias)

37

25,6

16,4

64,3

Fêmeas

Machos e
Fêmeas

PT
(cm)

RL
(KG)

RE
(KG)

TAB
(KG)

PT (cm)

RL
(KG)

RE
(KG)

TAB
(KG)

75

40

45

45

95

76

42

46

46

96

79

76

79

81

78

44

47

47

81

97

83

80

83
85

PESO (kg)

31

74,6

21,0

28,2

PT (cm)

30

92,4

10,3

11,2

IDADE (dias)

31

28,7

18,3

63,9

77

PESO (kg)

68

75,0

20,2

27,0

78

46

48

48

98

84

82

PT (cm)

66

92,7

9,5

10,2

79

48

50

49

99

86

85

87

IDADE (dias)

68

27,0

17,3

64,0

80

49

51

50

100

88

87

89
92

Quadro 1 - Estatísticas descritivas das variáveis estudadas

Machos

Figura 1 - Medição do Perímetro Torácico com fita métrica

PESO

PT

IDADE

0,936**
(36)

0,712**
(37)
0,659**
(36)
0,701**
(31)
0,745**
(30)
0,702**
(68)
0,698**
(66)

PT
PESO

0,927**
(30)

PT
PESO
PT

0,931**
(66)

Quadro 2 - Correlações do perímetro torácico, peso vivo e idade

Gráfico 1 - Regressões linear e exponencial e respetivos coeficientes de
determinação (R2), peso vivo (y) no perímetro torácico (x)
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81

51

52

51

101

90

89

82

53

54

53

102

92

92

95

83

55

55

55

103

94

94

98

84

57

57

57

104

96

96

100

85

59

58

59

105

98

99

104

86

61

60

61

106

100

102

107

87

63

62

63

107

102

104

110

88

65

63

65

108

104

107

113

89

67

65

67

109

106

110

113

90

69

67

69

110

108

113

116

91

71

68

71

111

110

116

119

92

73

70

73

112

112

119

122

93

75

72

75

113

114

122

125

94

77

74

77

Quadro 3 - Conversão do Perímetro torácico em peso vivo por regressão
linear (RL), regressão exponencial (RE) e a tabela da ACL (TAB)

Gráfico 1 - Regressões linear e exponencial e respetivos coeficientes de
determinação (R2), peso vivo (y) no perímetro torácico (x)
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O gene da
Miostatina
POR RICARDO RODRIGUES
ACL

O gene da Miostatina (MH)
é um gene recessivo que
se encontra em todos os
mamíferos e que influencia
a produção da proteína que
controla o desenvolvimento
muscular.
Imagem1 - Lodge Hamlet (nt821)

Animal portador heterozigótico do gene nt821

M

utações naturais do gene produzem proteínas
que são menos eficientes no controlo do desenvolvimento muscular provocando um aumento do tamanho e da quantidade das fibras
musculares dando origem ao fenótipo da garupa dupla.
Por ser um gene recessivo, verifica-se que um caracter
heterozigótico (MH+) não vai apresentar em termos de fenótipo a sua expressividade máxima, no entanto, a presença do gene homozigótico (MH/MH) vai potenciar a expressividade desse gene, o gene da garupa dupla. Para os casos
em que não são detectadas mutações, designa-se o símbolo
(+) como sendo o representante do alelo selvagem (normal).
Na tabela 1 representa-se o resultado em percentagem do
potencial cruzamento de reprodutores Homozigóticos - MH/
MH, Heterozigóticos – MH/+ e sem a presença do gene - +/+.

A variante F94L é conhecida como o “gene Limousine”, pois tem uma elevada prevalência na raça Limousine
na sua expressão homozigótica e é uma das 3 consideradas não perturbadoras. Esta variante não provoca inibição
do gene da Miostatina, não provocando assim um aumento
do tamanho das fibras musculares mas sim um aumento da
quantidade dessas fibras. É por essa razão que é considerada
não perturbadora, pois a sua presença é considerada uma
mais-valia, uma vez que associado ao aumento das massas
musculares não vêm associados problemas de parto, infertilidade ou diminuição das qualidades maternais que se
MACHO
FÊMEA

MH/MH

MH/+

+/+

50% MH/MH

MH/MH
100% MH/MH
100% MH/+
Das várias mutações conhecidas, há nove que são mais
50% MH/+
comuns e dessas nove, seis são designadas de “perturbado50% MH/MH
25% MH/MH
50% MH/+
ras”, que significa que ao inactivarem o gene da Miostatina
MH/+
50% MH/+
50% MH/+
50% +/+
25% +/+
causam hipertrofia muscular (fibras musculares maiores) e
hiperplasia (mais fibras musculares). Na tabela 2 indicam50% MH/+
+/+
100% MH/+
100% +/+
-se as 9 mutações mais significativas e as respectivas raças
50% +/+
em que mais comummente se verificam, bem como, aproxi- Tabela 1 – Percentagem do gene da miostatina nos cruzamentos de
madamente, a frequência da sua presença.
animais heterozigóticos, homozigóticos ou normais
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A presença do
“gene Limousine”
F94L faz com
que associado
ao aumento das
massas musculares
se verifique também
um aumento do
peso da carcaça e
das peças nobres.
Imagem2 - Elite Ice Cream (Q204x)

Animal portador heterozigótico do gene Q204x

verificam por exemplo nos casos mais
conhecidos das variantes nt821 (BBB)
ou Q204x (Charolês) e por isso consideradas perturbadoras.
A presença do “gene Limousine”
F94L faz com que associado ao aumento das massas musculares se verifique também um aumento do peso
da carcaça, das peças nobres, do rendimento de carcaça e dos índices de
conversão. Em relação à qualidade da
carne, estudos realizados revelaram
que há um aumento nos índices de
tenrura, uma diminuição de gordura
mas um aumento de ácidos gordos polinsaturados, características que vão
ao encontro do desejo dos consumidores e que contribuem para o sucesso
económico da raça Limousine.
Por se considerar uma variante
não perturbadora e presente na raça
Limousine numa elevada frequência
homozigótica, considera-se que a designação MH não será atribuída aos

animais que apresentem esta variante.
A presença de outras variantes na raça
Limousine será sim representada por
MH/+ para os casos heterozigóticos e
MH/MH para os casos homozigóticos.
Outras variantes presentes na raça
Limousine são por exemplo a nt821 e a
Q204X. Um estudo realizado pela ACL
em parceria com o Instituto Superior
de Agronomia e a Faculdade de Medicina Veterinária (Mutações no gene
da miostatina na Raça Limousine, Ana
Margarida Figueiredo Gadanho, 2014),
e que vai ao encontro de resultados de
outros estudos internacionais indicam
que estão presentes na raça Limousine,
numa frequência de 8% portadores heterozigóticos (MH/+) do gene nt821 e
numa frequência de 1% portadores heterozigóticos (MH/+) do gene Q204x.
A variante nt821, se presente num
estado homozigótico, provoca um aumento significativo das massas musculares e consequentes peças nobres

NÃO PERTURBADORAS
F94L

S105C

Limousine Parthenaise
88%

D182N

PERTURBADORAS
C313Y

nt419

E226X

nt821

E291X

Q204x

Rouge
Rouge
BBB e
de Piedmontese de Shorthon
Marchigiana Charolesa
Parthenaise
Prés
Prés

-

-

99%

-

15%

99% e 75%

30%

Tabela 2 – As 9 mutações mais significativas da garupa dupla e as raças em que mais
comummente se verificam
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15%

de carne, reduz a gordura subcutânea
e aumenta a tenrura da carne. No entanto, ao contrário do F94L, animais
homozigóticos podem originar pesos
ao nascimento superiores e diminuição
da aptidão ao parto no caso das fêmeas. No caso de animais heterozigóticos
a exuberância das características será
em menor escala mas não deixa de ser
relevante. Exemplo disso são os resultados obtidos no estudo referenciado
anteriormente, onde se destaca um
aumento em 5 pontos no somatório da
avaliação do Desenvolvimento Muscular ao desmame, um aumento em 23Kg
no peso aos 210dias e um aumento em
2.3 Kg no peso ao nascimento. Exemplo
de um animal portador heterozigótico
do gene nt821 (Imagem1)
No que respeita à variante Q204x,
se presente numa expressão homozigótica, resulta num aumento das
massas musculares, numa carne mais
tenra e mais magra. No entanto pode
resultar em pesos ao nascimento mais
elevados, e no caso das fêmeas numa
redução do seu potencial leiteiro. No
caso dos animais heterozigóticos, as
qualidades da carcaça e da carne irão
manter-se, mas por outro lado, o risco dos pesos elevados ao nascimento
e diminuição do potencial leiteiro irão
diminuir. Exemplo de um animal portador heterozigótico do gene Q204x
(Imagem2)
A descoberta de animais Limousi-
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GENE DA MIOSTATINA
Variantes da Miostatina

Exuberância muscular, redução da gordura,
possiveis diﬁculdades de parto

Variantes não perturbadoras
identiﬁcadas como +/+
F94L, S105C, D182N

Variantes perturbadoras
nt821X, Q204X, C313Y,
E226X, E291X, NT419

F94L

Comum na Raça Limousine
Mais Músculo, não representa
diﬁculdades de parto

nt821

Mais comum nas raças BBB e
Parthenaise
Mais músculo, menos gordura
pesos ao nascimento
ligeiramente superiores e
menor aptidão ao parto

Q204X

Mais comum na raça Charolesa
Mais músciulo, menos gordura
Pesos ao nascimento mais
elevados e menor aptdão ao
parto e leiteira

Animais Portadores do gene da Miostatina
Homozigóticos
Não Perturbadores
+/+
Sem efeitos
perturbadores

Heterozigóticos
Perturbadores
nt821/+, Q204X/+
Alguns efeitos
perturbadores

Homozigóticos
Perturbadores

nt821/nt821,
Q204X/Q204X,
Q204X/nt821
Efeitos perturbadores
signiﬁcativos

ne portadores do gene culard já não é recente. Se tivermos
em conta que desde 2003 se tem conhecimento de animais
portadores do gene, presentes em centros de testagem e
a serem seleccionados para comercialização de sémen, a
sua oferta e disponibilidade são, nos dias de hoje, bastante significativos. Porém, a dúvida persiste, utilizar apenas
para cruzamento industrial ou também em linha pura?
Será que o ganho em qualidades cárnicas compensa a perda em qualidades maternais?
No que respeita à orientação de selecção e ao plano de
melhoramento da raça Limousine em Portugal, em relação
a este caso em concreto, o objectivo primordial será o de
identificar o máximo de animais potencialmente portadores
desta característica. A ACL pretende assim identificar e disponibilizar aos criadores a máxima informação possível capacitando-os de uma ferramenta essencial para a selecção e
melhoramento das suas vacadas. Ao nível do livro genealógico, os animais inscritos na classe puro-sangue, analisados e
confirmados portadores de gene MH serão automaticamente inscritos na classe raça pura, sub-classe 1 do HBL. Todos
os seus produtos certificados, a partir da data da notificação do resultado da análise genética ao HBL, só podem ser
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A ACL pretende assim
identificar e disponibilizar
aos criadores a máxima
informação possível
capacitando-os de uma
ferramenta essencial para a
selecção e melhoramento das
suas vacadas
certificados na classe raça pura, sub-classe 2, exceto se eles
apresentarem um resultado de despistagem negativo para o
gene MH, situação em que serão elegíveis para certificação
na classe puro-sangue.
Caberá certamente ao criador decidir o que será mais
vantajoso para a sua exploração tendo em conta o tipo de
animais que pretende produzir de acordo com o mercado que
tem à sua disposição. No entanto, considera-se imperativo
conhecer os animais que tem na sua exploração para assim
poder delinear futuros emparelhamentos.
Se por exemplo quiser aumentar as qualidades cárnicas
e por conseguinte pesos e conformações de carcaça, tirando
partido de animais portadores do gene MH e quiser por outro
lado reduzir os aspectos negativos inerentes, o ideal seria escolher animais heterozigóticos MH/+ (nt821/+ ou Q204X/+),
preferencialmente fêmeas não portadoras com machos heterozigóticos. Neste caso será desaconselhada o cruzamento
de machos heterozigóticos com fêmeas heterozigóticas.
Se por outro lado quiser produzir animais extremo cárnicos, a opção seria utilizar machos homozigóticos com fêmeas heterozigóticas ou homozigóticas tendo em especial
atenção que o uso destes animais pode resultar em pesos ao
nascimento mais elevados, numa diminuição da aptidão ao
parto e do potencial leiteiro das fêmeas, resultantes do cruzamento destes animais.
A informação da presença do gene MH, em conjunto com
os valores genéticos, performances produtivas e reprodutivas dos animais presentes na exploração serão sem dúvida
uma mais-valia para o criador atingir os seus objectivos de
produção.
De realçar que a aptidão cárnica (músculo e gordura),
aptidão ao parto, facilidade de nascimento e aptidão ao aleitamento são controladas por variadíssimos genes. O gene da
Miostatina é apenas um deles e como tal não será por si só o
influenciador da performance de um animal. ◼
Bibliografia consultada:
https://www.progressivegenetics.ie/Blog/Post-Detail/Myostatin-Gene, 5 de
fevereiro de 2019
https://limousin.co.uk/wp-content/uploads/2015/06/Limousin-Fact-Sheet-3-Myostatin-FINAL.pdf
https://www.limousin.com.au/about-the-breed/the-limousin-difference
Mutações no gene da miostatina na raça bovina Limousine em Portugal, Ana Margarida Figueiredo Gadanho, 2014, Lisboa, Universidade de Lisboa – FMV e ISA
Revista Bovins Limousins, nº169, octobre 2006, Le “géne culard” en race Limousin,
Sébastien Stamane
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Na vanguarda da inovação

LÍDER NA PRODUÇÃO
DE RAÇÕES ECOLÓGICAS!
RAÇÃO ECOLÓGICA
PARA TODAS AS ESPÉCIES

 Alto Valor Nutritivo
 Vitamina E
 Leveduras
 Antioxidantes Naturais

Gama de produtos para todas as fases dos Bovinos
• DESMAME (Eco Arranque Terneros)
• CRESCIMENTO (Eco Crescimento Terneros)
• ENGORDA (Eco Cebo Terneros)
• RECRIA DE FUTURAS
REPRODUTORAS (Eco Novilhas)
• VACAS E TOUROS EM MANUTENÇÃO
E PRODUÇÃO (Eco Vaca 1, Eco Vaca 2)
www.coren.es

COREN Agroindustrial SAU
C/ 4 Poligono San Ciprian
32900 San Ciprian de Viñas – Ourense
ESPANHA

Sumicor
Telefone: 252 647 015
sumicor@sumicor.pt

GENÉTICA E MELHORAMENTO

INGENOMIX
A Revista Limousine colocou algumas questões à Solange
Faurisson, responsável técnica da Ingenomix, no seguimento do
protocolo celebrado entre a ACL e a Ingenomix.

A

Ingenomix estabeleceu um protocolo com a ACL
de modo a colocar à disposição dos criadores de
bovinos Limousine, os testes genómicos Evalim.
Desde o inicio do protocolo de colaboração já foram realizados mais de 150 análises, quer sejam análises
genómicas como análises de confirmação de filiação, análises de genes de interesse (como sejam gene da garupa dupla
e gene sem cornos) ou mesmo de despiste da anomalia genética do palato fendido.
No seguimento do protocolo, a Revista Limousine colocou algumas questões à Solange Faurisson, responsável
técnica da Ingenomix :

Com que frequência são atualizados os resultados das
análises genómicas por parte da Ingenomix para fixar a
base de referência ?
A população de referência para estabelecer as equações
de referência é atualizada todos os anos para adicionar a genotipagem dos animais testados durante o ano, bem como
as novas performances recolhidas. Este ano, mais de 25.000
animais genotipados foram usados para esta atualização.

Noutras raças, o valor genómico de cada animal é influenciado por 3 parâmetros: 30% pelo seu pedigree ou
genealogia, 40% pelo seu valor genómico (que nunca se
altera) e 30% pelos resultados obtidos pela descendência (este sim alterado, quando a informação das performances da descendência aumenta). Como se passa
com os valores genómicos na raça Limousine?
Os valores genómicos EvaLiM consistem apenas no
valor genómico direto (Direct Genomic Value), que são os
dados mais confiáveis de um animal que ainda não possui
produtos. Para obtê-los, comparamos o DNA do animal com
o DNA de toda a população de referência.
A vantagem da genómica, em França e em Portugal, é a
precisão das informações sobre animais jovens. Podemos
conhecer o seu potencial genético muito antes de observar
o desempenho de sua produção. Os índices IBOVAL clássicos, feitos a partir de performances dos ascendentes ou
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Chip de genotipagem

pedigree e descendentes, fornecem informações adicionais
confiáveis, mas que só podem ser obtidas muito mais tarde
na vida do animal.

Quando a base de referência é atualizada, o resultado
genómico de animais já genotipados também muda?
Essa mudança está a ocorrer na população genotipada?

Quando a população de referência é atualizada, as pontuações genómicas mudam porque o desempenho e os novos animais genotipados fornecem precisão. Por outro lado,
as pontuações de 1 a 10 são uma classificação dos 10% menos bons aos 10% melhores. Portanto, essa classificação
evolui ao longo dos anos com o progresso genético da raça.

Como verificar a atualização dos resultados genómicos
de cada bovino Limousine português já analisado?
São recalculados todos os resultados genómicos dos
animais genotipados logo na fase inicial. Pelo que também
serão disponibilizados para os bovinos Limousine analisados há já algum tempo, os resultados recalculados para os
clientes que os solicitarem. Portanto, enviaremos à ACL os
novos scores genómicos para animais portugueses já genotipados.

revista Limousine ~ 2020

“

Dez anos após o primeiro teste
IngenomiX e com mais de 25.000
animais avaliados desde então,
temos a retrospectiva necessária
para validar a fiabilidade dos
testes EvaliM®.

Qual é a fiabilidade dos testes genómicos feitos para os
bovinos Limousine portugueses?
Os animais portugueses são geneticamente próximos dos
animais franceses, existem muitos elos, através de animais
importados de França, através do uso de sémen de touros
franceses ou através de animais descendentes da população
usada em França. A fiabilidade ou grau de confiança dos testes genómicos é, portanto, a mesma para animais portugueses e franceses.
Dez anos após o primeiro teste IngenomiX e com mais de
25.000 animais avaliados desde então, temos a retrospectiva necessária para validar a fiabilidade dos testes EvaliM®.
Como prova, se compararmos os índices dos 500 touros com
maior números de produtos controlados, com os índices de
ancestrais e os scores genómicos de animais avaliados entre
2011 e 2013, mostramos que os scores genómicos são sistematicamente os melhores preditores de todos os caracteres
avaliados. O valor dos coeficientes também atesta a boa precisão da ferramenta genómica EvaliM® (consulte o diagrama).
Comparação do valor genético real (confirmado pelo IBOVAL) versus os
scores genómicos Evalim e os índices dos ascendentes: (pai+mãe/2)

Nome Associacao Portuguesa de Criadores de Raca Bovina

Pôle de Lanaud
87220 Boisseuil
Tel : 05.55.06.46.52
Email : contact@ingenomix.fr
Web : www.ingenomix.fr

Perfil genético individual

Nome do
animal

Data do pedido

17/02/2020

Refª do pedido

ACL-5353

Base de referência INGX-2017

PI

PT123456789

N° do animal

Sexo (M/F)

M

Data de nascimento

13/03/2019

N° aprovação

IDPE

As amostras biológicas foram recolhidas sob a responsabilidade :
do criador ou solicitante

X de um técnico habilitado

Pai :

Mãe :

Culard : non porteur
Sem cornos : non porteur

Score génomique
Carater

1 : não melhorador
10 : excelente

Facilidade de partos (FN)

9

Potencial de crescimento
(CR)

3

Desenv. muscular (DM)

7

Desenv. esquelético (DE)

4

Fineza de osso (FOS)

8

Aptidão ao parto (AV)

4

Aptidão ao aleitamemto (AL)
Abertura Pélvica (AP)

10+
8

Morfologia da glândula mamária

Distância ao jarrete
glândula mamária alta

glândula mamária baixa

Equilibrio dos quartos
quartos traseiros baixos

quartos traseiros altos

Comprimento dos tetos
curtos

longos

Grossura dos tetos
finos

Índices dos ascendentes

grossos

Scores genómicos

Cd – Coeficiente de precisão IBOVAL 2017 dos 500 animais do estudo
revista Limousine ~ 2020
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RELATÓRIO DE ANÁLISE GENÉTICA

Data de publicação do relatório : 29/04/2020

Associacao Portuguesa de Criadores de Raca Bovina
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 1
7631-158 ODEMIRA

Data da pedido : 17/02/2020

RELATÓRIO DE ANÁLISE GENÉTICA

Referência do cliente ou marca de exploração : ACL

No que diz respeito à análise genómica das fêmeas, o
teste EvaliM® fornece informações de uma precisão nunca
antes alcançada pelo controle dos descendentes, devido ao
baixo número de produtos verificados por vaca ao longo da
sua vida produtiva.
O teste EvaliM® é o melhor preditor do valor genético de
um animal jovem e o único teste especializado para a raça
Limousine.
É vendido em todo o mundo. É uma ferramenta de auxílio à seleção que evolui com o aperfeiçoamento constante da
precisão e com a adição de novos carateres dos programas
de pesquisa atuais.

Referência do pedido : 5353

INFORMAÇÕES DO ANIMAL ANALISADO

N°
dede
identificação
PT123456789
Data
publicação :do
relatório : 29/04/2020
Datada
depedido
nascimento
: 13/03/2019
Data
: 17/02/2020
Nome
do animal
: PI ou marca de exploração : ACL
Referência
do cliente

Espécie
: BOVIN
Associacao
Portuguesa de Criadores de Raca Bovina
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 1
Tipo racial declarado pelo criador : LIMOUSINE (34)
7631-158 ODEMIRA
Proprietário do animal no dia da colheita :

Sexo
do animal
: Macho
Referência
do pedido
: 5353

Marca de exploração : IDPE
Nome :

Réferência da análise : ING079405
INFORMAÇÕES SOBRE
A COLHEITA
ANALISADA
DO ANIMAL
ANALISADO

N° de identificação : PT123456789

Espécie : BOVIN

Data
da amostra
: 17/02/2020
Datade
dereceção
nascimento
: 13/03/2019

Origem
da amostra
Tipo racial
declarado: poil
pelo criador : LIMOUSINE (34)

Agentedo
deanimal
recolha: PI
:
Nome

Número
do agente
de recolha
: IDPE
Proprietário
do animal
no dia da
colheita :

Sexo do animal : Macho

Marca de exploração : IDPE
Nome :

ANÁLISES da
DAS
MUTAÇÕES
"SEM CORNOS"
Réferência
análise
: ING079405
INFORMAÇÕES SOBRE A COLHEITA ANALISADA
Resultado : HH

Conclusão
: Animal
non porteur
de mutation responsable du caractère
cornes.
Data
de receção
da amostra
: 17/02/2020
Origem dasans
amostra
: poil
Número do agente de recolha : IDPE

Agente de recolha :

O responsável pela validação

Quais são as novidades para 2020?

ANÁLISES DAS MUTAÇÕES "SEM CORNOS"

A Ingenomix integrou a análise ao gene sem cornos, ao
gene da garupa dupla e à busca da mutação do palato fendido em todos os testes genómicos Evalim, sem quaisquer
custos adicionais. Também oferecem atualmente preços
mais atrativos para pedidos de grupos de testes Evalim fêmea.

Resultado : HH

M. Gaylord Auvray

Conclusão : Animal non porteur de mutation responsable du caractère sans cornes.

O responsável pela validação

M. Gaylord Auvray

Para qualquer informação sobre os preços dos teste genómicos Evalim, por favor entre em contacto com a ACL,
representante exclusivo da Ingenomix em Portugal.
RELATÓRIO DE ANÁLISE GENÉTICA

RELATÓRIO DE ANÁLISE GENÉTICA
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Data de publicação do relatório : 29/04/2020
Data da pedido : 17/02/2020

Associacao Portuguesa de Criadores de Raca Bovina
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 1
7631-158 ODEMIRA

RELATÓRIO DE ANÁLISE GENÉTICA

Referência do cliente ou marca de exploração : ACL

Nome
do animal
: PI ou marca de exploração : ACL
Referência
do cliente

RELATÓRIO DE ANÁLISE GENÉTICA

Referência do cliente ou marca de exploração : ACL

INFORMAÇÕES DO ANIMAL ANALISADO

INFORMAÇÕES DO ANIMAL ANALISADO

Data da
de pedido
nascimento
: 13/03/2019
: 17/02/2020

Associacao Portuguesa de Criadores de Raca Bovina
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 1
7631-158 ODEMIRA

Referência do pedido : 5353

Referência do pedido : 5353

N°
dede
identificação
PT123456789
Data
publicação :do
relatório : 29/04/2020

Data de publicação do relatório : 29/04/2020
Data da pedido : 17/02/2020

Espécie
: BOVIN
Associacao
Portuguesa de Criadores de Raca Bovina
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 1
Tipo racial declarado pelo criador : LIMOUSINE (34)
7631-158 ODEMIRA
Proprietário do animal no dia da colheita :

Sexo
do animal
: Macho
Referência
do pedido
: 5353

Datada
depedido
nascimento
: 13/03/2019
Data
: 17/02/2020

Espécie
: BOVIN
Associacao
Portuguesa de Criadores de Raca Bovina
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 1
Tipo racial declarado pelo criador : LIMOUSINE (34)
7631-158 ODEMIRA

Nome
do animal
: PI ou marca de exploração : ACL
Referência
do cliente

Proprietário do animal no dia da colheita :

Sexo
do animal
: Macho
Referência
do pedido
: 5353

Marca de exploração : IDPE
Nome :

Réferência da análise : ING079405

N°
dede
identificação
PT123456789
Data
publicação :do
relatório : 29/04/2020

Marca de exploração : IDPE
Nome :

Réferência da análise : ING079405
INFORMAÇÕES SOBRE
A COLHEITA
ANALISADA
DO ANIMAL
ANALISADO

INFORMAÇÕES SOBRE
A COLHEITA
ANALISADA
DO ANIMAL
ANALISADO

N° de identificação : PT123456789

Espécie : BOVIN

N° de identificação : PT123456789

Espécie : BOVIN

da amostra
: 17/02/2020
Data de receção
nascimento
: 13/03/2019

Origem
da amostra
Tipo racial
declarado: poil
pelo criador : LIMOUSINE (34)

Data
da amostra
: 17/02/2020
Datade
dereceção
nascimento
: 13/03/2019

Origem
da amostra
Tipo racial
declarado: poil
pelo criador : LIMOUSINE (34)

Agentedo
deanimal
recolha: PI
:
Nome

Número
do agente
de recolha
: IDPE
Proprietário
do animal
no dia da
colheita :

Agentedo
deanimal
recolha: PI
:
Nome

Número
do agente
de recolha
: IDPE
Proprietário
do animal
no dia da
colheita :

Sexo do animal : Macho
ANÁLISE DA
"PALATO FENDIDO"
Réferência
da MUTAÇÃO
análise : ING079405

Marca de exploração : IDPE
Nome :

Sexo do animal : Macho

Marca de exploração : IDPE
Nome :

Réferência
análise
: ING079405
ANÁLISES da
DAS
MUTAÇÕES
"SEM CORNOS"
INFORMAÇÕES SOBRE A COLHEITA ANALISADA

INFORMAÇÕES SOBRE A COLHEITA ANALISADA
Conclusão : Animal não portador da mutação do palato fendido.

Resultado : HH

Data de receção da amostra : 17/02/2020

Origem da amostra : poil

Conclusão
: Animal
non porteur
de mutation responsable du caractère
cornes.
Data
de receção
da amostra
: 17/02/2020
Origem dasans
amostra
: poil

Agente de recolha :

O responsável
Número do agente de recolha
: IDPE pela validação

Agente de recolha :

Número do agente de recolha : IDPE
O responsável pela validação

ANÁLISE DAS MUTAÇÕES RESPONSÁVEIS DO CARATER "GARUPA DUPLA"

ANÁLISE DA MUTAÇÃO "PALATO FENDIDO"
M. Gaylord Auvray
Conclusão : Animal não portador da mutação do palato fendido.

O responsável pela validação

Mutações testadas no gene da miostatina :
C313Y

E226X

E291X

F94L

NT419

NT821

Q204x

+/+

+/+

+/+

MH/MH

+/+

+/+

+/+

Auvray
S105C M. Gaylord
D182N
+/+

+/+

Conclusão : +/+ Animal non porteur de mutation responsable du phénotype «culard».
O responsável pela validação

M. Gaylord Auvray
M. Gaylord Auvray

Exemplo de Relatório de análise genómica Evalim - página 2
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ferramenta de auxílio na seleção

O teste genómico EvaLiM® permite prever o potencial
de um bovino da raça Limousine com base no seu ADN.
É um teste completo que inclui:
▪ os scores genómicos para 12 carateres,
▪ o perfil ADN e a filiação,
▪ a pesquisa por genes de interesse,
▪ a pesquisa de anomalias genéticas.

&
O MEIO MAIS SIMPLES,
MAIS RÁPIDO E ECONÓMICO
PARA ACELERAR O PROGRESSO GENÉTICO!
+33 5 55 06 46 52 - contact@ingenomix.fr
www.ingenomix.fr
/ingenomix
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SUSTENTABILIDADE

A Bovinicultura

é
Sustentável

Hoje em dia as manobras de desinformação são cada vez mais
recorrentes. As redes sociais e a internet são plataformas onde é fácil
propagar boatos, com alvos específicos, que polarizam as sociedades.

POR FILIPA FRÓIS
ACL

U

A Bovinicultura
é

m dos temas que tem sido
alvo de debates e de opiniões conflituosas, é o da bovinicultura; no entanto, as
conversas expandem-se para além da
nutrição, passa-se a considerar que os
alimentos consumidos não são apenas saudáveis, mas também sustentáveis, o que deixa a sociedade confusa
sobre o que é bom e prejudicial, tanto
para a sua alimentação, como para o
impacto ambiental. Usando a ciência
e a pesquisa em prol da bovinicultura, veremos que a carne bovina não
só desempenha um papel fundamental na reciclagem de nutrientes, como
também promove a saúde, ajudando a
prevenir deficiências nutricionais.
A arte de transformar lixo em
“luxo”, está cada vez mais na moda.
Como o ditado popular assim o diz “o
lixo de uns é o tesouro de outros”, reutilizar o que é antigo não é novo, estando cada vez mais em voga nas grandes
cidades. No entanto, esta nova opor-
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tunidade de negócio já é praticada há
muitos anos no interior do país através
da criação de gado.
O conceito de upcycling não se aplica apenas ao lixo que nós produzimos,
mas sim ao conceito de transformação
de matéria, aplicado à lei de Lavoisier
“Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Neste sentido
surge a questão - O que é o upcycling
e como é aplicado na criação bovina?
Significa transformar matéria inaproveitável num produto de maior valor
nutricional, ambiental e comercial. Os
bovinos conseguem utilizar e transformar os recursos naturais – pastagens e energia solar – num produto
de alto valor nutricional, a que todos
nós damos o nome de Carne. Estas
matérias que muitas vezes não são
utilizadas diretamente pelo Homem,
torna-as inutilizáveis para um sistema de alimentação sustentável. Todos
os dias os bovinos transformam as
plantas existentes nas pastagens, bem

upcycling - Significa
transformar matéria
inaproveitável num
produto de maior valor
nutricional, ambiental
e comercial.
como matérias-primas, em proteína
de alta qualidade através do seu complexo sistema digestivo e microflora
ruminal. Existem inúmeros subprodutos da indústria alimentar à base de
cereais, polpas, cascas, farelos entre
outros, que em vez de serem desperdiçados e considerados resíduos, são
aproveitados pelos bovinos promovendo a economia circular.
O verdadeiro valor da reciclagem,
está em acrescentar valor renovado. A
revista Limousine ~ 2020

ia

1977

}

#SustentávelSouEu

AGORA

}

Energia
Solar

Upcycle

Proteína, couro e outros produtos
de alta qualidade

Plantas não comestíveis
Upcycle
pelo Homem

MAIS DE

AGORA

1977

AGORA

1977

90%

90% do alimento que é
consumido pelos bovinos
não é consumido pelo ser
humano

33%
MENOS
GADO

sustentabilidade não deve ser encarada
como um destino mas sim, uma jornada contínua realizada ao longo de várias gerações responsáveis pela criação
e fornecimento de carne bovina.
Na maior parte dos países desenvolvidos a população tem excesso de
peso, isto porque não conseguem conciliar um estilo de vida saudável com
uma alimentação equilibrada, muitas
vezes carente de nutrientes essenciais.
A carne bovina fornece mais nutrientes, em menos calorias, do que muitas
opções alimentares, exemplifiquemos:
85 gramas de carne bovina, contribuem com mais de 50% do valor diário
recomendado de proteína, sendo uma
excelente fonte de minerais e vitaminas essenciais ao funcionamento do
corpo humano – zinco, vitamina B6 e
B12, fósforo e ferro.
Embora as proteínas alternativas
estejam a ganhar espaço nas prateleiras dos consumidores de forma porevista Limousine ~ 2020

}

}

UPCYCLE

500g
proteina
consumida

}

sitiva, dado que uma dieta saudável e
equilibrada inclui proteínas de várias
fontes alimentares, os benefícios precedidos à saúde podem não compensar
as consequências nutricionais de não
incluir carne bovina na sua dieta. De
facto, qualquer bife de vaca pode ser
combinado com cereais, leguminosas,
vegetais e frutos. Porém, as proteínas
existentes nestes alimentos não substituem a proteína de alta qualidade da
carne bovina, que contém menos calorias e mais nutrientes.
A carne bovina é nutritiva e precede métodos viáveis à sustentabilidade
ambiental, a questão está na própria
sociedade adquirir métodos que o demonstrem. Uma boa parte da carne
fornecida em supermercados e restaurantes é desperdiçada, por não preencher os requisitos estipulados pelas entidades de segurança alimentar e pelo
próprio consumidor. Se desperdiçarmos menos carne, consequentemente

IGUAL

595g
proteina
animal

Como?
Melhores condições
de saúde e bem-estar
animal
Melhor nutrição
Melhoramento genético

}

melhoramos o impacto ambiental. Adquirir hábitos de vida saudável e uma
dieta equilibrada, não inclui suprimir
da roda dos alimentos a carne bovina,
pois ela é essencial para o crescente aumento da população mundial, de modo
a que todos tenham acesso a uma proteína de alta qualidade.
O facto dos
bovinicultores melhorarem o maneio
alimentar, reprodutivo e sanitário das
explorações agropecuárias, possibilitou
produzir a mesma quantidade de carne
bovina com menos de 33% de gado do
que na década de setenta. Este resultado comprova uma contínua melhoria
na saúde, bem-estar, nutrição animal e
melhor genética. O trabalho dos bovinicultores no fornecimento de alimentos
mais saudáveis e sustentáveis para a
gerações futuras, baseia-se na evidência científica, na melhoria da produtividade nas explorações e nos actos sociais
no que toca ao desperdício de alimentos
e no consumo de refeições equilibradas. ◼

65

HERD-BOOK LIMOUSINE

Programa de
Melhoramento da raça
Bovina Limousine em
Portugal
O programa de melhoramento da Raça Bovina
Limousine em Portugal é da responsabilidade da ACL.
POR FÁTIMA VERÍSSIMO
ACL

O

programa tem
por
objeto
a
avaliação,
cer tif icação,
qualificação e seleção de
reprodutores machos e
fêmeas aptos para melhorar a raça Limousine nas
suas caraterísticas cárnicas e nas suas qualidades
maternais, tentando conservar sempre o equilíbrio
entre estes dois grupos de
caraterísticas.
Os objetivos do melhoramento da raça são
definidos em intervalos
regulares de tempo e são
consequentemente transcritos nas ponderações
afetas aos índices elementares dos
valores
genéticos e nos índices de síntese da raça Limousine.
As qualificações atribuídas aos animais permitem dividir o HBL segundo
o mérito dos reprodutores.
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Índices
Elementares

Índices Síntese

Os índices de síntese são a base das qualificações dentro
de cada tipo de avaliação com base em performances
próprias ou da descendência do animal.

revista Limousine ~ 2020

QUALIFICAÇÃO

REPRODUTORA RECONHECIDA – RR

REPRODUTORA RECOMENDADA - RRE

Sistema de Avaliação

Avaliação genética através do controle de performances na exploração ao desmame e avaliação
morfológica pós-desmame

Estatuto Mínimo

Inscrita e certificada na Secção Principal do HBL na Classe Puro Sangue ou na Classe Raça Pura certificada

INDICE DE SINTESE

IVMAT

Nível Genético

- IVMAT > 109 ou
- IVMAT > 106
e IFNAIS, CCr > 90
e DM, DE > 92
e CMat > 95

- IVMAT > 109
e IFNAIS, CCr > 90
e DM, DE > 92
e CMat > 95

Precisão da Avaliação

Mínimo de 3 Bezerros controlados

Nível Produtivo

PC210 e Morfologia dos descendentes superior à média dos contemporâneos da mesma exploração

Dados Reprodutivos

Se a vaca não for qualificada ao 3º parto, tem em conta o
intervalo entre partos médio depois do 2º parto (INTP2+)
INTP2+ < 410 dias

Se a vaca não for qualificada ao 3º parto, tem em conta o
intervalo entre partos médio depois do 2º parto (INTP2+)
INTP2+ < 385 dias

Tipo de Parto

Sem ter sido sujeita a cesariana ou embriotomia

Verificação

Avaliação morfológica satisfatória realizada por um técnico da ACL

Tabela 1 - Critérios de qualificação de fêmeas Limousine adultas com base na descendência

QUALIFICAÇÃO

REPRODUTOR RECONHECIDO – RR

REPRODUTOR RECOMENDADO - RRE

Sistema de Avaliação

Avaliação genética através do controle de performances na exploração ao desmame
e avaliação morfológica pós-desmame

Estatuto Mínimo

Inscrito e certificado na Secção Principal do HBL na Classe Puro Sangue ou na Classe Raça Pura certificada

INDICE DE SINTESE

IVMAT

Nível Genético

- IVMAT > 103
e IFNAIS > 90
E CCr, DM, DE > 95

- IVMAT > 108
e IFNAIS > 95
E CCr, DM, DE > 100

Precisão da Avaliação

Mínimo de 25 Bezerros controlados

Nivel Produtivo

P210 e Morfologia dos descendentes superior à média nacional

Fiabilidade dos Dados

Confirmação de paternidade e rigor dos dados da descendência

Descrição do Touro

Touro vivo , presente num criador ligado ao HBL, inscrito no LGA e sem defeitos incapacitantes

Descrição da
Descendencia
Verificação

Análise das avaliações morfológicas adultas das filhas
presentes nos efectivos dos criadores ligados ao HBL
Avaliação morfológica satisfatória realizada por um técnico da ACL

Tabela 2 - Critérios de qualificação de machos Limousine adultos com base na descendência

Os diferentes tipos de avaliação a que os bovinos Limousine são
sujeitos, são descritos ao longo do
regulamento interno da ACL, que
se encontra já atualizado de acordo
com o Regulamento UE 2016/1012 e
revista Limousine ~ 2020

está reconhecido e homologado pela
autoridade nacional competente –
DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária.
Os resultados das avaliações genéticas e genómicas tidas em conta

no programa de melhoramento, englobam:
• Os resultados da avaliação das performances até ao desmame feitas nas
explorações;
• Os resultados da avaliação genéti-
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ca sobre a produção de jovens bovinos
feitas nas explorações e em estação de
seleção ou testagem;
• Os resultados da avaliação genética
sobre a produção de fêmeas de substituição;
• Os resultados da avaliação genética
sobre a produção de vitelos para carne.
Para além destes resultados, poderão ainda ser considerados outros
resultados que valorizem as performances recolhidas nos criadores participantes no Programa de Melhoramento da raça Limousine em Portugal.
A delineação de um programa de
melhoramento é responsabilidade não
só do Secretário Técnico do Livro Genealógico mas também de todos os
criadores que contribuem com os dados
dos seus animais como base do mesmo.
O programa de melhoramento da

raça bovina Limousine em Portugal
poderá ser reajustado sempre que se
justifique ou sempre que se pretenda que o rumo das quaCaraterísticas da carne?
lidades da raça mude.
Para empreender
uma alteração num
Longevidade?
Eﬁciência produtiva?
programa
de
melhoramenAdaptabilidade?
to
devemos
ter o máximo
Músculo?
de informaLeite?
ção recolhida
e
analisada,
Crescimento?
que nos permiFertilidade?
ta caraterizar a
raça em diversos
Facilidade de partos?
aspetos.
Permitindo definir qual ou
Aptidão para parir?
quais as carateristicas a
melhorar:

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

OBJETIVO DE SELEÇÃO

ÍNDICES

Precocidade Reprodutiva

1º Parto antes 36 meses

Longevidade Reprodutiva

10 partos viáveis

Fertilidade

1 vitelo/vaca/ano e IP<=410dias

IP; ISEVR

Facilidade ao Parto

80% partos sem ajuda ou ajuda fácil

IAPar e IFNasc

Aptidão leiteira

GMD0-120 dos desc. >=1100g

CMt; IVMAT

Docilidade

Animais não agressivos e de fácil maneio

TE

Qualidade dos aprumos

Animais com boa mobilidade

AF

Tabela 3 - Objetivos de produção principais – Seleção pelas qualidades maternais

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

OBJETIVO DE SELEÇÃO

ÍNDICE

Precocidade produtiva

380kg carcaça aos 15 meses

DM e CCr

Velocidade de
crescimento

GMD>=1400g recria/engorda

DM, DE e CCr

Conformação muscular

Carcaças “E” e “U”

Rendimento ao abate

>=63%

Valor cárnico das vacas à
reforma

Carcaças “U” e bom nível de gordura

DM, CCr, FO

Tabela 4 - Objetivos de produção principais – Seleção pelas qualidades cárnicas
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No caso da raça Limousine em Portugal, o que o Programa de Melhoramento da Raça pretende é definir o
melhor equilíbrio entre as qualidades
maternais e qualidades cárnicas, nomeadamente obtendo e selecionando
animais com valores de índices conforme ilustrados nas tabelas 1, 2, 3 e 4.
Estabelecer e implementar um
programa de melhoramento de uma
raça bovina não é um processo• simples e nem definitivo, devendo ser
•
dinâmico e ajustável às caraterísticas
•
exigidas pelo mercado dos animais da
• aos
raça, bem como para responder
anseios e necessidades dos criadores
•
que criam os bovinos da raça, e obtêm
•
os seus produtos.
•
Pelo que, é e deverá ser um traba•
lho coletivo da entidade responsável
pelo Programa de Melhoramento
• e
Livro genealógico da raça Limousine
•
e criadores participantes nos mesmos,
entidades oficiais competentes pelos
recursos genéticos animais, estruturas e entidades do setor que trabalham
com os produtos da raça: reprodutores, carne, peles entre outros.
Só com um esforço verdadeiramente coletivo, se poderá implementar e ajustar o programa de melhoramento da raça bovina Limousine em
Portugal de forma efetiva e eficiente. ◼
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Múscu
Fertilid
Leite?
Longe
Crescim
Adapt
Carate
Eficiên
Facilid
Aptidã

Validação de Bovinos
Cruzados de Limousine
Touro Limousine - Montmartre PT519464300 com vacas de raça Mertolenga - projeto F1
Foto gentilmente cedida pela ACB Mertolenga

POR FÁTIMA VERÍSSIMO
ACL

Foi em 2009, que
a ACL solicitou de
forma completamente
pioneira, a permissão
do IFAP para que para
além da validação do
código de raça pura
Limousine – 14 (no
SNIRA), a ACL também
passasse a validar
o código de “raça”
Cruzado de Limousine
– 33 (no SNIRA) dos
bovinos nascidos em
Portugal, filhos de um
progenitor de raça pura
Limousine inscrito no
HBL.
revista Limousine ~ 2020

O

processo de validação tem
vindo a ser aperfeiçoado, de
modo a que se processe de
forma cada vez mais rigorosa
tecnicamente e que possa representar
uma mais valia comercial justa para os
bovinicultores que investem e optam
por trabalhar com a raça Limousine.
Até ao passado dia 29 de fevereiro
de 2020, a validação dos bovinos com
o código de raça especial do SNIRA –
33 – Cruzado de Limousine, era feita
de modo estritamente administrativo
através da verificação de várias condições:
• Verificação se um dos progenitores
era de raça pura Limousine (inscrito
no HBL e com nº LG);
• Nos casos em que o progenitor de
raça pura Limousine era a mãe (vaca
ou novilha), a validação era feita;
• Nos casos em que o progenitor de
raça pura Limousine era o pai (novilho
ou touro), verificava-se se o macho
tinha estado na mesma marca de exploração que a mãe do animal nascido,
e verificava-se ainda se o número de

filhos declarados desse macho até à
data, frutos de uma determinada época de cobrição, permitia ainda, baseado na relação macho-fêmea, a possibilidade de mais filhos.
Na tentativa de aferir e melhorar
a validação de Cruzados de Limousine, do ponto de vista zootécnico,
a ACL passou a partir de 1 de março,
para além dos procedimentos anteriormente descritos a verificar a paternidade ou maternidade declarada
através de testes de ADN, em todas as
explorações onde se verifiquem nascimentos de bovinos Cruzados de Limousine.
Esta verificação da paternidade dos
bovinos validados com o código 33,
será feita de forma aleatória em pelo
menos 1% do total de bovinos validados Cruzado de Limousine por ano.
Para a realização dos testes de
ADN, poderão ser necessárias deslocações dos técnicos da ACL às explorações para recolha de ADN do animal
validado, bem como em alguns casos
do pai ou mãe do animal (se o animal
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ANO

QUANTIDADE

2010

30860

2011

30958

2012

30562

2013

31747

2014

40590

2015

36454

2016

38110

2017

38827

2018

41067

2019 (até 7 de junho
de 2019)

24502

Tabela 1 – Número de bovinos validados com
raça especial Cruzado de Limousine desde
2016 até 1º semestre de 2019
FONTE: SNIRA/Idigital

Cruzado de Limousine resultar de uma
fêmea Limousine inscrita no HBL com
um touro de outra raça ou raça indeterminada).
Estas visitas terão um custo associado, bem como as análises de ADN,
definidos na tabela de preços da ACL.
Caso a exploração detentora, apenas
possua touros de Raça Limousine, a
A.C.L. suporta os custos das análises
de ADN e da deslocação, integrando-as nas suas deslocações de rotina.
Este critério aplica-se à validação de
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Cruzados Limousine nascidos em explorações de sócios e não sócios da
ACL, que apenas tenham em serviço
machos de raça Limousine inscritos
no HBL.
No caso de serem verificadas incompatibilidades entre a filiação
declarada e os dados recolhidos por
ADN, será alterada a raça de “Cruzado
de Limousine” para “Carne Indeterminada”, e será feita nova amostragem de ADN a mais 10% dos animais
da mesma exploração onde ocorreu
o erro, até as amostragens serem assertivas na totalidade da amostragem. Neste caso, os custos envolvidos serão imputados na totalidade ao
criador em causa.
Reforça-se que a validação de bovinos com a raça especial Cruzado de
Limousine, mediante estas novas regras entrou em vigor no dia 1 de março de 2020 e tem agora um valor de
prestação de serviço associado de 1€/
bovino Cruzado de Limousine validado.
Todo este processo de validação,
será feito ainda com mais critério e
rigor zootécnico, seguindo não só
objetivos da ACL e HBL, mas também
indicações da autoridade competente,
a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).
A DGAV é a entidade responsável

Todo este processo
de validação, será
feito ainda com
mais critério e rigor
zootécnico, seguindo
não só objetivos
da ACL e HBL, mas
também indicações da
DGAV.

pela definição da informação necessária ao funcionamento da base de
dados de apoio ao Sistema Nacional de Informação e Registo Animal
(SNIRA), mas também através do
GRGA – Gabinete de Recursos Genéticos Animais, é também a entidade
com a responsabilidade de controlar o
rigor dos registos das associações de
criadores de raças puras - gestão dos
livros genealógicos.
Estes mecanismos de supervisão e
controlo que qualificam com critérios
zootécnicos a atribuição dos códigos
especiais de raça, são essenciais de
forma a robustecer e evidenciar o trabalho de melhoramento e seleção realizado pelos criadores de raças puras
e pelos respetivos livros genealógicos
e Secretários Técnicos.
Estas condições tornam-se também necessárias com a entrada em
vigor do novo Regulamento Interno
da ACL que já se encontra devidamente adequado ao Regulamento UE
2016/1012, e cumpre o propósito de
constituir referência para as atividades da ACL.
Resta à ACL agradecer a compreensão de todos os intervenientes no
setor bovino nacional, nesta melhoria de procedimentos que irão com
certeza trazer maior reconhecimento
e valorização do setor, aos bovinos
Cruzados de Limousine, aos bovinos
de raça pura Limousine e aos seus
produtos.
revista Limousine ~ 2020

SR. DETENTOR SAIBA COMO DEVE PROCEDER PARA
TER OS SEUS BOVINOS VALIDADOS COMO CRUZADOS DE
LIMOUSINE
www.ifap.pt

depois de entrar no portal,
deve entrar em ÁREA RESERVADA >> Aplicações >> iDigital
>> Snira >> Bovinos >> Registo de Nascimentos

01 . Registar o Bovino
Quando está a submeter os nascimentos no site do IFAP na
sua sessão de beneficiário, deve registar o bovino como sendo
de Raça Cruzado de carne ou Carne Indeterminada, mas na
coluna Raça especial colocar um visto e depois escolher
Cruzado de Limousine;

revista Limousine ~ 2020

02 . IFAP envia email à ACL
Ao fazer isto, a ACL receberá automativamente um email
do IFAP com a notificação do nascimento ou nascimentos
submetidos e validados com a raça especial Cruzado de
Limousine;
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03 . Informação do Pai
Deve colocar a informação do pai – Nº S.I.A., campo de
preenchimento não obrigatório no SNIRA, mas que neste
caso se torna obrigatório, caso seja ele o progenitor de
raça pura Limousine que confere o estatuto de Cruzado
de Limousine, ao animal cujo nascimento está a declarar;

05 . Correção de atributos do animal
Após a receção da notificação pela ACL e após confirmação
de todas as regras referidas anteriormente, a ACL procede à
correção de atributos do animal, neste caso altera a raça para
Cruzado de Limousine;

07 . Faturação
A ACL faturará o valor definido por cada validação efetuada,
diretamente ao detentor, ou em casos especiais, a entidades
com protocolo estabelecido para tal, com a ACL;

09 . Simples
É um processo simples e que deve ser do conhecimento de
todos os detentores e postos SNIRA;

11 . Incoerência ou dúvida
Em casos de incoerência ou dúvida na informação que lhe é
transmitida comparativamente com a referida anteriormente,
contacte de imediato a ACL;

13 . Não obriga a identificar e pesar animais
Também se lhe for dito que os animais têm de ser identificados e pesados pela ACL e que isso é tudo muito complicado e
difícil, também não é verídica essa informação;

04 . Inseminação Artificial
Caso o pai seja de inseminação artificial deve colocar um visto
no campo IA e fazer chegar à ACL por email ou fax o respetivo
comprovativo de IA, que deve ser de um touro cujo sémen
deve ter sido distribuído por um centro de armazenagem de
sémen legalizado e aprovado pela entidade competente e que
a informação do certificado zootécnico do animal já esteja na
posse do HBL/ACL;

06 . Passaporte do animal validado
Estando a partir deste momento disponivel a operação de
emissão do respetivo passaporte do animal validado, por parte
da entidade definida para tal por parte do detentor, no caso
deste ainda optar por ter os passaportes em versão papel;

08 . Controlo de filiação
A ACL procederá ao controlo de filiação dos bovinos validados, de forma aleatória, em pelo menos 1% dos animais
validados;

10 . Submetidos por um posto SNIRA
Nos casos em que os nascimentos não são submetidos por
si Sr. Detentor, mas por um posto SNIRA, queira por favor
verificar se o posto está informado sobre os procedimentos
referidos anteriormente;

12 . Não sócios da ACL
Não aceite como correta a informação que lhe for dada, se lhe
disserem que tem de ser sócio da ACL para validar um bovino
Cruzado de Limousine, tal não corresponde à verdade;

14 . Cruzados de Limousine
Isso são procedimentos que se verificam apenas para alguns
dos bovinos de raça pura Limousine e não para os bovinos
Cruzados de Limousine.

Em caso de necessitar de informação, contacte a ACL!
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Equipamentos de Ultra-som
Easi-Scan Go

Imago

Tecnologias para reprodução animal

iSperm
Rua de la Mecánica Nº 11,
22005, Huesca, Espanha
Tel. +34 974 231 165
humeco@humeco.net
www.humeco.net

Pulsator
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Palmarés

XXXI CONCURSO NACIONAL 2019
FACECO | S. Teotónio

1
CAMPEÃO

JACKPOT
PT318385268

2

Proprietário: Manuel Pacheco
Martinho
Criador: Aletta Elisabeth de
Beaufort

3
VICECAMPEÃO

OUTUBRO
PT319331028

1

Proprietário e Criador:
Aletta Elisabeth de Beaufort
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Palmarés
XXXI CONCURSO NACIONAL 2019

FACECO | S. Teotónio

CAMPEONATO DE ESPERANÇAS MACHOS (dos 8 aos 20 meses)

1
OUTUBRO

1

PT319331028

Aletta Elisabeth de Beaufort
(AEB)

2

Arronches

São Bartolomeu de Messines

[
[

pai:

ENGY (I.A.)
mãe:

JAMEIGA

ULTRABO-MN

1

2

2

CAPELÃO

2

AS

1

OLIVER

3
2

criador:

PT622111960

Algartalhos Supermercados,
Lda. (AS)

1

3[

POQUELIN
VENDEE
VERDI
DAUPHINETTE

criador:

AEB

1

13

13

CEDILLE

FRATERNA

GIESTA

1 3

PT222111905

Algartalhos Supermercados,
Lda. (AS)

[

DELICE
		
mãe:

OSVALDO

2

pai:

2

2

2

1
3

3
2

3

São Bartolomeu de Messines

pai:

IDEAL
mãe:

JEREMIADE

[
[

GATEAU
FRILEUSE

13

13

2

2

GAD
GALIOTE

criador:

AS
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XXXI CONCURSO NACIONAL 2019
FACECO | S. Teotónio

CAMPEONATO DE NOVILHOS (dos 20 aos 36 meses)

1

1

NOBRE
PT822111808

Manuel Pacheco Martinho
Zambujeira do Mar

2

pai:
		

IDEAL
mãe:

NELINHO

1

1

2

2

13

13

PT319289398

pai:

GENERAL
mãe:

BETINHA

[
[

ULTRABO-MN
DUQUESA
TOULOUSE

2

2

José Maria Pacheco dos Reis

1

1

NEON

3
2

3
2

13

13

2

2

LILI

criador:

PT919289531

Aletta Elisabeth de Beaufort
(AEB)

[

3[

GATEAU
FRILEUSE
BONUS MN
BRINDILLE

criador:

Algartalhos Supermercados, Lda

Paula Cristina Viegas Santos
Almograve

3

IENA

2

1

1

2

2

3

3

Arronches

pai:

DELICE
mãe:

ELECTRA

[
[

POQUELIN
VENDEE
ARSENE
PANDORA

criador:

AEB
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XXXI CONCURSO NACIONAL 2019

FACECO | S. Teotónio

CAMPEONATO DE TOUROS (mais de 3 anos)

1
JACKPOT

1

PT318385268

Manuel Pacheco
Martinho

2

Zambujeirado Mar
pai:

DAMIAN
		
mãe:

BABETTE

1 3 1

2

[

TALENT MN
VALENTINA

[3

TALISMAN
RAINHA

criador:

Aletta Elisabeth de Beaufort

MONTMARTRE

2

PT519464300

FECSA – Sociedade
Agrícola. Lda.
Poceirão

pai:

[
[

HIPER-FAMOSO
mãe:

EIFEL

FAMOSO

TOLEDO

2

Caprichos do Prado, Lda.

1

MIURA

3
2

criador:

PT219500625

Manuel Pacheco Loução
(MPL)

1

13

13

FAMOSA

TIGRESA

1

2

2

2

2

1

3 3

3

2

Brejão

pai:

BAVARDAGE
(I.A.)
mãe:

DIANA

[
[

ON-DIT
RIDELLE

13

13

2

2

ÁS-DE-PIC
SONEGA

criador:

MPL
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XXXI CONCURSO NACIONAL 2019
FACECO | S. Teotónio

1
CAMPEÃ

JASMINE
PT116913988

2

Proprietário e Criador: Rui
Jorge Pinto Lamberto Silva

3
VICE-CAMPEÃ

ORQUIDEA
PT919289210

1

Proprietário e Criador: Rui
Jorge Pinto Lamberto Silva
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XXXI CONCURSO NACIONAL 2019

FACECO | S. Teotónio

CAMPEONATO DE ESPERANÇAS FÊMEAS (dos 8 aos 20 meses)

1
ORQUIDEA

1

PT919289210

Rui Jorge Pinto Lamberto
Silva (RJPLS)

2

Brejão

pai:

OHMARIA FL

2

PT022098844

Fernando Luis Parreira de
Ornelas Vasconcelos (FLPOV)
Évora

pai:

JASPE
mãe:

INTEIRA

[
[

DOMINO

CANARIS

2

FLPOV

1

OVELHA

3
2

criador:

PT722832855

Joaquim José dos Santos
Prates (JJSP)

3[

ESMERALDA

1

BORIS
VIREE
SIMON
BONECA

criador:

RJPLS

2

1

13

13

EQUATION

SAFADA

1

[

GALION
		
(I.A.)
mãe:

1 3

2

2

2

2

1
3

3
2

3

Évora

pai:

EREBOS
(I.A.)
mãe:

LENA

[
[

URVILL
VANINA

13

13

2

2

DAMIAN
FILOMENA

criador:

JJSP
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XXXI CONCURSO NACIONAL 2019
FACECO | S. Teotónio

CAMPEONATO DE NOVILHAS (dos 20 aos 36 meses)

1

1

NATALIE
PT019289502

Aletta Elisabeth
de Beaufort (AEB)

2

pai:

BANANIER
		
(I.A.)
mãe:

MINA

1

1

2

2

Zambujeira do Mar

pai:

FIDALGO
mãe:

CARAVELA

[
[

STAR MN

13

13

ANANAS
VILLY

2

2

MPM

1

1

NEVE

3
2

3
2

13

13

2

2

SOMBRA

criador:

PT719289518

Aletta Elisabeth
de Beaufort (AEB)

GARBO

[

3[

TURBOT
TISANE
ACCENT MN
TREVA

criador:

AEB

PT918385487

Manuel Pacheco Martinho
(MPM)

3

2

Arronches

1

1

2

2

3

3

Arronches

pai:

ERNEST
mãe:

JESSICA

[
[

CLOCHER
ZILAR
DELICE
GEISHA

criador:

AEB
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Juiz Alain Pimpin
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CAMPEONATO DE VACAS (mais de 3 anos)

1
JASMINE

1

PT116913988

Rui Jorge Pinto Lamberto
Silva (RJPLS)

2

Brejão

BAVARDAGE
		
I.A
mãe:

1 3
JARDINEIRA

2

PT516913783

Daniel José do Carmo
Pacheco
Zambujeira do Mar

pai:

ON-DIT (I.A.)
mãe:

FANTASIA

[
[

INDECIS

PALACE

2

Manuel Pacheco Martinho

1

JAMAICA

3
2

criador:

PT217892715

Manuel Pacheco Martinho
(MPM)

ABELIDADE

1

[

3[

ON-DIT
RIDELLE
OEILLET
REGENTE

criador:

RJPLS

2

1

13

13

FRANCHON

AZALEE

1

2

pai:

2

2

2

1
3

3
2

3

Zambujeira do Mar

pai:

RETIAIRE
mãe:

CARAVELA

[
[

JUPITER
NYMPHE

13

13

2

2

VILLY
SOMBRA

criador:

MPM
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MELHOR FÊMEA
QUALIDADES CÁRNICAS

MELHOR MACHO
QUALIDADES CÁRNICAS

ODETE

OSVALDO

Cheiro do Monte, Unipessoal, Lda. (CMU)

Algartalhos Supermercados, Lda. (AS)

PT222111905

PT722991779

Almodôvar

pai:

HAMAC (I.A.)
mãe:

MARFIM

[
[

DENBREIZ MN
DINA
HORTINHA
DEPUTADA

São Bartolomeu de Messines

pai:

ENGY (I.A.)
mãe:

JAMEIGA

[
[

ULTRABO-MN
CEDILLE
CAPELÃO
FRATERNA

criador:

criador:

CMU

AS

MELHOR ANIMAL DE
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

MELHOR ESPERANÇA
DOMADO

ORQUIDEA

OMAC

Rui Jorge Pinto Lamberto Silva (RJPLS)

Cheiro do Monte, Unipessoal, Lda. (CMU)

PT922991778

PT919289210

Brejão

pai:

GALION (I.A.)
mãe:

ESMERALDA

[
[

BORIS
VIREE
SIMON
BONECA

criador:

RJPLS

revista Limousine ~ 2019

Almodôvar

pai:

HAMAC (I.A.)
mãe:

MISS MUNDO

[
[

DENBREIZ MN
DINA
GORBACHOV
SACARINA

criador:

CMU
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MELHOR CRIADOR

1

1

2
2 Algartalhos
3

1

2

2

2

3

3

ALETTA ELISABETH
DE BEAUFORT
Arronches

3

3

1

1
1

Supermercados, Lda.
São Bartolomeu de
Messines

1

2

2 3

1
2

MANUEL PACHECO MARTINHO
Zambujeira do Mar

Representante Daniel Pacheco

1

3 1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

Foto de Família Faceco 2019
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LEILÃO DE REPRODUTORES LIMOUSINE

N

os dias 19, 20 e 21 de julho, realizou-se em S. Teotónio mais
uma edição da FACECO – Feira das Atividades Culturais e
Económicas do Concelho de Odemira,
promovida pela Câmara Municipal de
Odemira.
Integrado na vertente pecuária do
certame, a ACL no âmbito das comemorações do seu 30º aniversário, realizou
mais uma vez o seu Concurso Nacional,
naquela que foi a 31ª edição do mesmo.
O evento contou com a presença de 104
animais, provenientes de 18 criadores,
das mais variadas regiões do País.
A 31ª edição do Concurso Nacional
da Raça Bovina Limousine, contou novamente com um juiz francês, de seu
nome Philippe Deshoulières, criador Limousine da zona de Chaussade - Saint
Martin Terressus, perto de Limoges na
região da Nouvelle Aquitaine.
Foi um concurso pautado pelo equilíbrio verificado entre todos os animais
e pelo nível de apresentação dos mesmos, que acabou por coroar o JACKPOT

(PT318385268) de Manuel Pacheco Martinho e a JASMINE (PT116913988) de
Rui Jorge Pinto Lamberto Silva como
Campeão e Campeã Nacional da Raça
Limousine, respetivamente. Como em
anos anteriores foram também atribuídos prémios especiais, como o de
Melhores Qualidades Cárnicas para machos e fêmeas que foram arrecadados
pelo OSVALDO (PT222111905), propriedade da Algartalhos Supermercados,
Lda. e pela ODETE (PT722991779), do
Cheiro do Monte, Unipessoal, Lda. Foram também entregues os prémios de
Melhor Animal de Inseminação Artificial à fêmea ORQUIDEA (PT919289210),
de Rui Jorge Pinto Lamberto Silva e de
Melhor Esperança Domado ao OMAC
(PT922991778), do Cheiro do Monte,
Unipessoal, Lda. Além destes prémios foi também atribuído o prémio
de Melhor Criador, que este ano sorriu
à Algartalhos Supermercados, Lda.,
depois de uma disputa muito guerrida
com a criadora Aletta Elisabeth de Beaufort.

Data
Idade Certificação
Nascimento

Pelo 2º ano consecutivo foi também
realizado um Leilão de Reprodutores
da Raça Limousine, que contou com 14
animais inscritos, 12 machos e 2 fêmeas, sendo arrematados 4 desses animais (tabela abaixo).
Durante o fim de semana realizaram-se também algumas atividades
de convívio entre criadores, como uma
degustação de carne limousine no recinto do concurso e o habitual jantar
de criadores, que este ano contou com
uma Gala Comemorativa dos 30 anos
da Associação de Criadores Limousine,
onde estiveram presentes grande parte
dos criadores nacionais, para além de
representantes de muitas instituições
ligadas à ACL nestes 30 anos, antigos
presidentes, antigos técnicos, entre
muitos outros.
Assim, a ACL presta um agradecimento formal a todos os que participaram nas 31 edições do Concurso Nacional e na história destes 30 anos de vida
da Associação.

Proprietário

Valor
Licitação

Valor
Arrematação

OURO

Algartalhos Supermercados Lda.

5 000 €

x

1A 5m

OURO

Algartalhos Supermercados Lda.

4 500 €

x

23/02/2018

1A 4m

OURO

Joaquim José dos Santos Prates

3 750 €

x

PT222111905

25/02/2018

1A 4m

OURO

Algartalhos Supermercados Lda.

5 000 €

x

M

PT423188912

15/05/2018

1A 2m

OURO

Manuel da Conceição Duarte

3 000 €

3 050 €

ORION.FL

M

PT422098847

15/05/2018

1A 2m

PRE

Fernando Luis P. Ornelas Vasconcelos

3 250 €

x

7

OLGARVE

M

PT922111954

18/05/2018

1A 2M

PRE

Algartalhos Supermercados Lda.

4 500 €

x

8

OURIL

M

PT823314574

10/08/2018

11m

PRE

Sergio Manuel Martinho dos Santos

2 500 €

x

9

OIKOS

M

PT023314573

15/08/2018

11m

PRE

Sergio Manuel Martinho dos Santos

2 500 €

x

10

OZEUS

M

PT423314736

12/09/2018

10m

PRE

Sergio Manuel Martinho dos Santos

2 500 €

x

11

OUTUBRO

M

PT319331028

02/10/2018

9m

PRE

Aletta Elisabeth de Beaufort

3 000 €

3 900 €

12

OURO

M

PT322832857

03/10/2018

9m

PRE

Joaquim José dos Santos Prates

2 500 €

x

13

OLIVIA

F

PT617197998

13/02/2018

1A 5m

PRATA

Daniel José do Carmo Pacheco

2 150 €

2 300 €

14

OVELHA

F

PT722832855

24/09/2018

9m

PRATA

Joaquim José dos Santos Prates

1 750 €

1 900 €

Lote

Nome

Sexo

S.I.A

1

NANDO

M

PT122294014

14/11/2017

1A 8m

2

OLAVO

M

PT022111901

18/02/2018

3

ORIENTE

M

PT322832833

4

OSVALDO

M

5

OBELISCAL

6

Resultados do leilão de reprodutores ocorrido na FACECO 2019
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1
CAMPEÃO

NESPRESSO

2

PT219289525

Proprietário e Criador:
Aletta Elisabeth de Beaufort

3
VICECAMPEÃO

OURO
PT822111907

1

Proprietário e Criador:
Argartalhos Supermercados,
Lda.
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1ª SECÇÃO MACHOS (DOS 8 AOS 11 MESES)

1

1

ODECEIXE
PT822111964

Algartalhos Supermercados,
Lda. (AS)

2

pai:

ULTRABO
		
MN
mãe:

OUTONO

1

1

2

2

Palmela

pai:

JUAN
mãe:

HISTÓRIA

[
[

FAKEE

13

13

BRILLANCE
APPART MN (I.A.)

2

2

JMPC

1

1

ORTIGÃO

3
2

3
2

13

13

2

2

DESEJADA

criador:

PT719330937

Manuel Pacheco Martinho
(MPM)

IMPERIALE

[

NAPOLEON

3[

FISTON ED

NEBULEUSE

EXELANS

criador:

AS

PT822174599

João Manuel Piedade Correia
(JMPC)

3

2

São Bartolomeu de Messines

1

1

2

2

3

3

Zambujeira do Mar

pai:

JACKPOT
mãe:

GATINHA

[
[

DAMIAN
BABETTE
TALENT MN
BALANÇA

criador:

MPM
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2ª SECÇÃO MACHOS (DOS 11 AOS 14 MESES)

1

1

OURO
PT822111907

Algartalhos Supermercados,
Lda. (AS)

2

pai:

IDEAL
		
mãe:

1 3 1

HELOISE

ORVALHO

2

PT417197999

Daniel José do Carmo Pacheco
(DJCP)
Zambujeira do Mar

pai:

LAGARTO
mãe:

INES

[
[

FEROZ

2

BAMBIN

criador:

DJCP

ODIABO.FL
PT822098845

Fernando Luis Parreira de
Ornelas Vasconcelos (FLPOV)

2

1

2

[

GATEAU
FRILEUSE

[3

BANDIT2 MN
ALOUETTE

criador:

AS

1

13

13

FIGUEIRA

ELISA

1

2

São Bartolomeu de Messines

2

2

1

3 3
3

2

2

13

13

2

2

3

Évora

pai:

LUXEMBURGO.B
mãe:

GALHETA

[
[

FEDERICO
CROATA
CANARIS
ROCA

criador:

FLPOV
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3ª SECÇÃO MACHOS (DOS 14 AOS 17 MESES)

1

1

NERO
PT019289569

Aletta Elisabeth de Beaufort
(AEB)

2

pai:

ERNEST
		
mãe:

NIGLU.FL

1

1

2

2

Évora

pai:

JGATEADOR
mãe:

HÉLIA

[
[

CABEZON

13

13

SOFIA
CANARIS

2

2

FLPOV

1

1

OSVALDO

3
2

3
2

13

13

2

2

URCA

criador:

PT222111905

Algartalhos Supermercados,
Lda. (AS)

INDIA

[

3[

CLOCHER
ZILAR
BAVARDAGE (I.A.)
CARLOTA

criador:

AEB

PT422098842

Fernando Luis Parreira de
Ornelas Vasconcelos (FLPOV)

3

2

Arronhces

1

1

2

2

3

3

São Bartolomeu de Messines

pai:

ENGY (I.A.)
mãe:

JAMEIGA

[
[

ULTRABO MN
CEDILLE
CAPELÃO
FRATERNA

criador:

AS
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4ª SECÇÃO MACHOS (DOS 17 AOS 20 MESES)

1

1
NESPRESSO
PT219289525

Aletta Elisabeth
de Beaufort (AEB)

2

Arronches

pai:

JESS
		
mãe:

NEON

1 3

CAFEINA

2

2

PT919289531

Aletta Elisabeth de Beaufort
(AEB)
Arronches

pai:

DELICE
mãe:

ELECTRA

[
[

POQUELIN

ARSENE

2

AEB

1

NANDO

3
2

criador:

PT122294014

Algartalhos Supermercados,
Lda. (AS)

[

3[

FILOU
CROCHE
TALISMAN
SORTE

criador:

AEB

1

13

13

VENDEE

PANDORA

1

1

2

2

2

2

1
3

3
2

3

São Bartolomeu de Messines

pai:

IDEAL
mãe:

GIRAFA

[
[

GATEAU
FRILEUSE

13

13

2

2

SOCRATES
MARCADORA

criador:

AS
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1
CAMPEÃ

NORA
PT817197997

2

Proprietário e Criador: Daniel
José do Carmo Pacheco

3
VICE-CAMPEÃ

ODEMIRA
PT122111953

1

Proprietário e Criador:
Algartalhos Supermercados,
Lda.
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10ª SECÇÃO FÊMEAS (DOS 8 AOS 11 MESES)

1
ORIANA

1

PT919289499

Manuel Pacheco Martinho
(MPM)

2

Zambujeira do Mar

pai:

JACKPOT
		
mãe:

ODETE
Almodôvar

pai:

HAMAC (I.A.)
mãe:

MARFIM

[
[

DENBREIZ MN

1

2

2

HORTINHA

2

CMU

1

ORVALHA

3
2

criador:

PT817198000

Daniel José do Carmo Pacheco
(DJCP)

1

[

3[

DAMIAN
BABETTE
VETIVER
AZALEE

criador:

MPM

1

13

13

DINA

DEPUTADA

HINA

1 3

PT722991779

Cheiro do Monte, Unipessoal,
Lda. (CMU)

2

2

2

2

1
3

3
2

3

Zambujeira do Mar

pai:

JACKPOT
mãe:

ANANAS

[
[

DAMIAN
BABETTE

13

13

2

2

SARMENT
TOURTELLE

criador:

DJCP
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11ª SECÇÃO FÊMEAS (DOS 11 AOS 14 MESES)

1

1

ODEMIRA
PT122111953

Algartalhos Supermercados,
Lda. (AS)

2

pai:

DIAMANT
		
82
mãe:

OPALA

1

1

2

2

Évora

pai:

DAHAIR (I.A.)
mãe:

JASMINE

[
[

SAFARA

13

13

SITELLE
BAVARDAGE (I.A.)

2

2

Rui Jorge Pinto Lamberto Silva

1

1

OHMARIA.FL

3
2

3
2

13

13

2

2

ABELIDADE

criador:

PT022098844

Fernando Luis Parreira de
Ornelas Vasconcelos (FLPOV)

ISABELLE

[

BERLIOZ.B

3[

CASANOVA

VERSION

APPOLINE

criador:

AS

PT819289466

Joaquim José dos Santos
Prates

3

2

São Bartolomeu de Messines

1

1

2

2

3

3

Évora

pai:

JASPE
mãe:

INTEIRA

[
[

DOMINO
EQUATION
CANARIS
SAFADA

criador:

FLPOV
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12ª SECÇÃO FÊMEAS (DOS 14 AOS 17 MESES)

1
OLIVIA

1

PT222111900

Algartalhos Supermercados,
Lda. (AS)

2

São Bartolomeu de Messines

pai:

1 3

LASSIE

2

2

PT822111902

Algartalhos Supermercados,
Lda. (AS)
São Bartolomeu de Messines

pai:

GABIN MN
(I.A.)
mãe:

JULIANA

[
[

DANDY

BANANIER (I.A.)

2

AS

1

NATALICIA.JC

3
2

criador:

PT822266263

Joaquim José Neto de Carvalho
(JJNC)

3[

ENGY (I.A.)

1

CARMELLE

DANSEUSE

criador:

AS

1

13

13

BICHE

BONECA

1

[

COLUCHE

MAGICIEN
		
mãe:

OTILIA

2

2

2

2

1
3

3
2

3

Oliveira Do Hospital

pai:

JIPE
mãe:

BARROCA

[
[

DAMIAN
CELINA

13

13

2

2

TALISMAN
TABERNA

criador:

JJNC
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13ª SECÇÃO FÊMEAS (DOS 17 AOS 20 MESES)

1

1

NORA
PT817197997

Daniel José do Carmo
Pacheco (DJCP)

2

pai:

JACKPOT
		
mãe:

NEVE

1

1

2

2

Arronches

pai:

ERNEST
mãe:

JESSICA

[
[

CLOCHER

13

13

ZILAR
DELICE

2

2

AEB

1

1

NESPERA

3
2

3
2

13

13

2

2

GEISHA

criador:

PT019289205

Joaquim José dos Santos
Prates

IRONIE

[

3[

DAMIAN
BABETTE
ELEPHANT
CLOCHETTE

criador:

DJCP

PT719289518

Aletta Elisabeth de
Beaufort (AEB)

3

2

Zambujeira do Mar

1

1

2

2

3

3

Évora

pai:

CAMEOS (I.A.)
mãe:

FRAMBOESA

[
[

REMIX
VELSEUSE
DONRUAN
TAMARA

criador:

Rui Jorge Pinto Lamberto Silva
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MELHOR ESPERANÇA DOMADO

NAY S.PEDRO
PT519935527

Agro-Pecuária do Monte de S.
Pedro, Lda. (AMSP)
Avis

pai:

DAY
(I.A.)
		
mãe:

HEMA

[

ALF

[

DOMINO

TARGETTE

SUEDOISE

criador:

AMSP

Foto de família - FIAPE 2019
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MELHOR CRIADOR

1

1

ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA.
São Bartolomeu de Messines

2

2

3

3

1

1
2
3

1

2

1

1

1

2

2

3

3

ALETTA ELISABETH DE
BEAUFORT
Arronches

3

Representante Fred Carp

2

revista Limousine ~ 2019

2

MANUEL PACHECO MARTINHO
São Teotónio
Representante Daniel Pacheco

1

1
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LEILÃO DE JOVENS REPRODUTORES LIMOUSINE

O

Parque de Feiras e Exposições de Estremoz, recebeu
entre os dias 1 e 5 de maio, a 33ª edição da FIAPE – Feira Agropecuária de Estremoz, organização da ACORE e
da Câmara Municipal de Estremoz. Foi aqui, que a ACL
organizou, uma vez mais, o seu Concurso Nacional de Jovens Reprodutores, assinalando a sua 28ª edição.
O Concurso Nacional de Jovens Reprodutores da Raça Limousine, teve lugar no dia 1 de maio, contando com a presença de
46 animais, distribuídos por 10 criadores, sendo julgado por um
grande conhecedor da raça, participante em vários concursos
em Espanha e França. Sócio da ganadaria Regulez-Artexte C.B.,
na Gordejuela, País Basco, Carlos Regulez foi o convidado para
julgar a edição do concurso deste ano.
Os Grandes Campeões do Concurso de Jovens foram o NESPRESSO (PT219289525) da criadora Aletta Elisabeth de Beaufort
e a NORA (PT817197997), de Daniel José do Carmo Pacheco, consagrando-se a Algartalhos Supermercados, Lda. como Melhor
Criador. O prémio para Melhor Animal Domado coube à NAY SPEDRO (PT519935527), da Agropecuária Monte de S. Pedro, Lda.
No final do dia, foi realizada mais uma edição do leilão de jovens
reprodutores, onde foram levados a ringue 8 animais, sendo arrematados 5 destes.

LOTE

Nome

Sexo

S.I.A.

Data
Nascimento

Idade

Certificação

Criador Apresentante

Valor
Licitação

Valor
Arrematação

1

NESPRESSO

M

PT219289525

2017-09-21

19
meses

OURO

Aletta Elisabeth de Beaufort

3.750 €

4600€

2

NAMORADO

M

PT422832823

2017-12-28

16
meses

OURO

Joaquim José dos Santos
Prates

3.500 €

3550€

3

ORVALHO

M

PT719289490

2018-04-11

12
meses

PRE

Manuel Pacheco Martinho

2.500 €

Não sujeito a
leilão

4

OPEL

M

PT722205142

2018-04-18

12
meses

PRE

João Manuel Piedade Correia

3.000 €

3050€

5

ORION.FL

M

PT422098847

2018-05-15

11
meses

PRE

Fernando L. P. de Ornelas
Vasconcelos

3.000 €

----

6

NORA

F

PT817197997

2017-11-02

18
meses

OURO

Daniel José do Carmo
Pacheco

2.850 €

3450€

7

NEPAL

F

PT122832810

2017-11-21

17
meses

PRATA

Joaquim José dos Santos
Prates

2.500 €

----

8

ORVALHA

F

PT817198000

2018-06-15

10
meses

PRATA

Daniel José do Carmo
Pacheco

1.500 €

----

9

ORIANA

F

PT919289499

2018-08-27

8 meses

PRATA

Manuel Pacheco Martinho

1.500 €

1650€

Resultados do leilão de reprodutores ocorrido na FIAPE 2019

98

revista Limousine ~ 2019

Palmarés

CONCURSO LIMOUSINE
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2019
FAIAL | AÇORES

12º SECÇÃO NOVILHAS (12 A 20 MESES)

1

1

NOANA
PT519793349

João Valdemar Azevedo
Ormonde (JVAO)

2

pai:
		

CAMEOS
(I.A.)
mãe:

1

1

3

GEADA

2

[

REMIX

3[

BARON

VELSEUSE

BIANCA

criador:

JVAO

ILHA TERCEIRA

ORQUÍDEA

2

2

13

13

PT622374094

José Agnelo Bettencourt
(JAB)
pai:

MAS DU CLO
(I.A.)
mãe:

CAMÉLIA

[
[

BAMBINO
COSETTE
TABLEAU
TRIPEIRA

criador:

JAB

ILHA DE SÃO JORGE

ORLA

PT322383052

Aida Maria da Silva Bettencourt
Pinheiro (AMSBP)
pai:

FAMOSO
mãe:

INDIA

[
[

HIGHLANDER (I.A.)
BASTILLE

2

2

1

1

3
2

3
2

13

13

2

2

1

1

2

2

3

3

TASTEVIN (I.A.)
EMOTIVA

criador:

AMSBP
ILHA DO FAIAL
revista Limousine ~ 2019

99

3

3

Palmarés

CONCURSO LIMOUSINE
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2019
FAIAL | AÇORES

13º SECÇÃO NOVILHOS (12 A 20 MESES)

1
OVNI

1

PT822897290

Luis Manuel Bulcão
(LMB)

2

pai:
		

JETSET
mãe:

1 3

ESQUILA

1

2

[

AZURRI (I.A.)

3[

MOZART (I.A.)

DÁLIA

AVALANCHE

criador:

LMB

ILHA DO FAIAL

ORIENTE

2

PT322383330

Aida Maria da Silva Bettencourt
Pinheiro (AMSBP)
pai:

ECLAIR
mãe:

GABI

[
[

CADETE

BRONZE

criador:

AMSBP
ILHA DO FAIAL

ORRICO
PT819793352

João Valdemar Azevedo
Ormonde (JVAO)
pai:

ARMORIC
(I.A.)
mãe:

LYONCE

[
[

NEUF (I.A.)
SOURIANTE

2

2

2

2

1

1

3
2

1

13

13

ALTESSE

PERDIZ

1

2

3

3
2

13

13

2

2

3

GRILO
BEYONCE

criador:

JVAO
ILHA TERCEIRA
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CONCURSO LIMOUSINE
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2019
FAIAL | AÇORES

14º SECÇÃO NOVILHAS (COM MAIS DE 20 MESES)

1

1

NOÉLIA
PT819754841

Noélia de Fátima Simas
Duarte (NFSD)

2

pai:
		

MAS DU CLO
(I.A.)
mãe:

1

1

3

2

GATA

[

3[

BAMBINO
COSETTE
DASMIX
DELTA

criador:

NFSD

ILHA DO FAIAL

MABI

2

2

13

13

PT218623467

José Orlando Mendonça da
Silva (JOMS)

[
[

pai:

GÉNIO
mãe:

FURNA

DANADO
SOLA
BOM
ANONA

criador:

JOMS

ILHA DO FAIAL

NICAS
PT519752099

Ludgero Manuel Pinheiro
(LMP)
pai:

ECLAIR
mãe:

ILHA

[
[

CADETE
ALTESSE

2

2

1

1

3
2

3
2

13

13

2

2

1

1

2

2

3

3

IONESCO (I.A.)
GRACIOSA

criador:

LMP

ILHA DO FAIAL
revista Limousine ~ 2019
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CONCURSO LIMOUSINE
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2019
FAIAL | AÇORES

15º SECÇÃO VACAS PARIDAS

1
LADY

1

PT018442656

José Agnelo
Bettencourt (JAB)

2

pai:
		

BAVARDAGE
(I.A.)
mãe:

1 3

2

FIESTA

1

[

3[

ON-DIT (I.A.)
RIDELLE
IONESCO (I.A.)
CAMÉLIA

criador:

JAB

ILHA DE S. JORGE

LUPA

2

PT817390584

Joaquim Severino
Bettencourt
pai:

HEROI
mãe:

ERICA

[
[

MOZART (I.A.)

HIGHLANDER (I.A.)

criador:

José Agnelo Bettencourt
ILHA DE SÃO JORGE

INDÍA
PT217282059

Aida Maria da Silva Bettencourt
Pinheiro (AMSBP)
pai:

TASTEVIN
(I.A.)
mãe:

EMOTIVA

[
[

EPSON
PAILLETTE

2

2

2

2

1

1

3
2

1

13

13

ERVA

CEVADA

1

2

3

3
2

13

13

2

2

3

CADETE
URZELA

criador:

AMSBP
ILHA DO FAIAL
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CONCURSO LIMOUSINE
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2019
FAIAL | AÇORES

16º SECÇÃO TOUROS REPRODUTORES (COM MAIS DE 30 MESES)

1

1

LUÍS

PT518754155

Lino Álvaro Pimentel
Sousa

2

pai:
		

ECLAIR
mãe:

1

1

3

GAVINA

2

[

3[

CADETE
ALTESSE
TASTEVIN (I.A.)
DABILHA

criador:

Aida Maria da Silva Bettencourt Pinheiro
ILHA DE S. JORGE

IMEDIATO

2

2

13

13

PT617408490

Aida Maria da Silva Bettencourt
Pinheiro (AMSBP)
pai:

FEROZ
mãe:

GAIVOTA

[
[

SIMON (I.A.)
DONZELA
PALACE (I.A.)
AZALEE

criador:

AMSBP
ILHA DO FAIAL

MALHÃO
PT719751268

Aida Maria da Silva Bettencourt
Pinheiro (AMSBP)
pai:

BRIGAND MN
(I.A.)
mãe:

GAIVOTA

[
[

UBU
UNESIT

2

2

1

1

3
2

3
2

13

13

2

2

1

1

2

2

3

3

PALACE (I.A.)
AZALEE

criador:

AMSBP
ILHA DO FAIAL
revista Limousine ~ 2019
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OVIBEJA (BEJA) 24 A 28 ABRIL 2019

SANTIAGRO (SANTIGO DO CACÉM) 30 MAIO A 2 JUNHO 2019
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FEIRAS E EXPOSIÇÕES
FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA (SANTARÉM) 8 A 16 JUNHO 2019

FEIRA DA LUZ 2019 (Montemor-o-Novo) 28 agosto a 2 setembro 2019

R

econhecida como um dos
grande certames da região,
a Feira da Luz/Expomor realizou-se de 28 de agosto a
2 de setembro de 2019 em Montemor-o-Novo. Esta é uma referencia
no setor agropecuário não só pelo
elevado número de expositores e
visitantes, mas também pelas condições do Parque de Exposições/
Parque de Leilões de Gado e das atividades desenvolvidas.
É um evento que proporciona para

revista Limousine ~ 2019

além da oportunidade de negócio e
investimento, a possibilidade de troca de contactos, ponto de encontro
de várias entidades, associações e
empresas.
No decorrer da feira todos os dias
ocorreram eventos pecuários, concursos, exposições, palestras, demonstrações e leilões. A Associação
de Criadores Limousine em conjunto com os seus criadores, participou
no evento com 47 animais da raça
das mais variadas idades. Este ano
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com uma novidade, a
ACL realizou um leilão
de Fêmeas Reprodutoras Limousine e como
habitual no dia 31 de
Agosto pelas 19:00h, 10
novilhos participaram
no 8º Leilão Subvencionado de Reprodutores Machos Limousine,
sendo todos eles licitados e entregues aos
novos proprietários.

LEILÃO DE REPRODUTORES LIMOUSINE - EXPOMOR 2019
LOTE
1

NOME

SEXO

NOAZINHO Macho

S.I.A

DATA
NASC.

PT119289172

16/09/2017

1A 11m

PROPRIETÁRIO

VALOR LICITAÇÃO

VALOR
ARREMATAÇÃO

Prata

Johanna Gijsberta Van
Valburg

2 750 €

2 850 €

IDADE CERTIFICAÇÃO

2

NERUDA

Macho PT422408806 23/11/2017

1A 9m

Ouro

José Carlos Rodrigues
Pereira

3 000 €

3 100 €

3

OCEANO

Macho

PT622819410

30/01/2018

1A 7m

Ouro

Currais de Ferro

3 000 €

3 250 €

4

NANDO

Macho

PT122294014

14/11/2017

1A 9m

Ouro

Algartalhos Supermercados, Lda.

3 000 €

4 550 €

5

NINTENDO Macho

PT522135679

09/11/2017

1A 9m

Bronze

João Manuel Piedade
Correia

2 500 €

3 550 €

6

OBELIX VF Macho

PT119676880

29/01/2018

1A 7m

Ouro

Soc. Agro-Pecuária do
Vale Feijoal, Lda.

3 000 €

4 500 €

Macho PT022074886 14/01/2018

1A 7m

Ouro

José João Salgueiro
Bibe

3 000 €

3 050 €

24/10/2017 1A 10m

Ouro

Soc. Agro-Pecuária
Corte do Paraíso, Lda.

3 000 €

3 450 €

7

ORIANA

8

NETO

Macho

PT222843011

9

ORIENTE

Macho

PT322832833 23/02/2018

1A 6m

Ouro

Joaquim José dos
Santos Prates

3 000 €

3 400 €

10

NIASSA

Macho

PT522474617 22/09/2017 1A 11m

Ouro

Mª Graça N. Mexia Castelo
Branco, Soc. Unip. Lda.

3 000 €

3 550 €

11

ORTIGA

Fêmea

PT622438661 01/05/2018

1A 3m

Prata

Francisco António
Coelho Duarte

1 500 €

Retirada

12

OLIVIA

Fêmea

PT019330945 05/10/2018

10m

Prata

Manuel Pacheco Martinho

1 500 €

2 000 €

PT122832433

8m

Prata

Gonçalo Lobo da Silveira do Souto Patrício

1 500 €

Retirada

13

OKINAWA. Fêmea
SP

01/12/2018

14

OLIVIA

Fêmea

PT523203747 04/08/2018 1A 0m

Prata

Henrique José Calhaço
Carvalho

1 500 €

Retirada

15

OLIMPIA
VF

Fêmea

PT522971635

Prata

Soc. Agro-Pecuária do
Vale Feijoal, Lda.

1 500 €

1 650 €
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FEIRA AGRÍCOLA DE PORTALEGRE (PORTALEGRE) 6 A 8 SETEMBRO 2019

6º LEILÃO DE REPRODUTORES LIMOUSINE PORTALEGRE
IDADE

CERTIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

VALOR
LICITAÇÃO

VALOR
ARREMATAÇÃO

PT922832835 03/03/2018

1A 6m

Ouro

Joaquim José dos
Santos Prates

3 000 €

Retirado

Macho

PT822438660 12/03/2018

1A 5m

Ouro

Francisco António
Coelho Duarte

3 000 €

Retirado

ONOFRE VF

Macho

PT822971629

11/03/2018

1A 5m

Ouro

Soc. Agro-Pecuária
do Vale Feijoal, Lda.

3 000 €

3 050 €

4

ONIX

Macho

PT822479712

11/01/2018

1A 7m

Ouro

Lúcio José Sousa
Madureira

3 000 €

Retirado

5

OSCAR

Macho

PT423035631

11/03/2018

1A 5m

Ouro

Currais de Ferro

3 000 €

3 050 €

6

NOVEMBRO

Macho

PT122135690

03/12/2017

1A 9m

Prata

João Manuel Piedade Correia

2 750 €

Não foi a leilão

7

NELITO

Macho

PT922818759

22/12/2017

1A 8m

Prata

J. L. S. Sociedade
Agrícola, Lda.

2 750 €

Retirado

LOTE

NOME

SEXO

1

OLIVEIRA

Macho

2

OTÁRIO

3
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S.I.A

DATA
NASC.
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Ficha de assinatura
NOME / EMPRESA AGRÍCOLA*
MORADA*
CÓDIGO POSTAL*
TELEFONE

LOCALIDADE*
MARCA DE EXPLORAÇÃO*

Nº CONTRIBUINTE*

Eu abaixo assinado declaro que sou Bovinicultor e estou
interessado em receber “Notícias Limousine” a partir do
nº
ano
inclusivé.

de

de 20

*
*

A revista limousine é editada anualmente
pela ACL, e é distribuida gratuitamente aos
associados da ACL.
Todos os restantes bovinicultores
interessados em receber esta revista poderão
ser assinantes, bastando para isso que nos
devolvam esta ficha devidamente preenchida.

Os itens marcados com * são de preenchimento obrigatório caso contrário a assinatura não será aceite. A ACL compromete-se a não divulgar os dados constantes nesta ficha a outras entidades, sendo os dados usados unicamente para fins de divulgação da revista ou divulgação de outras informações que a ACL
reconheça de similar interesse para os bovinicultores assinantes.

ACL - ASSOCIAÇÃO CRIADORES LIMOUSINE
Rua Combatentes da Grande Guerra, n.º 1 7630-158 Odemira | TEL: 283 322 674 | FAX: 283 322 684
GERAL@limousineportugal.com | www.limousineportugal.com

A C L

Associados
www.limousineportugal.com

PORTUGAL
CONTINENTAL
E AÇORES

Lisboa

Ponta Delgada
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ASSOCIADOS ACL
2020

DISTRITO DE BRAGANÇA
MACEDO DE
CAVALEIROS

ALBERTO MANUEL
PINELA SALGADO

CASA DOS PINELAS
278421312 / 967713789
ritrodrigues@gmail.com

MOGADOURO

CASA AGRÍCOLA
VILLAR DO REY,
LDA.

279342423 / 962494978
paulovilarica@gmail.com

DISTRITO DE VILA REAL
CHAVES

MANUEL ACÁCIO
SARAIVA DE SOUSA

QUINTA DOS BUXOS
259403052 / 914592455
quintadosbuxos@hotmail.com

DISTRITO DE VISEU
MANGUALDE

SOCIEDADE AGROPECUÁRIA DA QUINTA
DE DAREI, LDA.

QUINTA DE DAREI
964061066
mruivo@casadedarei.pt

DISTRITO DE GUARDA
ALMEIDA

SÓNIA PÓVOA FRIAS

MALPARTIDA
271571180 / 969615171
soniafrias79@hotmail.com

ARR - UNIP., LDA.

QUINTA DO PERDIGÃO
271230279 / 963332839
r.r@ipg.pt
CARLOS M. MONTEIRO

FIGUEIRA DE
CASTELO RODRIGO

SITIO DO TOCAL
966494455
c_monteiro0283@hotmail.com

VERMIOSA
271366080 / 968419249
mfatima_roque@hotmail.com

JOAQUIM M. SARAIVA

JOSÉ SEBASTIÃO DE
LIMA RABAÇA ROQUE

Mª JOSÉ R. CORREIA CABEÇA DE CASAL DA
HERANÇA DE

QUINTA DA VAQUEIRA
936552555
r-c@sapo.pt
GUARDA

ANTÓNIO J. N. VENTURA

VALHELHAS
275487161 / 965527163
ruben_ventura5@hotmail.com

TAPADA DA LAMEIRA
962187476
romeusaraiva_261@hotmail.com
JOÃO T. CAIRRÃO

QUINTA DA COBERTA
271211719 / 967059437
joaocairrao1965@gmail.com
SOC. AGRÍCOLA
QUINTA DO AVEREIRO,
LDA

EMÍLIA MONTEIRO
GONÇALVES MOURA

QUINTA DAS
CHAMUSCADAS
962370156
jmarquesm70@gmail.com

SABUGAL

ARMÉNIO NABAIS
JORGE

SITIO DO AREAL
969442185

CRISTINA R. F. SILVA

PINHEL

A CARVALHA DAS
ERVAS TENRAS
EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA, LDA.

QUINTA DAS
BATOQUINHAS
966396354
rei.precos@sapo.pt

QUINTA DA CARVALHA
239834271 / 917769291
amdpaiva@gmail.com

JOAQUIM MODESTO
FERNANDES

AMADEU DIAS
SALVADOR

QUINTA DA RASA
964325048
cunirraia@sapo.pt

QUINTA DO CORGO
966796261
vetnelas@gmail.com

QUINTA DO AVEREIRO
217158247/ 939301317
tmendesmartins@gmail.com

TERRAS PERDIDAS SOC. AGRÍCOLA, LDA.

ALDEIA DA RIBEIRA
275314174 / 968036060
rei.precos@sapo.pt

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
DISTRITO DE LISBOA

IDANHA-A-NOVA

IDANHAGADO PRODUÇÃO ANIMAL,
LDA.

ALENQUER

COMPANHIA AGRÍCOLA
DA QUINTA DO DUQUE,
S.A.

VALONGO
938611432
joaocruzpereirajcp@gmail.com

QUINTA CASAL DO VALE
912643110
joaquimcabral@quintadoduque.pt

JOÃO FERNANDES
ANTUNES

SINTRA

VALE DE CARDAS
277202441 / 969026598
joaofantunes@sapo.pt

QUINTA DA VELA - EXPL.
AGRO-PECUÁRIA, LDA.

RUA DO OUTEIRO
219616485/ 919318738
jnr.promoura@mail.telepac.pt

JOÃO FILIPE SILVA
TAPADAS

JOAQUIM ANTÓNIO
CARALINDA LOURENÇO

DISTRITO DE LEIRIA
PENICHE

LEONEL ROSÁRIO FONSECA

LUGAR DA ESTRADA
917622340
telma-i-m-fonseca1@hotmail.com

DISTRITO DE COIMBRA
OLIVEIRA DO HOSPITAL

JOAQUIM J. N. CARVALHO

PINHEIRO DOS ABRAÇOS
962560090
joaquim.carvalho@ipcb.pt
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MARIA DA GRAÇA
SAMPAIO MARROCOS
VITAL

VALE FURÃO
272343071 / 960005701
jguedescampos@gmail.com

GRANJA DE S.PEDRO
277914125/966970698
granja.s.pedro@sapo.pt

LUÍS FILIPE PINTO E
SILVA

SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SRª
CALVÁRIO, LDA

HERDADE DA
CACHOUÇA
917882754
ftrigueiros@yahoo.com

MANUEL SERRA DA
COSTA

MEDELIM
277202029 / 917391495
servidanha.sergio@gmail.com

JARDINAS
QUINTA DA VÁRZEA
962841560
926941217
joaofilipe_tapadas@hotmail.com

SOBRAL DE MONTE
AGRAÇO

PERO NEGRO
261788108 / 918265787
joaquima.c.lourenco@gmail.com

JOÃO FREDERICO
ALVES ÁGUAS
GUEDES DE CAMPOS

DISTRITO DE SANTARÉM
ALCANENA

CARLOS MIGUEL
LOPES CORREIA

CASA DA CHARNECA
913889567
casadacharnecalimousine@
gmail.com
SOC. AGRÍC. QUINTA
DO BONFLORIDO, LDA.

QUINTA DO
BONFLORIDO
249891353/912211891
bonflorido13@gmail.com

BENAVENTE

AGROPECUÁRIA
MEIA-BOTA, LDA.

HERDADE DO BILRETE
263589008 / 935722115
geral@meiabota2.pt
COMPANHIA DAS
LEZÍRIAS, S.A.

CHARNECA DO
INFANTADO
263650600 / lezirias@cl.pt
JOSÉ ANTÓNIO DA
SILVA ALVES INÁCIO

HERDADE SOBRAL DE
PORTO SEIXO
963056644
almes.inacio@calbrita.pt

MANUEL MA
PIMENTEL SANTOS L.
CARVALHO

HERDADE DO VALÃO
912681168
mmlopocarvalho@gmail.com
CORUCHE

JOSÉ CARLOS FREIRE
DIAS CORREIA

HERDADE DAS
FIGUEIRAS
213161564 / 919311421
jccorreia3@gmail.com

SALVATERRA DE
MAGOS

MANUEL MARIA LOPO
DE CARVALHO, LDA.

HERDADE DO VALÃO
917240163
malagueiros@gmail.com
TOMAR

PERUAVES
AVICULTURA, LDA.

CASAL SANTO
ANTÓNIO
249982275 /914530584
peruaves1530@gmail.com

ACL faz referência, unicamente, aos associados que autorizaram, por escrito, a divulgação dos seus dados pessoais.

DISTRITO DE SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

BERNARDO MENEZES
MORAIS UNIP., LDA.

HERDADE DA CAEIRINHA
912463458
bernardo.mmorais@gmail.com
CASA AGRÍC. TRIGO
DOURADO, LDA.

ESSENCIAL
DA PAISAGEM
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, LDA.

JOSÉ FERNANDO G. R.
GONÇALVES

HERDADE VALE DE
CARDEIROS
968367675
joaopedromedalhas@hotmail.com
DIOGO CRUZ BUCHO
PEREIRA GIL

HERDADE FERRARIA
933850828
diogo_gil@hotmail.com
ARRONCHES

HERDADE NAVE DO
GROU
245583458 / 916763940
carp@mail.telepac.pt

HERDADE DO MONTE
DEL REI
962451790
montedobarquete@gmail.com
MIGUEL ANGEL
DURAN SANCHEZ

HERDADE DO BALDIO
34660975728
miguel@grupovisibel.com
SOC. AGRO-PEC.
CHAINÇA DE
ELVIRINHA, LDA.

HERDADE DAS
BARRADINHAS
962473300
herdadedobaldio@gmail.com
AGRO-PECUÁRIA DO
MONTE DE S. PEDRO,
LDA.

CRATO

ANA PAULA PIRES A.
COSTA

QUINTA DO MOINHO
MEIRINHO
245996145 / 967018848
stresslua@gmail.com
DIOGO A. C. BELLO
MORAES

TANQUE DA RENDA
245996336 / 934264062
dbmoraes1@gmail.com

HERDADE VALE DA
SEBES
245798211/962709950
hjccarvalho@hotmail.com
MARIA JOSÉ
DAMÁZIA SIMÃO
CARRILHO FÉLIX

SAGRIMONTE - SOC.
AGRO-PECUÁRIA
MONTE DA PEDRA,
LDA.

HERDADE DOS CANTOS 214814020
969504207
917233269
Fsmcortico@hotmail.com
geralsagrimonte@gmail.com
D. GONÇALO MARIA P.
DA CAMARA PEREIRA CAMPO MAIOR
ELVAS
NELSON JOSÉ C.
HERDADE DA TORRE
ANTÓNIO MARTINS
BARRETO
SOUSA CABEÇA CASAL
919745841
MONTE DA SERRINHA
HERANÇA DE
gonçalo_camara_pereira@
966868496 / njbarreto@gmail.com HERDADE MARIA
hotmail.com
RIBEIRAS DE BAIXO
CASTELO DE VIDE
HERDADE DA
268671237/968186440
PAULINO
E
ESPOSA,
LDA
RABASCA, LDA.
anselmodsousa@hotmail.com
HERDADE DE
968463544
TENDEIROS
JOAQUIM MANUEL P.
hrabasca@gmail.com
CACHEIRINHA, UNIP.
245201879 / 962454602
paulino_esposa@hotmail.com LDA.
JOÃO DIOGO
HERDADE DONA MARIA
MURALHAS PEDRO
RENATO ROSADO
268656263 / 966413283
BACHAREL
GRINCHO RIBEIRO
scacheirinha@hotmail.com
969984615
BARQUEIRA
joaodiog@hotmail.com
916294939
renatorgribeiro@gmail.com
revista Limousine ~ 2020

HERDADE DO CELEIRO
965755915
acmvenancio@gmail.com
MARIA DE FÁTIMA
MENDES BENTO
GUERRA

CARRASQUEIRA
212894219 / 939375028
geral@jmpc.pt

SOC. AGRÍC. HERDADE
DO ALTO
DO PINA, S.A.

MONTE DO ALTO DO
PINA
213245029/ 967610404
libertas@libertas.pt

MONFORTE

BARBAS E IRMÃO,
LDA.

HERDADE DO FREIXO
967877633
jfcoelho.1968@hotmail.com
TERESA MARIA TELLO
DA GAMA PICÃO
CALDEIRA

MONTE DA DEFESA
268623160 / 919119517
ravasco@sapo.pt

MONTE DOS CURRAIS
DE FERRO
936849625
jmata@fertiprado.pt
POMBAIS - PROD. E
SERVIÇOS EM MEIO
RURAL, LDA.

HERDADE DOS
POMBAIS
245992164/968818852
geral@pombais.pt

SETÚBAL

Mª DA CONCEIÇÃO DE
CARVALHO SAMPAIO
COMENDA

HERDADE DAS
ROMEIRAS
924399299/266857045
mcscomenda@gmail.com

PORTALEGRE

ANTÓNIO MANUEL
DO CARMO RIBEIRO

MONTES DOS CABEÇOS
BRANCOS
967050263/962661308
tiagoribeiro_1993@hotmail.com

COVAL DO CASCO -

J.L.S. SOCIEDADE
AGRÍCOLA, LDA.

FRANCISCO MANUEL
RAIMUNDO JANECO

HERDADE DA RABUJA
939599444
fjaneco@gmail.com

MONTE TAPADA DO
MOTE
966894739
salgueiro_86@hotmail.com
MONTE DOS
INGLESINHOS, LDA.

MONTE DOS
INGLESINHOS
965012517
montedosinglesinhos@gmail.com

SOC. ACRÍC. DA
HERDADE DA CABEÇA PEDRA RISCA
GORDA, LDA
LIMOUSINE

HERDADE VALE
ROMEIRAS
245573638 / 966003269
TRADIÇÃO VERDE SOC. AGRO-PECUÁRIA aruomleunam@gmail.com
UNIPESSOAL, LDA.
NISA
MONTE DOS
FRANCISCO A. C.
APÓSTOLOS
DUARTE
965772092
FONTE DO ALCAIDE
tiagoasamaral@gmail.com
245742465 / 917627652
Jss.duarte@gmail.com
MARVÃO
CURRAIS DE FERRO

MONTE VALE DE S.
TIAGO
932961289
ebotelho52@gmail.com

HERDADE DA SAMARRA
E BARRADAS
964000461
josecorado@sapo.pt

HERDADE DA MAIA
SOC. AGRICOLA, LDA
268622158/964052618
HERDADE COVAL DO
joaquimguerravet@gmail.com CASCO
SOC. AGRO-PECUÁRIA 268636693 / 965642453
lgfilhoslda2000@gmail.com
IMACULADA

HENRIQUE JOSÉ
CALHAÇO CARVALHO CONCEIÇÃO, LDA.

TAPADO DO RUSSO
MONTE DE S. PEDRO
245996468 / 967714123
919678447
mjdscF59@hotmail.com
montedesaopedro@hotmail.com

CASA AGRÍCOLA
JOSÉ
RASQUILHA CORADO, FRANCISCO
SERRA MARTINS
LDA.
NOGUEIRA CORTIÇO

JOSÉ CARLOS
RODRIGUES PEREIRA

DURRACO - SOC.
AGRO-FLORESTAL,
LDA

MARIA EDITE COSTA
DE MOURA BOTELHO

HERDADE DE PADRÕES
269826347 / 968022267
mariogamitogoncalves@
gmail.com

QUINTA NOVA
966169110
joaobelo402@hotmail.com

MONTE DO PAIO
269823940 / 962832796
cadhmvaz@gmail.com

FECSA - SOCIEDADE
AGRÍCOLA, LDA.

HERDADE DE
GALROPES - PROD.
AGRÍCOLA E
PECUÁRIA, LDA.

MOITA

CARLOS ALEXANDRE
D. H. MORENO VAZ

HERDADE DO RACO
962046582
durracoagroflorestal@gmail.com

JOÃO MANUEL
PIEDADE CORREIA

JOÃO FERNANDO DA
SILVA BELO

SANTIAGO DO
CACÉM

HERDADE DAS
MALHADINHAS
919350367

MÁRIO GAMITO C.
GONÇALVES

MARIA CONSTANÇA
ROMÃO DE MOURA

MONTE DA FRAGOSA
245582272/ 919703788
fragosa35@hotmail.com

PALMELA

CARLOS CARDOSO
ALBERTO

QUINTA DO VALE
212893942 / 914219796
fecsa.socagricola@gmail.com

ALETTA ELISABETH DE AVIS
BEAUFORT

HERDADE DO MOINHO
NOVO
918783590
josecarlos@moinhonovo.com

CANAL DE CIMA NOVO
269442430 / 913082155
goncalves.canal@gmail.com

DISTRITO DE PORTALEGRE

J. THYMM, LDA.

GRÂNDOLA

MONTIJO

JOSÉ CARLOS RIBEIRO
M. INÁCIO

COURELA VALE DE
GUELHEIRAS
266637171 / 926617143
vascopicaro@gmail.com

HERDADE DA
CAEIRINHA
964954875/geral@terra-rica.com

HERDADE DO MONTE
REDONDO
937157135
ajpalmeiro@yahoo.com

PEDRO MIGUEL O. M.
RODRIGUES

HERDADE DE SANTA
SUSANA
265232314 / 932918456
mascarenhasrodrigues@gmail.
com

SOCIEDADE AGRÍC.
TERRA RICA, LDA.

ANTÓNIO MANUEL
MARTINS PALMEIRO

HERDADE DA CORTE
VELHA
963854952
franciscol.m.c@gmail.com

HERDADE DAS CORTES
GRANDES
243618131 / 917572977
trigo.dourado@hotmail.com

HERDADE DE GALROPES
968538607 / 938630744
fjcpvacas@gmail.com

ALTER DO CHÃO

MONTE DO OLIVAL, LDA.

LÚCIO JOSÉ S.
MADUREIRA

MARÇAL BRANCO
245991010 / 965088987
rosajpm@gmail.com
PONTE DE SÔR

GALVACAS AGRICULTURA E
AGRO-PECUÁRIA,
LDA.

MONTE DA BUGIA
962272277
pedrarisca@gmail.com
PREMIUNIK, SOCI.
AGRÍC. UNIPESSOAL,
LDA.

HERDADE DA MATA
VELHA
917376804
lino.janeiro@gmail.com

SOC. AGRO-PECUÁRIA
DO VALE FEIJOAL,
LDA.

BESTEIROS DE BAIXO
245965151/968933196
valefeijoal@hotmail.com
SOUSEL

BRIGAS EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA, LDA.

HERDADE DAS
HERDADE DO
BARROCAS
PINHEIRINHO DE BAIXO 210133205 / 939821164
961560566
dmatias.brigas@gmail.com
galvacas@hotmail.com
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DISTRITO DE ÉVORA
ALANDROAL

CARLOS MANUEL
ROSADO NEVES TÁTÁ

HERDADE CABEÇO DE
MOURÃO
967732256
cmrnt@hotmail.com
DOMINGOS
JOAQUIM CARDOSO

COURELA DA RIBEIRA
968059362/268456065
passadeiras61@sapo.pt
SOCIEDADE
AGRÍCOLA DO
RONCANITO, S.A.

HERDADE DO
RONCANITO
214688131 / 910174820
jorgeagrobeja@gmail.com
ARRAIOLOS

ANTÓNIO LOBO DA
SILVEIRA DO SOUTO
PATRICIO

HERDADE MONTE DA
GORDA
911856523
antoniosoutopatricio@gmail.com
CASA AGRÍCOLA
CAMPO DA
IGREJINHA, S.A.

HERDADE DO MORTAL
266788260
963263928
joaomatospinto@hotmail.com
CHEIRO A CAMPO
AGRO-PECUÁRIA,
LDA.

DISTRITO DE FARO
ALJEZUR

ARMÉNIO DE
OLIVEIRA TELO

MONTE VELHO
282991172 / 917602722
armeniotelo@sapo.pt
CASA AGRÍC.
DO BREJO DAS
CANCELAS UNIP.,
LDA.

BREJO DAS
CANCELAS
969049386
casaagricolabdc@gmail.com
LAGOA

NEMÉSIO DUARTE
CONCEIÇÃO

ESTRADA VELHA
964309519
protodifer@gmail.com
LAGOS

ÁGUAS E DIAS,
LDA

PINHEIRAL
282697387 / 961624535
decoradorabela@gmail.com
ANTÓNIO MARIA
JOAQUIM

FERREL
937037121

JOSÉ FRANCISCO
MARIA

QUINTA DE A-DOALHO
914225195
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COURELA DOS LAÇOS
939654556
c_herculano@sapo.pt

MANUEL
MARREIROS
LOURENÇO

QUINTA LOURENÇO
282799690 / 917574251
manuelmlourenco@
outlook.pt

GONÇALO LOBO DA
SILVEIRA S. PATRÍCIO

HERDADE MONTE DA
VINHA
912266743
goncalosoutopatricio@
hotmail.com

PORTIMÃO

FRANCISCO DA
SILVA JOSÉ

MONTINHO DA
ESPARGUEIRA
282969845 / 964036904
SÉRGIO M.
MARTINHO
SANTOS

ESTREMOZ

ZÉLIA GUIOMAR G.
CARVALHO PEREIRA

VÁRZEA DO FARELO
282458073 / 914244276
sergiotonante@hotmail.com
VILA DO BISPO

AFONSO DOS
SANTOS F.
NASCIMENTO

SITIO DO TONEL
965708581
afonsosnascimento@
gmail.com
JOÃO JOSÉ
BARROS CORREIA

SITIO DA CHORRA
282639482 / 966475032
joao_correia1991@hotmail.
com

QUINTA DE STº
ANTÓNIO
927753260
balao.magico@hotmail.com
ÉVORA

CAMTO - CASA
AGRÍC. DO MONTE
DO TOJAL, LDA.

MONTE DO TOJAL
266711043
933042494
patalaya68@gmail.com

CASA AGRÍCOLA
CONDES DE SEIA, SA.

MONTE DOS RUIVOS
963015969
isamanoel.cacs@gmail.com
CASA AGRÍCOLA Nª
SRª DA PAZ, S.A.

HERDADE DE VALE DE
MOURA
266702850
936237478
nunoprosado@hotmail.com

FERNANDO
LUIS PARREIRA
DE ORNELAS
VASCONCELOS

HERDADE DO
RAMALHO
962193952
fernando_luis_ornelas_
vasconcelos@hotmail.com
JOÃO PEDRO
LOPES POMBEIRO
BENJAMIM

964561744
joao_benjamim92@hotmail.
com
JOAQUIM JOSÉ S.
PRATES

QUINTA FONTE SANTA
266733735 / 937262307
nprates@hvetmuralha.pt
QUINTA VELHA
LIMOUSINES

HERDADE CASA VELHA
967297310
eduardo_benjamim@
hotmail.com
STONES LAKE, LDA.

HERDADE DA
CASBARRA
939071553
joaosaragoca@hotmail.com
TABELA SELVAGEM
UNIPESSOAL, LDA.

HERDADE DAS ENTREÁGUAS
918862377
t.selvagem2015@gmail.com
VACOR-AUDITORIA E
GESTÃO

ABRUNHEIRA
963591698
zelimoes@live.com.pt

MONTEMOR-ONOVO

HENRIQUE MACAU
PEREIRA

HERD. CURRAL DA
LÉGUA
266743870 / 960303673
henrique_m_p@hotmail.com
JOHANA GIJSBERTA
VAN VALBURG

HERDADE DA
GIBLACEIRA
266893225 / 934863319
giblaceira@sapo.pt

JOÃO FELICIANO DO
AMARAL GOMES

HERDADE DAS
SOBREIRAS
266087062/925017285
emanuel.r.gomes@hotmail.com
JOSÉ ADELINO DOS
SANTOS

MONTE DA FIDALGA
266896422 / 964884112
jasantos54@gmail.com
JOSÉ JOÃO
SALGUEIRO BIBE

HERD. DA COMENDA
GRANDE
266892191 / 933084816
jose.bibe@hotmail.com
LEOVIGILDO PEDRO
QUADRADO FILIPE

MIRADOUROS DE
CIMA
266857616 / 963820848
lqfilipe@gmail.com

Mª DA GRAÇA MEXIA
CASTELO BRANCO SOC. UNIP., LDA

HERDADE DAS CARIAS
266892404/917892443
sagimsociedade@mail.
telepac.pt
MÁRIO MEIRELES
UNIPESSOAL, LDA.

OUTEIRO NOVO E
BOVICER - BOVINOS E RAIMUNDO
CEREAIS, LDA.
266892191 / 937515440
HERDADE DA
mario@carnesmeireles.pt
PARREIRA E FONTE
PORTAS
MIGUEL JOSÉ DE
964280131/932513682
SOUSA CARVALHO
PADEIRA NUNES
inovagropec@gmail.com
CARRASCAL
COMENDA DO
266088087 / 932465898
RAMALHÃO, S.A.
miguelpadeiranunes@gmail.com
HERDADE DO
RAMALHÃO
SOCIEDADE
266847043 / 918780962
AGRÍCOLA MONTE
comenda.ramalhao@sapo.pt DO ESCOURAL, LDA.
HERDADE DO
CONQUISTAESCOURAL
GIRASSOL, LDA.
919217418
FONTE TRÊS PORTAS
montedoescoural@gmail.com
938514637
SOC. AGRO-PEC.
patapereira@live.com.pt
ENERAGRO AGRICULTURA E
PROJETOS, LDA

HERDADE DA
PALHAVÃ CABRELA,
LDA.

HERDADE DA CAPELA
912018588
eneragro@gmail.com

HERDADE CAMPO
MAIOR DE BAIXO
265895418 / 919228796
herdadepalhava@hotmail.com

FONTE DAS ACÁCIAS
- UNIPESSOAL, LDA.

VASCO VARANDAS
TORRES ESPADINHA

HERDADE DA
ATABUEIRA
937247883
fonteacacias@gmail.com

MORA

AGROFALCO - SOC.
AGRÍC. E PECUÁRIA,
LDA.

HERDADE DOS TOCOS
918993278/244800108
david.constantino@agrofalco.com
PAÇO DE MORA
- SOCIEDADE
AGROPECUÁRIA,
LDA.

HERDADE PAÇO DE
CIMA
964054205 / 96252699
jose.r.colaco@hotmail.com
MOURÃO

FELIX CAEIRO MIRA

HERDADE DAS
AMARELAS
285958122 / 968056806
fcmira40@gmail.com
PORTEL

PORTUGAL RURAL,
SOC. AGRÍCOLA,
HOTELARIA E
TURISMO, LDA.

HERDADE DOS
GREGOS
916743767/266611019
geral@ptrural.com

VENDAS NOVAS

CLÁUDIA SOFIA
LOBO B. DE
ALBUQUERQUE H.
GALVÃO

FAZENDAS DAS
PIÇARRAS
932407612
claudiagalvao2014@gmail.com
VIANA DO
ALENTEJO

AGROSAVA SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.

HERDADE ESPINHEIRO
965486773
diogopestana@hotmail.com
SAAE - SOC.
AGRÍCOLA ÁGUA DE
ELVIRINHA, LDA

HERDADE DE ÁGUA DE
ELVIRINHA
935628081
atb@aguadelvirinha.pt
TELESGEST, LDA.

HERDADE DA VENDA
927046882
helderdias.vn@gmail.com
VILA VIÇOSA

ANDREIA SOFIA
ROMOALDO
CATARINO JACINTO

HERDADE DA RIBEIRA
DE BORBA
966653494
brunomsj@gmail.com
SOC. AGRO-PEC. DA
SANCHA NOVA, LDA.

HERDADE DA SANCHA
NOVA
963680540
mariof.tsr@gmail.com

HERDADE DA GOUVEIA
SUIGRANJA - SOC.
DA ESTRADA
AGRÍCOLA, S.A.
936161158
vascoespadinha_03@hotmail.com HERDADE DAS
MISTICAS
219605210 / 962395401
nunogomes@suigranja.pt

ACL faz referência, unicamente, aos associados que autorizaram, por escrito, a divulgação dos seus dados pessoais.

DISTRITO DE BEJA
ALJUSTREL

ANA ISABEL
HENRIQUE MARTINS
MANGORRINHA

MONTE CURRAL DE
CAVALEIROS
964605066
mangorrinha71@hotmail.com
ANTÓNIO MANUEL
ROCHA PARREIRA

MONTE DA MANTEIRA
963408889
amparreira@sapo.pt
ALMODÔVAR

CHEIRO DO MONTE,
UNIPESSOAL, LDA.

MONTE DO CRATO
965039699
joseinaciomarques@hotmail.com
BEJA

EQUIPANIMAL, LDA

QUINTA DA PALHA
934054856
equipanimal@hotmail.com
FRANCISCO LAMPREIA
PALMA CANTINHO

MONTE DAS FREIRAS
284949094/965415984

JOSÉ FRANCISCO
FIGUEIRA LAMPREIA

HERDADE DAS SILVEIRAS
DE BAIXO
919538045
zelampreia@hotmail.com
CASTRO VERDE

ANTÓNIO CORREIA DE
BRITO COSTA

MONTE DO SALTO
286923220 / 966655844
lela.costa@ipbeja.pt
FERREIRA DO
ALENTEJO

NOTÁVELRÚSTICO
- AGRICULTURA E
PRODUÇÃO ANIMAL,
LDA.

MONTE GRANDÃO
284412845 / 927913938
notavelrustico@sapo.pt

CONHEÇA
MELHOR
OS NOSSOS
ASSOCIADOS

SOC. IND. ALENTEJO E
SADO, SA

MT. NOVO DA BARRADA
269508530 / 918628859
sias.sa@mail.telepac.pt

SOC. AGRO-PECUÁRIA
CORTE DO PARAÍSO
UNIPESSOAL, LDA.

HERDADE DA CORTE DO
PARAÍSO E SERNADA
284322658 / 917811486
furtado.josefilipe@gmail.com
MOURA

ANTÓNIO MARÇAL DA
MATA ANTUNES

MONTE BRANCO DA
SERRA
217931285 / 937931285
antoniomataantunes@gmail.com
PALHAIS NOVO AGRIC. E TURISMO
RURAL, LDA.

MONTE PALHAIS NOVO
285975157 / 915840122
antonioasneves@hotmail.com
PEDRAS E PEDRINHAS,
LDA.

HERDADE DO BARROSO
E VILA RUIVA
285975020 / 961818454
pedrasepedrinhas@sapo.pt
ODEMIRA

ANTÓNIO M. AFONSO

HERDADE DA LUZ CASA AGRÍCOLA, LDA.

HERDADE DO QUINTAL
286512219 / 966458258
mariasuzeteguerreiro@hotmail.com

JOÃO COSTA GODINHO
DE TRIGUEIROS
PINÇÃO

CASA AGRÍCOLA JOSÉ
MARIA SEITA, LDA.

GOMES ANES
966188133
costagodinhoj@gmail.com

JOSÉ PAULO MATOS
GUERREIRO

MONTE NOVO DA
HORTA
283386247 / 966166910
zepauloguerreiro@hotmail.com
MANUEL DA
CONCEIÇÃO DUARTE

CERRO DO
ATRAVESSADO - VALE
JUNCAL
283958724 / 964376107
MANUEL PACHECO
LOUÇÃO

VALE LOBATO
282949151 / 917855199

MANUEL PACHECO
MARTINHO

SERNADINHA
962397828
antonio.afonso@
herdadedosgrous.pt

CASA NOVA DA ALCARIA
283958703 / 964788995
djcpacheco1@gmail.com

ANTÓNIO ROCHA
VIANA

PAULA CRISTINA
VIEGAS SANTOS

QUINTA NOVA DO
SAMOUQUEIRO
962554102

CASA AGRÍCOLA
SABINO SAMORA

HERDADE DAS
FONTAINHAS
283300010 / 913490000
a.samora@sapo.pt
DANIEL JOSÉ DO
CARMO PACHECO

CASA NOVA DA ALCARIA
283958703 / 964788995
djcpacheco1@gmail.com
GRACIOSA LOUÇÃO DA
SILVA GUERREIRO

MONTE DA SOALHEIRA
283635149 / 936565946
vivelinda@yahoo.com

SOC. AGRICULTURA
GRUPO DAVID, LDA

HERDADE DA LUZ
269084752/916106161
hde_moinho_novo@hotmail.com

CASA BRANCA DA
DELFEIRA
283958165/914652536
andre-duarte@live.com.pt
RUI JORGE PINTO
LAMBERTO SILVA

CABEÇO DA ARVEOLA
968014586
ruilamberto@hotmail.com
OURIQUE

ALGARTALHOS
SUPERMERCADOS,
LDA.

SERPA

HERDADE OUTEIRO DO
TREVO
284865381/961840913
zeseita@hotmail.com

DAVID CATITA DANIEL

HERDADE DA FONTE
CORCHO
965551644
fontecorcho@gmail.com
FUTURORIGINAL
UNIP., LDA.

HERDADE DA LAGINHA
915164533
jmfernandez@gmail.com
HERDADE DA PALMELA
- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.

HERDADE DA PALMELA
919521323
herdadedapalmela@sapo.pt
JUAN FRANCISCO
VAZQUEZ VAZQUEZ

HERDADE DA DEFESA
+34959143153
+34627540251
juanfranmontelolivo@hotmail.com
MARIA JOANA VARELA
CRUJO

CORTE DE MESSANGIL
966610548
joanacrujo@gmail.com
VIDIGUEIRA

BOLOTA VERDE SOC.
AGRO-PECUÁRIA, S.A.

HERDADE DA CASA
BRANCA
284321265 / 938922207
lgomes@aggraria.es

MONTE MEALHA
289894050 / 919737013
geral@algartalhos.pt

JOSÉ FRANCISCO
FALEIRO ROMANO
COLAÇO

HERDADE DAS
SAPATEIRAS
962526993
jose.r.colaco@hotmail.com

www.limousineportugal.com

revista Limousine ~ 2020
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ILHA DO CORVO

ILHA TERCEIRA

CORVO

ANGRA DO HEROÍSMO

CARLOS MANUEL VALADÃO

A PASTAGEM SOC.
AGROPECUÁRIA,LDA

RUA DO AREEIRO
917763059
carlosvaladao@sapo.pt

SÃO BENTO
295215818 / 917340756
telmabarcelos@grupobarcelos.com

MARIA DE LURDES MENDONÇA
ALVES

ÁVILA
EMPREENDIMENTOS,
UNIPESSOAL, LDA.

CAMINHO VELHO
917762982
brazoskane730@gmail.com

ILHA DAS FLORES
LAJES DAS FLORES

CARLA PATRÍCIA MUNIZ GOMES
DOS SANTOS

LOMBA
292593758 / 965185561
brunobelo22@hotmail.com

DAVID SALVADOR NUNES

RUA DA BOAVISTA
918390261
susanacfteixeira@hotmail.com

ENTRE LADEIRAS
965587548

SIMÃO PEDRO TRISTÃO
PEREIRA DA COSTA

LUÍS ALBERTO G. DE
CASTRO PEREIRA DA
COSTA

LARGO 1º JANEIRO, 60
963636080
marisacordeiroavila@hotmail.com
DIREÇÃO REGIONAL DA
AGRICULTURA

LUÍS MANUEL MENDES
ÁVILA

QUINTA DE S. LOURENÇO
295404200
info.drag@azores.gov.pt

LADEIRA 1º JANEIRO, 64
295906184 / 963636080
luis.mm.avila@gmail.com

FLÁVIA BELINDA COUTO
PARREIRA RICO

MANUEL GABRIEL
FURTADO SOUSA

925858008
costinha_simao1@hotmail.com
PRAIA DA VITÓRIA

MARIA MANUELA DE
MENESES M. BAPTISTA

FONTINHAS
295517102 / 967004258
elmiro59@sapo.pt

TERRA CHÃ
295331152 / 965832338
msousalimousine@gmail.com

ILHA DO PICO
LAJES DO PICO

NANCI CARINA SOUSA
MACHADO SOARES

FÁBIO ANTÓNIO NUNES ARMAS

RUA DE S. PEDRO
292542425 / 912562012
fabio.armas@sapo.pt

Açores

SILVEIRA
926593567 / nanci_carina@hotmail.com
PATRICIA FÁTIMA LEAL
MARQUES FREITAS

JOSÉ MANUEL PACHECO VIEIRA

RUA DA FAZENDA
912835953
fabio.armas@sapo.pt

CABEÇO DA LANÇA
292701439
patricia.marques.freitas@hotmail.com
MADALENA

ILHA DE S. JORGE

CARLOS MANUEL FERREIRA
PEREIRA

VELAS

ADÉRITO PEDROSO ALMADA

RIBEIRA DA AREIA
917909022 / apa4073@hotmail.com

CABEÇO DA SELADA
913534840
luiscarlosp69@hotmail.com

CELSO AMARANTE FURNAS

JOSÉ GOULART SEQUEIRA

SANTO AMARO
295412278 / 917085851
celsofurnas@gmail.com

LOMBA
292699342 / 914816397
maria_hotmom@hotmail.com

Ponta Delgada

JOAQUIM SEVERINO
BETTENCOURT

JOSÉ ORLANDO ÁVILA
GOULART

SÃO MATEUS
292699256 / 913594447

SANTO ANTÓNIO
295417487 / 910697033
assbettencourt@hotmail.com

MÁRIO VIEIRA DE CASTRO

JOSÉ AGNELO BETTENCOURT

PONTA DELGADA

CARLOS MANUEL CARREIRO
PAVÃO

LINO ALVARO PIMENTEL SOUSA

LOMBA DE BAIXO
917544980
carlos16pavao@hotmail.com

FAJÃ
295098013 / 917167613

ROGER LEONEL VIEIRA DE SOUSA

RIBEIRA GRANDE

SANTO AMARO
962876479 / rogersousa26@hotmail.com

JORGE MANUEL CARREIRAS
MEIO TOSTÃO

ILHA DO FAIAL
HORTA

AIDA MARIA DA SILVA
BETTENCOURT PINHEIRO

PRAIA DO ALMOXARIFE
292200120 / 965006904
fernando.h.pinheiro@hotmail.com
JOSÉ ORLANDO
MENDONÇA DA SILVA

RIBEIRINHA
965811857
jorlandosilva82@gmail.com

LIZUARTE MANUEL DA
SILVA

FETEIRA
292945505 / 910064898
lizuartesilva72@hotmail.com

MONTE DE BAIXO
292622077 / 917548995
mleal_castro@hotmail.com

ILHA DE SÃO MIGUEL

BEIRA
295438498 / 919044223
agnelobettencourt50@hotmail.com

114

MOISÉS JESUS
FERNANDES GRILO

CINCO RIBEIRAS
295907105 / 967916542
joao.ormonde61@gmail.com

SÃO BARTOLOMEU DE
REGATOS
295331510 / 969465541
luis.ag.costa@azores.gov.pt

RIBEIRINHA
96330537
flavia.rico@hotmail.com

SANTA CRUZ DAS FLORES

JOÃO VALDEMAR
AZEVEDO ORMONDE

LUIS MANUEL BULCÃO

FETEIRA
292943714 / 962823298

MARIA DAS DORES F.
MATOS VARGAS

PEDRO MIGUEL
292949367 / 961452705
rpmvargas@hotmail.com

RUI PEDRO MATOS
VARGAS

PEDRO MIGUEL
961452705
rpmvargas@hotmail.com

PICO DA PEDRA
966016488
jorgemeiotostao@gmail.com

ILHA DE SANTA MARIA
VILA DO PORTO

CELSO SOUSA
RESENDES

SANTO ESPIRITO
919271653
celsoresendes@hotmail.com
DÉLIA FREITAS SOUSA
BRAGA

JUNCAL
296884052 / 913320558
delia_braga@hotmail.com

DUARTE NUNO SOUSA
BRAGA

LÍDIA MARIA
FIGUEIREDO SANTOS

PICO DA PEDRA
296884616 / 912230382
lidiasantos59@hotmail.com
MANUEL MOREIRA
SOUSA

ZAMBA
296883141 / 912674848
manuel.msousa@hotmail.com
MÁRCIO PAULO B.
MONTEIRO

FONTE JORDÃO
296886743 / 913459264
TERMO DA IGREJA
marmonte@sapo.pt
962404973/296884945
minimercadobraga7@hotmail.com PAULO JORGE CABRAL
JOSÉ ANTÓNIO SOUSA

SANTA BÁRBARA
962393326

SOARES

FLOR DA ROSA
296883057 / 919066619
QUINTA 4 CANADAS,
LDA.

VILA DO PORTO
913659147
quinta4canadas@hotmail.com

ACL faz referência, unicamente, aos associados que autorizaram, por escrito, a divulgação dos seus dados pessoais.
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Casa Agrícola Souto Patrício - Selecionador Limousine

911 856 523 | 912 266 743

911 856 523 | 912 266 743
911 856 523 | 912 266 743
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