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Editorial

Joaquim Carvalho

Presidente da Direção da ACL

Estimados Leitores,
Caros Bovinicultores,
Mais uma vez editada a revista Limousine, voltamos a colocar à disposição artigos técnicos e de opinião sobre o mundo da bovinicultura e todo o ambiente que
o rodeia. Considerando inequivocamente
que a Raça Limousine é uma maravilha da
natureza que o Homem Cria e Selecciona.
Esta edição é menos enriquecida pela
ausência de resultados de concursos do
ano anterior, motivados pelas restrições
causadas pela pandemia que vivemos.
Estamos convictos de que na próxima
edição já teremos resultados referentes
às edições dos concursos de 2021. Esta
pausa na atividade de exposição e concursos, reforçou a necessidade da existência destas para promoção dos agricultores, bem como da raça que criam e
selecionam como reprodutores ou para
produção de carne de excelência.
Este ano inauguramos a nova sede
social da ACL, após um processo de recuperação conjunto entre a CMOdemira,
FEDER e ACL. Teremos assim uma estrutura física que dignifica o trabalho dos
nossos associados e funcionários em
prol da raça Limousine que hoje é sem
dúvida a raça de carne com mais expressão no território nacional, sendo considerada a que melhor serve as necessidades
da produção nacional. Num ano atípico
como o que vivemos, continuamos a ter
procura de reprodutores de forma acentuada, tendo os nossos criadores a missão de servir a produção nacional em
qualidade e quantidade, num sector que
necessita de ser ainda mais desenvolvido
e eficiente.
Para estes objetivos de desenvolvimento da produção nacional, necessitarevista Limousine ~ 2021

mos mais do que nunca de criar animais
eficientes ao nível produtivo e reprodutivo em indicies básicos como por exemplo
a taxa de fertilidade, facilidade de parto,
intervalo entre partos, precocidade, ganho médio diário, índice de conversão
alimentar e rendimento de carcaça. Seria
nestes pontos que deveríamos focar os
apoios e ajudas tanto para os criadores,
como na investigação feita pelas associações no melhoramento das raças,
concorrendo todas as raças ao mesmo
nível de apoios em pé de igualdade para
benefício de todos os bovinicultores. Casos recentes de apoios diretos de alguns
municípios, vêm reforçar a necessidade
do aumento da produção animal ruminante no nosso país, com apoios distribuídos quer ao nível da presença animal
por si só, ou por melhoria da sanidade dos
efetivos que inequivocamente influencia
a produtividade.
O sector dos bovinos tem sido fortemente atacado numa tentativa infundada
de associar as alterações climáticas ao
efeito causado pelas emissões de metano dos bovinos. Nada mais errado e provado cientificamente em vários artigos
cientificos, em que o balanço das emissões e o benefício ambiental que os bovinos (e todos os ruminantes) causam com
a sua atividade de pastoreio, removendo
o excesso de material vegetal (diminuindo risco de incêndios), convertendo-a
em proteína de alto valor alimentar e incorporando matéria orgânica nos solos
nacionais maioritariamente deficitários
e assim melhorando a sua capacidade de
retenção de água e consequentemente
a fertilidade. Para além destes fatores já
identificados, não esquecer que os bo-

“

O sector dos bovinos
tem sido fortemente
atacado numa tentativa
infundada de associar
as alterações climáticas
ao efeito causado pelas
emissões de metano dos
bovinos.
vinos, nalguns sistemas mais intensivos,
são também reutilizadores de subprodutos originários da indústria alimentar
humana, como por exemplo os resíduos de cereais e polpas de frutas, que ao
serem aproveitados como alimento nos
bovinos, não terão de ser eliminados em
estruturas caras do ponto de vista ambiental e económico.
Elementos estes que associados a
uma produção bovina nacional que apenas chega a cerca de 50% dos níveis de
autoconsumo, não deixam qualquer margem para dúvida de que o sector tenha de
ser incentivado para que os produtores
aumentem os seus efetivos e as áreas
pastoreadas também possam aumentar,
levando à fixação das populações em zonas despovoadas, fazendo com que se
proteja a natureza e ainda assim se consiga produzir alimento para o consumo
humano de forma sustentável, garantindo sempre o bem estar animal. ◼
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Divulgação

1º prémio

Fotografia de: Alexandre Pires Mouro
Título: “Parrila 2”
Tirada na Herdade da Cabeça Gorda em
Monforte
Animal: PARRILA - PT523654230
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III Concurso de Fotografia

Dar a conhecer
a Raça Limousine

O

III Concurso de Fotografia – Dar
a conhecer a Raça Limousine
foi uma iniciativa da Associação Portuguesa de Criadores
da Raça Bovina Limousine – ACL na sua
missão de promover a Raça Limousine e
divulgar as suas características únicas.
Por mais um ano a ACL desafiou os seus
associados a participar com imagens
que tão bem ilustram estas características e o resultado está à vista.
O grande vencedor do concurso foi Manuel Moura da Sociedade Agrícola da
Herdade da Cabeça Gorda com a atribuição do primeiro prémio 1º Prémio
(100 euros em compras na Boutique Limousine), com o título de trabalho “PARRILA”, fotografia tirada em Monforte, na
Herdade da Cabeça Gorda.
Em segundo lugar, com um prémio de 60
euros em compras na Boutique Limousine, ficou a criadora Aletta Elisabeth de
Beaufort da exploração Herdade Nave
do Grou em Arronches com a fotografia
intitulada “Não há duas sem três”.

2º prémio

Fotografia de Aletta Elisabeth de Beaufort
Título: “Não há duas sem três”
Tirada Herdade Nave do Grou em Arronches
Animais: Pepita - PT823091338; Perola - PT423091311; Poesia - PT223091355

No terceiro lugar, com um prémio de 40
euros em compras na Boutique Limousine, ficou a fotografia com o título de “A
amizade não tem preço”, novamente da
criadora Aletta Elisabeth de Beaufort da
exploração Herdade Nave do Grou em
Arronches.

3º prémio

Fotografia de Aletta Elisabeth de Beaufort
Título: “‘A amizade não tem preço’”
Tirada Herdade Nave do Grou em Arronches
Animais: Nathalie - PT019289502;
Herma, PT116071973
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2º
Divulgação

Teste de performance
em estação Limousine
Portugal

POR SARA GARCIA
E PEDRO CASTELO
ZOOPAN

E

m Portugal, a maior parte das explorações de Bovinos Aleitantes, quer sejam convencionais quer
sejam em modo de produção biológico têm como
objectivo principal a produção de bezerros para
venda ao desmame. Desta forma, interessa ao produtor ter,
para além de uma boa linha mãe adaptada à exploração e
maneio, machos reprodutores que lhes permitam também
obter animais que vão ao encontro desses objectivos.
Os testes de performance representam um método de
selecção através do qual o animal é avaliado, considerando
o seu próprio desempenho. São utilizados para características que têm uma heritabilidade elevada, e para as quais, o
desempenho individual dos animais representa com alguma precisão o seu valor genético. São exemplos destas características os ganhos médios diários a diferentes idades,
taxas de crescimento e conversão alimentar.
Este tipo de provas permitem assim avaliar um reprodutor de forma mais precoce e tirar algumas conclusões sobre o seu desempenho futuro.
Na 2ª edição do Teste de Desempenho Produtivo em estação da Raça Limousine em Portugal, a Zoopan, S.A. ficou
novamente responsável por delinear o plano alimentar dos
animais em teste e de fazer o respectivo acompanhamento.
Para este teste, consideraram-se as forragens disponíveis na Herdade de Currais e Simalhas:
• Silagem Milho ACBM 32,2% MS 8,03% PB 30,1% AMD
• Fenosilagem Naturmix 40,7% MS 20,34% PB 29,9% FB
• Palha
Tendo em conta os objectivos nutricionais para estes
animais, e as forragens disponíveis, foi depois formulado
um alimento concentrado, sob a forma de farinado, para
complementar a componente forrageira e assim obter o
programa alimentar nutricional desejado. Este alimento
concentrado foi produzido uma vez mais na fábrica Nutrimonte (em Évora).
As análises da composição nutricional das forragens
encontram-se na tabela 1, e a composição nutricional do
alimento concentrado encontra-se na tabela 2.
Utilizando assim as forragens e o alimento concentrado
disponíveis, em conjunto com toda a informação referen-
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Fenosilagem Naturmix

Silagem de Milho

Parâmetro

Valor

Unidade

Valor

Unidade

Matéria Seca

40,70

%

32,20

%

UFV

0,76

UFV/Kg MS

0,82

UFV/Kg MS

Proteína Bruta

20,34

% MS

8,03

% MS

NDF

45,90

% MS

42,20

% MS

ADF

34,10

% MS

25,00

% MS

ADL

5,30

% MS

2,90

% MS

Amido

* Não é feita análise ao Amido para a
Fenosilagem

% MS

30,10

% MS

Fibra Bruta

29,90

% MS

20,00

% MS

Tabela 1 – Análise nutricional da Silagem de Milho e da Fenosilagem de
Naturmix.
Características Nutricionais ( /Kg MB)
Valor

Unidade

Valor

Unidade

Matéria Seca

88,02

%

Cálcio

12,23

g

UFV

1,06

UFV

Fósforo

4,48

g

Proteína Bruta

13,89

%

Vit. A

10,00

1000 UI

PDIN

101,02

g

Vit. D3

1,50

1000 UI

PDIE

108,91

g

Vit. E

40,00

mg

PDIA

56,71

g

Vit. B1

8,00

mg

Fibra Bruta

5,64

%

Mn

69,45

mg

Amido

42,76

%

Zn

105,16

mg

Tabela 2 – Características nutricionais do alimento concentrado.

te aos animais, chegamos ao plano alimentar desenhado
para estes animais e que se encontra na tabela 3, na qual
se podem ler as quantidades de cada forragem e alimento
concentrado por animal e por dia, para o início do teste de
performance.
Com base neste plano alimentar, foi feito o controlo da ingestão por animal e por dia, através das estações de alimentação (Hokofarm), durante todo o período de adaptação e de teste.
A ingestão média de matéria seca por animal ao lonrevista Limousine ~ 2021

Quantidades

Características Nutricionais ( / Kg MS)

Kg

MS

UFV

PDIN

PDIE

PDIA

Ca

P

MB

MS

%

UFV

g

g

g

g

g

Silagem Milho ACBM

3,00

0,96

32,20

0,82

49,17

69,75

17,41

2,00

1,80

Palha ACBM

0,90

0,81

90,00

0,31

22

44

11

5,45

1,02

Fenosilagem Naturmix ACBM

3,42

1,39

40,70

0,76

123,38

86,78

33,73

4,60

2,30

Farinha Limousine + Mertolengo

5,50

4,84

87,93

1,2

115,66

123,66

64,38

13,08

5,09

Tabela 3 – Plano alimentar dos animais em Testagem.

go do teste encontra-se representada no Gráfico
1, através do qual e de uma leitura rápida, se pode
verificar que os animais ingeriram entre 11,19 a
15,34Kg de Matéria Seca, o que significa uma média de ingestão de MS durante o teste de cerca de
13Kg por animal.
Se se compararem estes valores de ingestão
com a bibliografia existente para a ingestão de
matéria seca previsional para estes animais, que
indica um consumo previsto de matéria seca na ordem dos 2,25 % do Peso Vivo, conclui-se que estes
animais ingeriram uma menor quantidade de matéria seca em relação ao expectável, uma vez que
o seu consumo de MS médio durante o período de
teste, corresponde a 2,13% do Peso Vivo médio dos
animais presentes a teste.
No que aos Ganhos Médios Diários diz respeito, como foi indicado anteriormente, o plano
alimentar tinha como objectivo médio um acréscimo de 1450 g por animal e por dia. Da análise do
Gráfico 2 pode verificar-se que praticamente todos
os animais tiveram crescimentos acima do valor
objectivo para o teste, sendo o GMD médio do teste de 1845g, sendo por isso um bom indicativo de
que os animais responderam ao alimento que lhes
foi apresentado, conseguindo obter crescimentos
sustentados e não exagerados, como pretendido.
Quanto ao índice de conversão – IC –, medida usada para avaliar a eficiência alimentar, pode
verificar-se um IC médio dos animais em teste de
7,2, o que significa que, em média, estes animais
necessitam de ingerir 7,2 Kg de Matéria Seca para
colocar 1 Kg de Peso Vivo. Assim sendo, da análise
do Gráfico 3 resulta que um animal com um valor
de IC mais baixo necessitará de ingerir menos alimento para repor 1 Kg de Peso Vivo. É de extrema
importância ressalvar que, para o cálculo do IC, foi
considerada a totalidade da matéria seca ingerida
pelo animal, isto é, considerando a totalidade da
mistura (forragens + alimento concentrado). Esta
informação é relevante visto que, em outros testes
de performance, o cálculo do IC considera apenas
a componente alimento concentrado, não ficando
a informação da quantidade de forragem (palha
ou feno) que o animal ingeriu para complementar
esse alimento concentrado. ◼
revista Limousine ~ 2021
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Gráfico 3 – Índice de Conversão (IC) médio.
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Divulgação

RECEITA
LIM O U S INE
ACL

POR ANA LARANJINHA
ACL

Prato Principal
4 porções
50 min
Muito fácil

Alcatra de
Limousine
Assada
Se a sua carne de vaca costuma ficar um pouco seca, então vai
gostar destas dicas.
O ideal é que esta fique tenra e muito suculenta, sendo que, para
tal, é necessário manter a carne húmida no forno, controlar a
temperatura para que não esteja demasiado alta e não deixar passar
do ponto.

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

• 1 kg de carne Limousine
Premium - alcatra

1. Fazer uma cama numa assadeira com todos os ingredientes e colocar a
carne por cima.

• 1 cebola às rodelas
• 1 tomate pelado limpo e picado

2. Temperar com sal e regar com o vinho.

• 2 dentes alho pequenos picados

3. Ir virando a carne e regando com o molho.

• Vinho branco q.b.

4. Quando a alcatra estiver quase assada naquele ponto de cozedura que
aprecia, retirar do forno e cortar às fatias.

• Sal q.b.
• 1 cenoura às rodelas
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Bom apetite!
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Criadores

Paulino & Esposa
A Paulino & Esposa é uma empresa com quase quatro
décadas, que já atravessou gerações. Instalada em
Alpalhão, no distrito de Portalegre, é neste momento
uma empresa de referência no Alto Alentejo.

A

Paulino & Esposa é uma
empresa com quase quatro
décadas, que já atravessou
gerações. Instalada em Alpalhão, no distrito de Portalegre, é
neste momento uma empresa de referência no Alto Alentejo.
Francisco Paulino, sócio gerente
há cerca de vinte anos, com entrega e
dedicação criou mais três empresas.
Durante alguns anos exerceu o seu
negócio como uma empresa familiar
em nome individual, até que, em 1987,
com o crescimento e alargamento das
áreas de negócio se formou a Paulino &
Esposa, Lda., que emprega neste momento 10 funcionários.
Na sua génese a empresa foi direcionada para o fabrico e comercialização de enchidos, que tem grande importância na região, mas com o tempo
o foco principal tornou-se a criação e
comercialização de ovinos e bovinos.
Com produção própria, a Paulino e

12

Esposa, Lda., trata de todo o processo,
desde o nascimento dos animais, até
ao consumidor, transportando os animais até ao matadouro, onde acompanha o abate e posteriormente desmanchando as carcaças no seu talho,
localizado no Mercado Municipal de
Portalegre e por muitos reconhecido
como um dos que fornece melhores
produtos na região. A empresa conta
também com uma pequena distribuição, fornecendo outros talhos e restaurantes do distrito de Portalegre.
Em termos agropecuários, o inicio
deu-se com cinco vacas, um touro e
pouco mais de meia dúzia de ovinos,
explorando neste momento cerca de
1000 hectares, distribuídos pelos concelhos de Nisa, Crato e Castelo de Vide,
onde pastam aproximadamente quatro centenas de animais. Nesta extensa
área, existem perto de 60 hectares de
regadio, onde é produzido feno e feno-silagem, que servem para alimentar o

Com produção
própria, a Paulino e
Esposa, Lda., trata
de todo o processo,
desde o nascimento
dos animais, até ao
consumidor.
revista Limousine ~ 2021

efetivo quase na totalidade, recorrendo muito pouco a alimento de outras
proveniências. De forma a equilibrar
nutricionalmente a alimentação do
seu efetivo, a Paulino & Esposa, Lda.,
recorre também ao uso de Unifeed.
Em 2012, a empresa aliciada pelas qualidades da Raça Limousine,
onde destacam a facilidade de partos,
a docilidade, o rendimento de carcaça e qualidade, decidiu aderir ao Livro
Genealógico da Raça e à Associação de
Criadores Limousine – ACL, contando
com 95 animais em linha pura no efetivo atual.
Sendo criadores/ selecionadores
a Paulino e Esposa, Lda., aposta no
apuramento da Raça Limousine, comercializando também animais para
reprodução. ◼
revista Limousine ~ 2021
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Criadores

A melhor Arte da
Raça Limousine
POR JOAQUIM PROENÇA DA SILVA
QUINTA DAS BATOQUINHAS

Um dia, em meados da
primeira década deste
século, o comerciante de
aldeia que era o meu pai,
achou que seria proveitoso
investir na compra de uns
hectares que se vendiam
nas redondezas da aldeia
onde me criei, sita no
concelho do Sabugal.
Assim o pensou, assim se
fez, e tratou de puxarme para uma iniciativa
qualquer que envolvesse o
aproveitamento daquele
tesouro fundiário, já
designado por Quinta das
Batoquinhas.
14

D

esconfiado do mérito da
ideia e do proveito do investimento,
deixei-me
arrastar de asa mais por
reverência ao progenitor que pelo
entusiasmo que ele alimentava. Porém, fui claro no propósito inicial
que lhe expressei: não quero desgastar-me a tirar produto ou proveito
agrícola da terra, mas sou capaz de
alcandorar-me a colocar na terra o
que a partir dela possa alimentar-se
e dar fruto. Foi assim que acabei por
orientar aquele entusiasmo para um
projeto de produção agro-pecuária,
sem ao certo saber no que me iria
meter.
Sem descurar a atividade principal a que me dedicava e dedico, comecei a investigar, a visitar explorações pecuárias, a frequentar feiras e
mercados e a procurar informações
e conselhos junto de criadores de
gado nacionais e estrangeiros. Captei
destes muitos conselhos e saberes de

experiência feitos e de alguns a paixão pela criação de gado. Em poucos
meses alarguei descomensuradamente o meu quadro de relações,
construí até algumas amizades entre criadores de gado e habituei-me
a conversar demoradamente com
eles para, na diversidade de opiniões e procedimentos, eu próprio gizar uma forma específica de um dia
me apresentar como criador de gado
com alguns atributos distintivos. Ao
mesmo tempo que me informava,
ia-me formando para o exercício de
uma atividade para a qual apenas
despontava e hoje me apaixona e seduz: criador de gado bovino. Tudo
aconteceu a uma velocidade vertiginosa, embora com passos certeiros e
seguros, pois cedo optei por iniciar a
exploração com uma raça especifica,
a raça Limousine.
No saber enciclopédico obtido
nos conselhos e experiência de outros, cristalizado pela vivência a que
revista Limousine ~ 2021

“

Ao mesmo tempo
que me informava,
ia-me formando
para o exercício
de uma atividade
para a qual apenas
despontava e hoje
me apaixona e seduz:
criador de gado
bovino.

me submeti, concluí que aquela raça
era a que melhor se adaptava às características da Quinta das Batoquinhas e
cujas exigências de acompanhamento
melhor se adequavam aos meus conhecimentos e disponibilidades.
No desenvolvimento do projeto
dediquei-me à procura de efectivos
e, por pura casualidade, descobri em
Espanha as primeira 15 vacas daquela raça, que havia de povoar a Quinta. Tratava-se de um produtor que ia
terminar a atividade, o que facilitou o
negócio, mas que me transmitiu conhecimentos e conselhos que foram
de grande utilidade, e marcantes palavras de encorajamento que ainda hoje
me acompanham, aqui ficando registo
de uma das suas expressões: “As vacas
só te dão o que lhes sobra! Por isso trata bem delas.”. Obrigado, Sr. Marcos,
pelo seu contributo e pelas suas sábias
palavras.
Os animais de raça Limousine, se
bem acompanhados, pagam com juros
elevados os investimentos neles feitos
e agradecem com boas crias e ótimas
carnes. As características dos animais
desta raça são as que melhor se adequam ao regime de exploração pelo
qual teria de optar, uma vez que não
vivia na Quinta nem seria possível frequentá-la todos os dias. São animais
de partos fáceis, empenhados nas suas
crias, de temperamento dócil, com um
revista Limousine ~ 2021

desenvolvimento e crescimento notáveis até ao desmame e que adquirem
uma corpulência que torna extremamente rentável a carcaça, seja quando
a produção é orientada diretamente
para o abate seja quando este surge
como aproveitamento do animal em
fim de linha.
As características físicas quer do
espaço da exploração quer dos animais
escolhidos não são, por si só, fatores
de qualidade distintivos de uma produção pecuária. Por isso, desde o início, pretendi imprimir ao tratamento
e acompanhamento dos animais um
cunho pessoal que acrescentasse qualidade à exploração e à produção.
A minha preocupação cimeira tem
consistido em manter os animais saciados, procedendo por forma a que
nada lhes falte em termos de alimentação; tal constituirá sempre uma
condição indispensável para atingir
boas reproduções e bons resultados no
produto final: carne para alimentação
humana.
Mas para almejar um produto de
requintada qualidade é necessário um
pouco mais, algo de imaterial e quase
intangível, que é a criação de um ambiente não “stressante”, uma envolvência em que o animal se sinta bem,
que crie nele uma sensação de carinho,
ou seja, que se sinta “feliz” como ousamos dizer quando nos reportamos à

raça humana. É importantíssimo que o
animal sinta os “afagos” do criador ou
tratador, que podem ser representados
por pequenas guloseimas que lhe deve
distribuir por forma a que ele fareje a
sua aproximação e se sinta deleitado
com a sua presença. Até a sonorização
do ambiente constitui algo a relevar,
“mimando” o animal com sessões de
música anti-stressante, como seja a
música clássica ou outra de pendor
tranquilizante, estando cientificamente comprovado que o animal reage
positivamente a esses estímulos, nomeadamente através da suculência e
tenrura da carne produzida.
Não deve descurar-se a limpeza
dos currais, das boxes ou dos cobertos
pois que, além de indispensável a um
ambiente saudável, contribui também
para a construção de um ambiente
prazenteiro, estimulante às boas reproduções e à produção de carne de
excelência.
Sempre que possível estes animais
devem ser mantidos em “liberdade programada”, alimentando-se ao
mesmo tempo que passeiam pela pradaria, sem esquecer os pontos de água
estrategicamente distribuídos.
A conjugação destes cuidados dá
frutos de excelência, seja nas reproduções seja na qualidade da carne, e são
a causa dos muitos louvores que tenho
recebido de clientes e amigos que re-
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Criadores

“

pretendemos continuar
a crescer sempre
apostados em produzir
carnes selecionadas e de
excelência, avançando e
inovando nesse domínio
por forma a atingir um
patamar de qualidade
que nos torne uma
referência no mercado.

dobram na procura dos meus produtos após conhecerem e
experimentarem a carne e criações que produzo e comercializo.
Ocupo-me essencialmente na exploração de um estabelecimento comercial no qual funciona também um serviço
de talho. Logo que se tornou possível abastecer este serviço a partir da minha exploração pecuária, pus à disposição
da clientela a carne da raça Limousine que se cria e desenvolve na Quinta das Batoquinhas. São muitas as palavras de
apreço que começaram a surgir, enaltecendo a qualidade
da nossa carne pela sua suculência, tenrura e ausência de
gorduras, tendo sido precisamente os nossos clientes que
muito contribuíram para a divulgação do nosso estabelecimento e para a fama da carne que nele se distribui, ao ponto
de hoje ser a nossa carne que distingue o nosso estabelecimento, granjeando-nos a procura e a fidelização de muitos
estabelecimentos de hotelaria e restauração da região onde
nos estabelecemos.
A minha experiência enquanto criador de gado e comerciante da carne dele derivada, leva-me a enaltecer as
qualidades da raça Limousine, pois que retribui com ótimas reproduções e produções os investimentos nela feitos,
certamente fruto da ambiência que propiciamos aos nossos
efetivos, agraciando-nos com carnes de excelência e com
um rendimento de carcaça altamente compensador.
O serviço de talho no nosso estabelecimento comercial
- que nos preocupámos em dotar de bons profissionais talhantes – muito tem contribuído, pelo atendimento perso-
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nalizado que presta à clientela, para divulgar a qualidade da
carne desta raça por nós produzida e para o engrossamento
e fidelização da nossa clientela. Aqui fica o meu reconhecimento a essa excelente equipa de profissionais com cuja
colaboração espero continuar a contar no desenvolvimento
da atividade e do estabelecimento que nos torna visíveis.
Aqui fica um pouco da história de quem, quase a contragosto, se iniciou na produção pecuária e acabou por apaixonar-se pela atividade, em muito devido à raça Limousine
que passou a ser o forte da produção da Quinta das Batoquinhas, no concelho do Sabugal, e a principal fonte de fornecimento de carne bovina do nosso estabelecimento comercial
denominado por Rei dos Preços, sito na cidade da Covilhã.
De referir que a Quinta das Batoquinhas tem evoluído como
exploração agropecuária em varias direções; porém, o forte
da produção continua centrado na raça Limousine projetado
em duas marcas já conhecidas no mercado, a saber: Terras
Perdidas, Sociedade Agrícola Lda, e Cristina Ribeiro Faria da
Silva; está projetada para lançamento ainda no decorrer do
presente ano uma terceira marca que pensamos denominar
Maria Ribeiro Proença Faria da Silva.
A experiência colhida e o desenvolvimento que temos
conseguido levam-nos a acreditar que estamos no caminho
certo; pretendemos continuar a crescer sempre apostados
em produzir carnes selecionadas e de excelência, avançando
e inovando nesse domínio por forma a atingir um patamar
de qualidade que nos torne uma referência no mercado.
Para chegar até aqui não o consegui sozinho. Entre muitos outros que de uma forma ou outra me orientaram, quero aqui destacar a Associação de Criadores de Limousine
através do seu presidente Sr. Joaquim Carvalho e dos seus
técnicos, e também o Sr. José Maria Pacheco dos Reis e o Sr.
Willem Carp, a quem reconhecidamente agradeço o acompanhamento amigo que me têm dispensado e muito contribuiu para o sucesso do meu projeto.
Gostamos e acreditamos no que fazemos, pretendemos
chegar a um alto estádio, à melhor ARTE de produzir e comercializar produtos derivados da raça LIMOUSINE. ◼
revista Limousine ~ 2021

“ INDISCUTIVELMENTE
NÃO EXISTE UMA
ÚNICA INTERVENÇÃO
PREVENTIVA EM SAÚDE
MAIS ECONÓMICA
DO QUE A VACINAÇÃO”.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE

PREVINA A DOENÇA
RESPIRATÓRIA BOVINA
NA SUA EXPLORAÇÃO.
A doença respiratória bovina (DRB) é responsável por perdas avultadas em
todo o sector produtivo.
Recentemente demonstrou-se que a presença de lesões relacionadas com
a DRB nas primeiras 8 semanas de idade de uma vitela provoca uma
diminuição de 525 kg (509 litros) de produção de leite na sua primeira
lactação.1
Por outro lado os bovinos abatidos que tiveram DRB revelaram uma redução
de até 202 g no ganho médio diário desde o nascimento até ao abate.2

Conte com a

1. Dunn T et al. (2018) The effect of lung consolidation, as determined by ultrasonography
on first-lactation milk production in Holstein dairy calves, J. Dairy Sci., 101:1-7.
2. Williams P & Green L (2007) Associations between lung lesions and grade and estimated
daily live weight gain in bull beef at slaughter. Cattle Practice, Vol.15 (No.3). pp. 244-249.

... Opinião

(cidade + ditadura)

CIDADURA
David Catita
Criador Limousine

A

sociedade ocidental, europeia, portuguesa, tem demonstrado um afastamento gradual do mundo rural,
provavelmente em resultado da presença massiva da população em meio
urbano, agudizada com a questão da
pandemia, a qual limitou as idas ao
campo e centrou a maioria das pessoas
nas redes sociais e no mundo digital.
A sociedade ocidental atual está
progressivamente a aproximar-se de
tendências mais conservacionistas,
mais animalistas, mais ambientalistas, mais fundamentalistas, tendo-se tornado politicamente incorreto
defender a agricultura ou a pecuária,
como se representassem a origem de
todos os males, nomeadamente no
que se refere à transformação ou ação
sobre o território, impondo a visão urbana sobre o território rural, necessariamente descrita como CIDADURA.
Observe-se, por exemplo, o caso
paradigmático do Alentejo. Durante décadas sofreu de abandono pelas
populações, de carências sistemáticas
de água, para as pessoas e para os animais, de agricultura não conservativa,
de erosão, enfim, todo o conjunto de
fenómenos de degradação social, económica e ambiental, mas, em simultâneo, viu florescer o turismo, como
se de um território paradisíaco se tratasse, uma ilha deserta por descobrir,
onde a presença humana fosse apenas
necessária para dar vida aos restaurantes pitorescos e ao alojamento local
para onde a população das cidades pu-
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“

Deixaremos de poder fazer a matança do
porco? A reunião da família à volta de uma
mesa onde se enchem linguiças? Deixaremos
de poder matar um borrego na Páscoa, só
porque faz impressão a algumas pessoas?

desse refugiar-se aos fins de semana
ou em períodos breves de relaxamento, sem ter de apanhar um avião.
Contudo o Alentejo tinha enormes
potencialidades humanas, agrícolas e
agroindustriais e o Estado decidiu investir em prol do seu desenvolvimento, da sua agricultura e da sua produtividade. Foi criado há cerca de 25 anos
o Empreendimento de Fins Múltiplos
de Alqueva (EFMA), o qual teve como
base a criação de uma grande albufeira, conectada com dezenas de outras
albufeiras menores, com o objetivo
primordial de permitir a agricultura
regada numa área de cerca de 120 mil
ha, de forma sustentada do tempo,
que permitisse a instalação de culturas permanentes sem o risco de se
acabar a água de um ano para o outro.
O investimento provou ser um sucesso, quer económico, com uma rentabilidade para Portugal de cinco vezes
o valor investido, quer agrícola, com
explorações de referência, produtos de
excelência e produtividades que ultrapassam a autossuficiência, permitindo

a exportação com base na qualidade.
Chegamos assim ao momento atual em que a sociedade portuguesa vive
um dilema relativamente à agricultura.
Injetada por visões deturpadas e distorcidas da comunicação social, entra
pela casa dos portugueses um conjunto de reportagens sobre os malefícios
da agricultura e da pecuária quer para
o mundo quer para as populações do
Alentejo, sim, para as pequenas aldeias
que teimam em povoar este território e
que durante anos lhes foram tirando o
centro de saúde, a escola, os correios,
as estradas, as possibilidades de emprego... e que agora aparecem como
comunidades desgraçadas, sequestradas pelo avanço da agricultura em seu
redor... mas esta visão não é a realidade. As pessoas destas povoações vivem
neste momento uma nova etapa, com
emprego para os seus filhos, possibilidades reais que não tenham que partir
para sobreviver, que possam ficar, arranjar uma das velhas casas, e ali criar
a sua família e o seu futuro.
Onde estavam este profetas da
revista Limousine ~ 2021

desgraça quando estas populações não
tinham nada para acreditar no futuro?
Fizeram alguma reportagem trazendo
alguma solução?
Nesta CIDADURA nenhuma das utilizações é adequada... o olival, cultura
autóctone mediterrânica e naturalmente adaptada ao clima alentejano,
com baixos consumos de água, parece
ser uma cultura proscrita, onde a colheita mecânica é um sacrilégio... mas
em simultâneo se critica a presença
sazonal de trabalhadores estrangeiros
para apanhar essa azeitona ou frutos
vermelhos à mão … o milho, produzido em sistemas de rega circulares que
obrigam ao arranque as azinheiras que
pontuavam a paisagem alentejana, e a
amendoeira, com consumos elevados
de água e necessidade de tratamentos... o melão, culturas temporárias
que usam plástico e que têm também
consumos elevados de água... a pecuária bovina extensiva, que apesar de viver em harmonia com o montado, uma
utilização sustentável do território,
baseada no trinómio agro-silvo-pastoril, também chega aos urbanos como
uma atividade dedicada à produção de
metano e aos maus-tratos dos animais
que culminam inevitavelmente na sua
morte, esse momento inevitável que
a sociedade ocidental decidiu apagar
da sua vivência quotidiana. A vinha
curiosamente, que apesar de ser uma
cultura intensiva, em sebe, suportada
em arames e colhida mecanicamente,
vai passando pelo crivo da sociedade,
talvez por participar nos momentos
mais elegantes de uma sociedade dita
civilizada e culta.
Assim o que resta? Deixar de fazer
agricultura de regadio no Alentejo?
Deixar de ter animais domésticos como
parte do montado? Importa recordar
que apenas uma pequena percentagem
do Alentejo é regada, vivendo a grande
maioria de atividades menos intensivas, mas necessariamente com menor
rentabilidade... um termo que atualmente perece ser politicamente incorreto, mas falar em rentabilidade é falar
na possibilidade de pagar ordenados,
investir na atividade ou no território...
O desdém com que alguns setores falam do mundo rural revela desrevista Limousine ~ 2021

“

A cultura de um povo é o que o
carateriza profundamente e o
que o torna único aos olhos do
mundo... não é o que tem mais
likes na internet...

conhecimento, ignorância e falta de
cultura, mesmo que essas palavras
sejam proferidas por alguém que
goste de ir ao teatro ou a exposições de arte. A cultura de
um povo é o que o carateriza profundamente e o
que o torna único aos
olhos do mundo...
não é o que tem
mais likes na internet... A cultura
de um povo é o
valor que fez com
que alguns valorosos provassem o seu
valor agarrando um touro bravo pelos
cornos, numa união franca e leal de
oito forcados, pertencentes a uma família de muitos mais, na qual os melhores valores são promovidos: a ajuda
ao próximo, a coragem perante as adversidades da vida... mas afinal isso já
não interessa... as tais aldeias perdidas
no Alentejo, onde esta é uma das raízes
da sua riqueza, da sua cultura, ligada
a um animal criado em liberdade total, sem que ninguém nunca lhe toque,
podendo viver em grupo e expressar a
sua verdadeira natureza, lutando com
os seus pares, e no final trocando esta
qualidade de vida invulgar por 20 minutos de sacrifício. Mas a tal cultura
das exposições de pintura não sabe o
que é sacrifício, não sabem o que é a
dureza do campo ou talvez dar a vida
por um amigo... e como tal prefere decretar o fim da criação de touros bravos, lá do alto do seu púlpito, forçando
a extinção de uma raça e de uma cultura única no mundo, e com ela também
a criação de touros mansos e de vacas e
de ovelhas e de cabras.
Assim voltamos ao dilema que se
materializa perante os nossos olhos...

o que comeremos no futuro? De onde
virão os alimentos? Deixaremos de
produzir? Importaremos tudo? É o
citadino que decidirá o que se poderá
regar? Não poderemos criar animais?
Deixaremos que acabem com a cultura
do mundo rural por capricho dos urbanos?
A mim preocupa-me o que será de
Portugal? O que será do Portugal autêntico, do Portugal interior, do Portugal rural? Deixaremos de poder fazer
a matança do porco? A reunião da família à volta de uma mesa onde se enchem linguiças? Deixaremos de poder
matar um borrego na Páscoa, só porque faz impressão a algumas pessoas?
A mim também me faz impressão ver
pessoas a comer fast-food diariamente em frente a um computador, mas
não me passou pela cabeça proibi-lo...
Será que chegaremos ao ponto de
proibir os Santos Populares por causa
do sofrimento das sardinhas, ali expostas sem dignidade sobre uma fatia
de pão engordurada? Ou por ser um
deleite urbano passará pelo crivo deste
novo lápis verde da censura? ◼

19

Biotecnologias reprodutivas
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SANIDADE

Qual a importância
de monitorizar as
doenças IBR e BVD nas
vacadas de carne?
POR DEOLINDA SILVA

DIRETORA SERVIÇOS TÉCNICOS RUMINANTES
HIPRA PORTUGAL

A implementação de planos de vacinação em vacadas de carne é cada vez
mais frequente, com o objetivo de proteger o efetivo contra vírus como o IBR
e BVD que afetam a fertilidade e produtividade, evitando ou minimizando o
seu impacto negativo.

E

m muitos casos, a decisão de iniciar ou não a vacinação é tomada após a realização de análises
sanguíneas por amostragem de um determinado
número de animais da vacada, no entanto, a monitorização da evolução das doenças e eficácia do plano vacinal após a vacinação não é realizada por rotina. Este artigo
tem o objetivo de demonstrar a mais valia e a importância
de monitorizar os planos vacinais contra a IBR e BVD, e
também explicar como o podemos fazer de forma simples
numa vacada de carne.
A profissionalização e a necessidade de sustentabilidade
no sector agropecuário motivam os produtores a procurar
uma melhor eficiência reprodutiva e produtiva das suas explorações. No caso das vacadas de carne, obter o maior número de vitelos desmamados por ano é o principal objetivo,
e para tal, é essencial um bom maneio nutricional e animal,
uma ótima gestão de recursos da exploração e um controlo
das doenças infeciosas que afetam a fertilidade e produtividade. Por outro lado, o aumento da pressão por parte do
consumidor, da indústria e das entidades reguladoras para
produzir carne com sustentabilidade, reduzindo o impacto
ambiental e a utilização de antibióticos, conduziram a um
alerta para a prevenção e para a utilização de vacinas para
melhorar o estatuto sanitário do efetivo.
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A profissionalização e a necessidade de
sustentabilidade no sector agropecuário motivam
os produtores a procurar uma melhor eficiência
reprodutiva e produtiva das suas explorações.

A vacinação do efetivo contra alguma doença
tem dois objetivos: reduzir ou prevenir o aparecimento de sinais clínicos das doenças (ex. mortalidades embrionárias, abortos, pneumonias, etc.)
e ao mesmo tempo bloquear a circulação dos vírus
no rebanho, e desta forma prevenir os aparecimentos de novos animais infetados.
No caso das vacadas de carne, a vacinação contra a IBR e o BVD pretende melhorar a fertilidade,
prevenir as mortalidades embrionárias e abortos
causados por estes dois vírus, bloqueando a circulação viral dentro da vacada da forma mais eficiente possível. Ambos os vírus têm uma particularidade específica, são capazes de gerar animais
infetados para a vida (portadores latentes no caso
da IBR e animais persistentemente infetados no
BVD), que são o principal foco de infeção dentro
do efetivo. Embora partilhem desta característica,
é verdade que não geram estes animais portadores do vírus da mesma forma, sendo importante
referir ambos os vírus separadamente. Uma característica comum a ambos os vírus, é que a estratégia mais eficaz para controlar as novas infeções
é combinar um plano vacinal adequado à realidade
da vacada com a monitorização laboratorial destas
duas doenças no rebanho.
A realização de uma avaliação pontual do efetivo para conhecer a situação epidemiológica da
exploração em relação à IBR e BVD é muito comum
antes de se iniciar um plano vacinal, mas monitorizar e avaliar as melhorias no estatuto sanitário
após a vacinação é menos frequente, apesar de ser
uma informação muito útil. De seguida será descrito como podemos de forma simples e económica
monitorizar de acordo com o tipo de vírus e objetivo do protocolo de vacinação.
revista Limousine ~ 2021

IBR
(Rinotraqueíte Infeciosa Bovina)
O vírus IBR, é um Herpes Vírus, logo ao infetar
um novo animal, este permanecerá portador do
vírus para a vida, alternando entre um estado de
latência (sem demonstrar qualquer tipo de sintomas de doença) e um estado de reativação perante um momento de stress e imunodepressão (ex.
transporte, parto, stress térmico, outras doenças,
etc.). Neste último estado poderá infetar novos
animais na vacada. Dentro de um rebanho a principal fonte de novas infeções da IBR é um animal
portador latente, sendo que em explorações não
vacinadas esse animal portador latente poderá
infetar até cerca de sete novos animais durante a
sua vida produtiva (A. Mauroy, 2018), enquanto
que em explorações vacinadas o objetivo é obter
um número de novas infeções por cada animal
infetado inferior a um. Tendo em conta este facto, para avaliar a eficácia da vacinação, a via mais
adequada é identificar anualmente o número de
animais portadores (positivos a IBR) na exploração e pontuar este índice ao longo dos anos.
Um objetivo a cumprir é que anualmente o número de positivos seja menor até serem alcançadas
prevalências baixas (número de animais positivos
inferior a 5%). Chegando a este patamar, a estratégia mais lógica será a de sacrificar os animais
positivos para erradicar a doença da exploração. É
importante notar que nem toda as vacinas permitem diferenciar os animais infetados, só as vacinas
marcadas para o vírus IBR o fazem, tendo aumentado por este motivo a sua utilização em vacas de
carne.
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Qual é o método mais fácil de monitorizar
os animais positivos para a IBR?
Na realidade a monitorização da IBR nas vacadas de
carne só é viável se forem realizadas análises individuais
de sangue por amostragem, ou seja, não sendo necessário
analisar todos os animais do efetivo, evitando deste modo
custos elevados com as análises laboratoriais. De facto, percentagens de 5 a 10% de animais amostrados são suficientes
para fazer uma estimativa fiável.

Kit RIDECHECK HIPRA para
pesquisa de IBR (ELISA IBR gE)
e BVD (ELISA BVD p80).

Nas explorações em que se usa uma vacina marcada para
IBR ou não se vacina, o meio de diagnóstico mais prático é
o ELISA gE, que na presença de um resultado positivo, indica que os animais são positivos e portadores da IBR. Desta forma ao avaliar o número total das amostras de sangue
realizadas, podemos identificar o número total de positivos
dentro dessa amostragem, e no seguimento a percentagem
dos animais infetados na exploração.
• % de positivos < 8%: recomenda-se avaliar todo o
efetivo de modo a identificar e refugar os animais positivos, almejando a erradicação da doença da vacada.
• % de positivos > 8%: nestes casos a vacinação e
monitorização são essenciais para prevenir novas infeções e baixar a % de animais positivos (prevalência) na
vacada,
• % de positivos > 30%: a prevalência do vírus é
média a alta, sendo recomendados protocolos de vacinação semestrais para bloquear a circulação viral de forma mais rápida e eficiente, com o objetivo de diminuir a
prevalência o mais rapidamente possível.
As vacinas vivas contra IBR são completamente seguras
em animais gestantes e proporcionam uma resposta imu-
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nológica mais completa do que as vacinas inativadas. Se o
objetivo do veterinário e produtor é diminuir anualmente o
número de animais positivos a IBR, em situações de pressão viral muito elevada, os protocolos anuais não são suficientes para controlar o aparecimento de novas infeções
(Dispas, 2013). A monitorização por rotina através do teste
ELISA gE (semestral ou anual) permite decidir qual a estratégia de prevenção e de vacinação mais adequada para cada
efetivo.

BVD (Diarreia Viral bovina)
A BVD, é uma doença que afeta a nível mundial os rebanhos de bovinos. A circulação do vírus é muito comum na
população bovina, sendo as novas infeções muito comuns.
Ao contrário do vírus da IBR, um animal que fica infetado
com BVD, não será portador do vírus para a vida, desenvolverá a doença e excretará o vírus num curto período (aproximadamente 12 dias).
No entanto, se a infeção ocorrer numa fêmea gestante
entre 60 e 120 dias, podem ocorrer duas situações: morte do
embrião (reabsorção precoce ou aborto) ou nascimento de
animal persistentemente infetado (PI) para toda a vida. Este
animal PI não identifica o vírus como um agente infecioso
externo logo o seu sistema de defesas não atua. Durante o seu
tempo de permanência na vacada irá excretar continuamente
o vírus, sendo a fonte de novas infeções dentro do efetivo.
A implementação de medidas de prevenção é importante para proteger os animais e reduzir a circulação do vírus
dentro da vacada, e desta forma evitar a infeção de fêmeas gestantes e bloquear o aparecimento de novos animais
PI. Para tal, a identificação e eliminação dos animais PI e
a implementação da vacinação, é a estratégia mais eficaz a
implementar nas vacadas.
O tipo de vacina utilizada para a BVD pode determinar ou
não a possibilidade de monitorizar o vírus a nível do animal
individual, bem como a sua utilização em animais gestantes. Tendo o vírus BVD elevada afinidade para a infeção do
embrião ou feto, uma vacina inativada em comparação com
uma vacina viva é a única segura a 100%, ou seja, não haverá a possibilidade de infeção do feto pelo vírus da vacina
quando forem vacinadas fêmeas gestantes. Outra vantagem
da utilização de vacinas inativadas para BVD é permitirem
a monitorização da circulação do vírus no rebanho através
da pesquisa de anticorpos p80 (ELISA p80), que é o teste de
diagnóstico mais utilizado em programas de controlo e erradicação de BVD a nível laboratorial, pela sua facilidade de
realizar e baixo custo.

Qual é o método mais fácil de monitorizar a
circulação de BVD na vacada?
Tal como acontece com a IBR, o método mais simples
e económico de identificar a circulação do vírus BVD numa
vacada de carne é a pesquisa de anticorpos contra o BVD
no sangue mediante testes laboratoriais (ELISA p80). Uma
revista Limousine ~ 2021

Um resultado positivo no
ELISA p80 nos sangues dos
animais amostrados significa
que o vírus infetou esse animal
recentemente.

amostragem de 5% a 10% dos animais, permitirá ter uma
avaliação fiável da situação epidemiológica para BVD no rebanho.
A pesquisa de anticorpos para a proteína p80 permitirá
concluir se ocorreram ou estão a ocorrer novas infeções de
animais na vacada. A proteína p80 é sintetizada pelo vírus
quando este se multiplica no animal, ou seja, ocorre no momento em que o animal está a sofrer a doença ou quando
foi vacinado com uma vacina viva (sendo uma vacina viva,
o vírus vacinal também se irá multiplicar no animal). É por
este motivo, que as vacinas vivas não permitem avaliar se
há novas infeções através da pesquisa de anticorpos p80,
logo a avaliação da eficácia do plano de vacinação deixa de
ser de implementação fácil e com uma boa relação de custo-benefício.
Um resultado positivo no ELISA p80 nos sangues dos
animais amostrados significa que o vírus infetou esse animal recentemente. Ao analisar em conjunto todas as amostras de sangue realizadas, conseguimos estimar a % dos
animais infetados, e saber se o vírus BVD está a circular ativamente entre os animais. Existe uma relação entre a % de
animais positivos aos anticorpos p80, a circulação do vírus
e a probabilidade de existirem animais PI no rebanho (Bitsch and Ronsholt, 1995).
• Prevalências entre 0% a 10%: muito baixa circulação vírica e 4% de risco de ter um animal PI.
• Prevalências entre 10% a 30%: baixa circulação
vírica e 4% de risco de ter um animal PI. Manter a monitorização.
• Prevalencias > 30%: circulação vírica média a alta
e 20% de risco de ter um animal PI. Manter a monitorização e pesquisar/ identificar os animais PI.
Após a conclusão inicial sobre a existência ou não da
circulação do vírus BVD no efetivo, no caso de existir uma
prevalência média a alta, é aconselhável fazer uma pesquisa
e identificação de animais PI no rebanho, através de testes
revista Limousine ~ 2021

que identificam a presença do vírus em animais suspeitos,
para seu posterior refugo, não esquecendo de realizar a pesquisa em animais recém-nascidos. Esta amostragem pode
ser feita pelo teste ELISA antigénio (análise de sangue) ou
por um teste PCR (pesquisa de DNA do vírus em vários tipos
de amostras recolhidas no animal como sangue, tecido da
orelha, etc.).
Para concluir, só através da monitorização frequente da
situação epidemiológica da vacada para os vírus IBR e BVD,
se podem tomar decisões que otimizem e melhorem os resultados da vacinação.
Os protocolos de vacinação não sendo monitorizados,
são um plano de controlo das doenças incompleto. Como
tal, a utilização de vacinas que permitam diferenciar se
existe ou não infeção, é uma das chaves para o sucesso do
plano vacinal, permitindo avaliar os resultados e também
tomar decisões sobre ajustes necessários a fazer ao longo do
tempo no protocolo.
A HIPRA, como laboratório de referência na saúde animal, está comprometida com o melhoramento da fertilidade e produtividade das explorações de bovinos de carne no
extensivo. Com esse objetivo, disponibilizamos um serviço
de diagnóstico ao médico veterinário e seus clientes, que
permite conhecer o estatuto sanitário do efetivo, e desta
forma propor um plano de controlo das doenças completo e
adequado à realidade da vacada, melhorando o estatuto sanitário dos animais e a rentabilidade económica da vacada.
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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CERTIFICAÇÃO DE
CARNE DE BOVINO

23 anos de experiência
POR JOAQUIM MARÇAL
e FÁBIO ALMEIDA
CERTIS

A CERTIS é um Organismo
de Certificação, fundado
em 1998, reconhecido
pela Direção Geral
de Agricultura e
Desenvolvimento Rural
(DGADR) e Acreditado
pelo Instituto Português
de Acreditação (IPAC)
segundo a Norma EN ISO/
IEC 17065 para a avaliação
e certificação de produtos
reconhecidos como
Denominações de Origem
Protegida e Rotulagens
Facultativas, para
além de muitos outros
reconhecimentos, tais
como Modo de Produção
Biológico e Produção
Integrada.
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I

nicialmente a empresa tinha a
denominação de CERTIALENTEJO, tendo sido fundada para
a valorização de produtos tradicionais alentejanos, e foi em meados de janeiro de 2000 que a CERTIS
certificou o primeiro lote de novilhos
Carne Mertolenga DOP e, um mês
depois, o primeiro lote de novilhos
Carnalentejana DOP.
Em 2007, a CERTIALENTEJO
foi subcontratada pelo Instituto de
Alimentação e Mercados Agrícolas
(IAMA) para a realização do controlo
da Carne dos Açores IGP em Portugal
Continental e, em 2008, após a abertura do polo de Mirandela, a empresa adquiriu uma dimensão nacional,
passando a ter a denominação social
CERTIS.
No que respeita à crescente certificação de Denominações de Origem
Protegida, foi em outubro de 2009
que se arrancou com a certificação da
Carne Marinhoa DOP, mais tarde, em
agosto de 2011 com a certificação da
Carne Cachena da Peneda DOP, um
ano depois, em agosto de 2012 com a
Carne Arouquesa DOP e, finalmente
em dezembro de 2014 com a Carne
Maronesa DOP.

Paralelamente, desde a crise da
BSE que a CERTIS iniciou a certificação de Rotulagens Facultativas de
carne de bovino, um regime de certificação voluntária, onde o operador
inclui no rótulo informações mensuráveis, para além das menções da
rotulagem obrigatória. Assim, atualmente a CERTIS é Organismo de
Controlo das seguintes rotulagens:

ROTULAGENS FACULTATIVAS
Aberdeen-Angus Portugal
Aberdeen-Angus Continente
Angus Gold 100% Nacional
Best Farmer - Cuidamos do
Bem-Estar Animal
Carne de Bovino Raporal 100%
Carne de Bovino - Programa Origens
Carne de Charolês e Charolês
Premium
Carne do Pasto
CM - Carne Minhota
Limousine Continente
Limousine Portugal
Lusocarne - Carne Maturada
Certificada
Meireles - Carne Maturada Certificada
Vivid Foods - Dry-Aged Maturação
Controlada e Certificada
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Os rótulos e Certificados
de Conformidade dos
produtos certificados
significam que existiu
uma eficaz avaliação
realizada pela CERTIS
ao longo de toda a fileira
produtiva.

Desta forma, a CERTIS possui Manuais (Qualidade e Procedimentos) e
demonstra regularmente à Autoridade
Competente (DGADR) e ao Acreditador
(IPAC) cumprir os requisitos da Norma
EN ISO/ IEC 17065, garantindo simultaneamente a sua independência, imparcialidade, eficácia e competência.
Assim, o apresentante de um Caderno de Especificações, elabora-o,
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descrevendo minuciosamente as regras de produção do seu produto e
submete-o à aprovação da DGADR e da
Comissão Europeia (no caso das DOP e
IGP). Paralelamente, a CERTIS elabora
um Plano Plurianual de Avaliação para
esse caderno e submete-o à aprovação
da DGADR.
Desta forma, o papel da CERTIS,
como Organismo de Certificação, é ga-

rantir que sistematicamente, as regras
de produção descritas pelo apresentante no seu Caderno de Especificações, são cumpridas!
Assim, os rótulos e Certificados de
Conformidade dos produtos certificados significam que existiu uma eficaz avaliação realizada pela CERTIS ao
longo de toda a fileira produtiva e de
transformação desse produto certificado.
Apesar da conjuntura atual, a quantidade de carne bovina certificada pela
CERTIS teve um aumento de 20% no
ano 2020 relativamente a 2019 (dados relativos a produtos tradicionais
e rotulagens facultativas) e comparativamente a 2018, aumentou cerca de
42%. Demonstrando um paralelismo
em relação à crescente preocupação e
exigência dos consumidores na procedência e qualidade dos alimentos
e confirmando que, consumir carne
certificada, é sinónimo de confiança e
transparência no processo de certificação.
Neste âmbito, a certificação da carne bovina visa garantir um produto seguro, saudável e com as características
organoléticas exigidas, através do controlo de todas as fases da produção (ra-
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CARNE
CARNE DE BOVINO CERTIFICADA (CERTIS)

Gráfico 1 - Carne Bovina Certificada (Fonte: Certis).
(Os dados não incluem Carne dos Açores IGP.)

A certificação da carne
bovina visa garantir um
produto seguro, saudável
e com as características
organoléticas exigidas.
Assim, o consumidor
sabe exatamente o que
adquire no momento da
compra!

ças utilizadas, alimentação, maneio,
análises de pesquisa de promotores
de crescimento, etc.), da transformação, do transporte, da distribuição e
da comercialização, como uma perfeita correlação entre o produto final e a
matéria-prima que o originou. Assim,
o consumidor sabe exatamente o que
adquire no momento da compra!
Tendo por base os dados do INE –
Instituto Nacional de Estatística, observámos um aumento no consumo de
carne bovina no período compreendido entre 2017 e 2019. Podemos constatar que este aumento foi semelhante
ao observado no Gráfico 1, relativo à
quantidade de carne bovina certificada
pela Certis, apesar da diferença no período de avaliação.
Neste contexto geral em que os
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CONSUMO DE CARNE BOVINA

Gráfico 2 - Consumo de Carne Bovina per capita em Portugal
(Fonte: INE 2020).

consumidores, os mercados e a própria sociedade exigem ao sector agroalimentar uma maior atenção para garantir o bem-estar animal, na CERTIS
mantemos firme a nossa aposta neste
princípio. Estamos neste momento reconhecidos para certificar o bem-estar
com base no projeto Europeu Welfare
Quality®. Esta certificação permite
garantir o cumprimento de exigentes
requisitos no bem-estar dos animais,
desde o seu nascimento até ao abate, para além dos mínimos já exigidos
pela legislação nacional e comunitária.
As medidas de bem-estar animal
nas explorações geram inúmeras vantagens, não apenas para o animal mas
também para o produtor. Impulsionam a melhoria contínua em todos os
elos da cadeia alimentar, contribuindo
para que a indústria agropecuária não
fique obsoleta e beneficie do aumento
de produtividade e qualidade pelo correto tratamento dos animais de produção.
Permite ainda, cumprir as exigências das principais cadeias de distribuição a nível nacional e internacional,
demonstrando o seu compromisso no
tratamento digno dos animais e com
a sustentabilidade da atividade económica. Levando desta forma, informação mais clara e transparente ao
consumidor que cada vez se apresenta
mais preocupado com os efeitos ambientais e éticos da agropecuária.
O esquema Welfare Quality® é,
portanto, um benefício do produtor,
do consumidor e do animal. A certifi-

cação 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.
Certificar é garantir que toda a rastreabilidade do que consumimos é devidamente assegurada, transmitindo
ao consumidor um sinal de confiança e
transparência no momento da compra
de um produto certificado. ◼
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Sistemas eletrónicos de pesagem
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CARNE

Maturação o que é?
POR PEDRO PEREIRA
ACL

A

maturação consiste em manter a carne num ambiente com temperatura controlada próxima de 0 graus centigrados durante um período que permita tornar a carne mais tenra, bem como melhorar
outras caraterísticas organoléticas nomeadamente o sabor (PUGA,
1998; MCGEE,2007; KHAN et al., 2016).
O processo traduz-se na atividade das enzimas da própria carne, logo
após o abate do animal há perda do controlo intracelular e as macromoléculas como as proteínas, o glicogénio e as gorduras sofrem degradação e oxidação, dando origem a moléculas de menor dimensão que são responsáveis pela
transmissão e intensificação do sabor (KOUTSIDIS et al., 2008).
O aumento da tenrura da carne está relacionada com o tempo de maturação, sendo resultado da degradação miofibrilar (MOCZKOWSKA; PÓLTORAK;
WIERZBICKA, 2015).
As calpaínas e as catapsinas são as principais enzimas responsáveis pela degradação do músculo (SENTANDREU; COULIS; OUALI, 2002;
MOCZKOWSKA; PÓLTORAK; WIERZBICKA, 2015).
O grau de tenrura atingido no final da maturação depende da peça do animal, do genótipo do animal, do marmoreio e do pH da carne no post-mortem. Por exemplo um animal com um nível de gordura intramuscular baixo
demora no mínimo 14 dias a atingir um nível de tenrura aceitável enquanto que um animal com um marmoreio elevado no mesmo período pode obter uma carne muito tenra (DESTEFANIS et al., 2008; WYRWISZ et al., 2016;
UEDA et al., 2007).
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A carne maturada a
seco apresenta um
sabor mais forte
devido à perda de
líquidos
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Existem dois tipos de maturação: a maturação húmida ( wet aged) e a maturação a seco (dry aged).
Na maturação húmida, as peças são armazenadas
em vácuo num ambiente de refrigeração, enquanto que
na maturação a seco são utilizadas carcaças inteiras,
metades ou quartos numa câmara de frio durante dias
ou semanas (SEIDEMAN; DURLAND, 1983; DASHDORJ
et al., 2016).
A maturação húmida é o processo mais utilizado na
indústria, pois trata-se de um processo mais simples e
económico (DASHDORJ et al., 2016), visto que consiste
em colocar as peças em sacos de plástico e retirar o todo
o ar do interior, com este processo reduz-se a quantidade de oxigénio, que inibe a proteólise, causada por
bactérias aeróbias responsáveis pela putrefação da carne(SEIDEMAN; DURLAND, 1983).

Photo by KTRYNA on Unsplash

Tipos de maturação

A maturação a seco dá origem a produtos considerados gourmet com preços de produção e de mercado
mais elevados, pois requer carcaças com um melhor nível de acabamento assim como se trata de um processo
com mais perdas devido à perda de líquidos e desperdício da parte exterior da peça que tem de ser removida
devido à desidratação da mesma. Trata-se de um nicho
de mercado que tem vindo a crescer pois os consumidores procuram cada vez mais restaurantes que ofereçam
este tipo de carne. O procedimento mais comum consiste em pendurar meias carcaças numa câmara de frio
a cerca de 2ºC no mínimo 21 dias, para além da temperatura este processo requer o controlo da humidade do
ar e da velocidade de circulação do ar (SAVELL, 2008;
DASHDORJ et al., 2016; DEGEER et al., 2009).
A carne maturada a seco apresenta um sabor mais
forte devido à perda de líquidos causando concentração
do sabor a carne (DEGEER et al., 2009). ◼

Figura 1- diferença entre maturação a seco e maturação húmida
Fonte: https://www.smokedbbqsource.com/dry-aging-vs-wet-aging/ consultado a 22/062021
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Aplicação de ecografia
em sistemas de engorda
POR JORGE DANIEL FERRARIO

T

radicionalmente, têm sido
utilizadas ecografias de carcaças para avaliar a capacidade de carne dos reprodutores,
o que permite estimar a musculatura,
a capacidade de deposição de gordura
(ou suavidade da gordura) e a qualidade da carne em animais vivos, através
de um método não invasivo, permitindo a utilização desta informação nas
avaliações genéticas dos reprodutores.
Com quase 20 anos de utilização na
Argentina, provou ser uma técnica de
fácil aplicação em sistemas pecuários
e que proporciona medições fiáveis e
seguras.
A diversificação do mercado da
carne nos últimos anos gerou, a partir de exigências específicas dos com-
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pradores, diferenças nos sistemas de
produção: de empresas dedicadas à
produção de animais para consumo,
as empresas focalizadas num produto para exportação - geralmente com
alguns atributos diferentes dos solicitados pelo mercado interno, tais como
animais maiores, certos níveis de acabamento e mesmo a presença de um
certo grau de gordura intramuscular.
Atualmente o mercado da carne é
governado pela subjetividade, os compradores e vendedores têm poucos
elementos para discriminar produtos
de qualidade superior, isto conduz em
muitas ocasiões a que os compradores
paguem preços excessivos por produtos que acabam por não ser o que parecem, ou a que os produtores recebam

“

A ecografia é
apresentada como
uma ferramenta que
permite obter valores
objetivos da situação
e do desempenho dos
novilhos
um preço inferior ao que deveriam receber por um produto de qualidade.
Nesta diversidade de cenários produtivos, a ecografia é apresentada
como uma ferramenta que permite
obter valores objetivos da situação e
revista Limousine ~ 2021

Figura 2 - Imagem utilizada para
determinar a Área do Olho do Bife (AOB) e a
Espessura da Gordura Dorsal (EGD).
Figura 1 - Imagem utilizada para determinar a
percentagem de Gordura Intramuscular (%GIM).

do desempenho dos novilhos, tornando-se uma ferramenta de planeamento em sistemas de engorda que também permite acordar preços justos,
tanto para compradores como para
vendedores, de acordo com o produto
que está a ser entregue.
A técnica baseia-se em obter imagens em dois sítios anatómicos particulares, e a partir destas imagens determinar três medições: a área do olho
do bife (AOB), a espessura da gordura
dorsal ou de cobertura (EGD) e a perrevista Limousine ~ 2021

centagem de gordura intramuscular
(%GIM). As duas primeiras determinações são feitas a partir de uma
imagem transversal do músculo longissimus dorsi entre as costelas 12 e 13
(Figura 2).
A determinação da AOB dá uma
ideia do nível de musculatura do novilho, relacionada com o potencial de
crescimento, o rendimento de carcaça (ou no gancho), e sobretudo com o
rendimento dos cortes após a carne ter
sido desossada. O EGD mede de forma

muito precisa a quantidade de cobertura de gordura que o novilho tem, especificando o “nível de acabamento”,
enquanto que a %GIM medida numa
imagem longitudinal paralela à coluna
do animal no mesmo local que a imagem anterior (Figura 1), está relacionada com a qualidade da carne medida pela escala de marmoreado, sendo
a característica mais procurada pelos
mercados de alto valor acrescentado,
impossível de determinar pela observação do animal vivo.
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A ecografia de carcaça em sistemas de engorda propõe a
resolução de dois problemas:
1- Classificação de lotes para venda.
Depois de 70 a 80% do tempo de engorda, quando os novilhos começam a
atingir uma gordura próxima do acabamento, a determinação da Espessura de
Gordura Dorsal torna possível conhecer o nível de gordura atingido. Com esta
informação as vendas podem ser programadas, animal por animal, oferecendo
um produto homogéneo baseado no que o mercado solicita. Definimos este
conceito como “alimentação até um certo ponto”, o ponto pode ser determinado
pelo mercado, ou pela necessidade de conter os custos de produção, através
da venda de animais com o mínimo de gordura necessária, evitando dias de
confinamento de más conversões de alimento. É comum descobrir que, em
animais mais angulares ou menos musculados, é necessário um nível muito
elevado de gordura para os ver arredondados. Neste ponto a ecografia é uma
ferramenta que ajuda a eliminar dias de conversão desfavoráveis.
Além disso, nesse momento é possível determinar a quantidade de gordura
intramuscular infiltrada no músculo, característica que confere à carne
suculência, palatabilidade e tenrura, de modo a que se possam definir destinos
comerciais para os diferentes novilhos, acedendo com um produto de alta
qualidade a mercados de maior valor comercial.

2- Classificação dos lotes no momento do confinamento.
Pouco tempo após o início da engorda, uma vez terminada a adaptação à
alimentação intensiva, é possível classificar os animais de acordo com a área do
olho do bife e a espessura da gordura dorsal.
Esta informação, juntamente com os pesos dos novilhos, permitirá a
realização de lotes homogéneos de animais. É comum que animais com pesos
semelhantes apresentem diferenças no nível da engorda, consequentemente,
os tempos até à sua conclusão serão diferentes. A combinação da espessura da
gordura dorsal com o peso resultará em lotes de animais mais uniformes e menos
variáveis. Esta informação permitirá ainda planear a alimentação dos currais,
permitindo projetar dias de alimentação.
Por outro lado, a determinação da área do olho do bife e a sua relação com o
peso vivo identificará animais mais musculados e, portanto, com maior potencial
de crescimento. Estes animais em geral são os mais eficientes na conversão da
alimentação em carne, por uma maior proporção de músculo em cada quilograma
ganho. São também estes os novilhos que conseguem ganhar mais quilos sem
engordar em excesso.
As raças continentais e sintéticas provaram ser animais com grande potencial
para satisfazer a procura dos mercados que exigem qualidade. A tabela à direita
mostra os resultados médios de um lote de 180 animais engordados durante 104
dias com destino à produção Quota 481 “High quality beef UE”. ◼

O seu parceiro em
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FINAL
Peso
(kg)

AOB
(cm2)

EGD
(mm)

%GIM

Média

429

62.4

8.5

2.9

Desvio
Padrão

32

4.6

1.6

0.6

Variação
(%)

7.41%

7.33% 18.19% 21.03%

Tabela 1 - Peso, área do olho do bife (AOB),
espessura da gordura dorsal (EGD) e
percentagem de gordura intramuscular (%GIM)
de novilhos Braford engordados em estábulo.
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Recolha de sémen em touros

Massagem transrectal
versus Electroejaculador
POR ANTÓNIO RIBEIRO TELLES BASTOS,
FELICIANO REIS, JOSÉ LUÍS CASTRO,
JOÃO GOUVEIA SARAMAGO
VETAGROMOR

N

os dias de hoje é praticamente indispensável fazer
um exame andrológico na
compra ou venda de um touro reprodutor. Dessa forma, o exame
andrológico faz, cada vez mais, parte
do maneio reprodutivo de um efectivo
bovino, tomando especial importância
para produtores de raças bovinas em
linha pura com objectivo de criar genética de topo, como acontece com a
raça Limousine. Assim torna-se ainda
mais importante que tal aconteça de
forma a garantir uma maior confiança
entre criador e comprador visto existirem transações económicas de valor
elevado. O mesmo acontece quando os
touros são testados antes da sua entrada nas vacadas, situação comum
em explorações com planos de gestão
reprodutiva bem estruturados ou, em
último caso, quando existe alguma
suspeita de infertilidade.
O exame andrológico tem como
principal objetivo aferir a qualidade e
capacidade de produção de sémen viável de um macho nesse momento da
sua vida. Qualquer resultado positivo
num exame desta natureza deve ser
sustentado pela observação do animal
a campo e, mais especificamente, da
sua manifestação de líbido.
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Método de recolha
de sémen
Existem diversas formas de recolha
de sémen em bovinos para realização
deste tipo de exame. Entre elas estão
o recurso a estimulação eléctrica com
electroejaculador, massagem transrectal, vagina artificial ou a aspiração
vaginal do sémen. (Barth, 2000. Bull
Breeding Soundness). No entanto, na
nossa opinião, estas duas últimas técnicas não são facilmente adaptáveis à
nossa realidade e ao maneio aplicado
nas explorações extensivas em Portugal.
Em Portugal, temos a percepção de
que a estimulação por electroejaculação é a técnica de recolha mais utilizada pelo médico-veterinário no actual
procedimento do exame andrológico
para recolha do ejaculado (ver figura
1), seguindo-se a massagem transrectal (ver figura 2) e, por último, a utilização da vagina artificial ainda que
muito raramente e em contextos significativamente diferentes.

Bem-Estar Animal
De notar que, para além da procura na testagem dos machos reprodutores, começaram a emergir sobre o

Figura 1 - Recolha de sémen por estimulação
eléctrica com electroejaculador

exame andrológico algumas questões
relativas ao bem-estar animal, especialmente nos países do norte da Europa onde é já uma realidade bastante
presente e que poderá tomar outros
contornos também em Portugal.
Apesar de existirem inúmeros relatórios que retratam a eficácia da electroejaculação como meio de recolha de
sémen de touros (Dziuk et al., 1954b;
Marden, 1954; Ball, 1973), nos últimos
anos o stress ou a dor descritos inerevista Limousine ~ 2021

Figura 2 - Recolha de sémen por massagem transrectal

rentes à electroejaculação tem vindo
a tornar-se preocupação em matérias
como o bem-estar animal (Falk et al.,
2001; Ohl, 1993). Na verdade, em países como a Suécia, a electroejaculação
já é proibida em animais não anestesiados, devido a essas preocupações
relacionadas com o bem estar (Palmer
et al.2013).
É, então, imperativo que se encontre um método alternativo de colheita de sémen aplicável às condições de
campo existentes no nosso modo de
maneio e sem o uso do electroejaculador. Nesse sentido, a técnica utilizada
para recolha do sémen tem sido alvo
de preocupação por parte da nossa
equipa. Com o passar dos anos a recolha do ejaculado através da massagem
transrectal tornou-se naturalmente a
nossa primeira escolha na realização
do exame andrológico. A utilização do
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electroejaculador apenas é adoptada
quando esta técnica falha até porque já
outros estudos afirmaram e demonstraram que a estimulação manual
transrectal da região ampular do ducto deferente se revelou eficaz na obtenção de amostras seminais (Palmer
et al.2004) e, quando comparada com
esta alternativa, a técnica da electroejaculação induz graus variáveis de desconforto aos animais. Por esta razão,
sempre que possível, devem ser adoptados procedimentos menos invasivos como, por exemplo, a massagem
transrectal (Canadian Veterinary Medical Association, 2018). No entanto,
a desvantagem inerente a este método
passa pela menor percentagem de espermatozóides vivos com mobilidade
rectilínea e progressiva comparativamente a amostras colhidas através do
electroejaculador (Palmer et al., 2005).

Gráfico 1 - Percentagem de exames
andrólogicos realizados, por raça bovina,
pela VetAgroMor entre 8-4-2020 e 8-2-2021

Resultados
da VetAgroMor
Neste artigo pretendemos partilhar
a realidade do nosso trabalho durante 10 meses, concretamente entre 8 de
Abril de 2020 e 8 de Fevereiro de 2021,
de um total de 236 exames andrológicos realizados em diferentes explorações, com diferentes raças e animais
de diferentes idades. De acordo com o
gráfico 1, a raça mais testada foi a Limousine com 126 touros (54%), sendo
seguida pela raça Aberdeen Angus com
48 touros testados (20%) e depois pela
raça Charolesa com 29 touros testados
(12%) sendo os restantes touros (14%)
representados pela raça Alentejana
com 4% e terminado com 10% a englobar as raças Blonde d’Aquitaine, BBB,
Raça Preta e alguns touros cruzados.
Verificamos pelos dados recolhidos
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Gráfico 2 - Método de recolha de sémen
utilizado na totalidade dos 236 exames
andrológicos realizados neste estudo

Gráfico 3 - Método de recolha de sémen
utilizado nas três raças com maior
expressão

A recolha de ejaculado por massagem
transrectal em touros reprodutores tem, sem
dúvida, vantagens acrescidas no que se refere
ao bem-estar animal.
e que aqui apresentamos, no gráfico
2, que no procedimento de recolha de
sémen, cerca de 81% dos machos (190
touros) deram ejaculados considerados
válidos para análise através da massagem transrectal e apenas 19% (46 touros) necessitaram de utilização do electroejaculador como método alternativo
na tentativa de recolha de ejaculado.
No Gráfico 3 apresentamos os resultados relativos às três raças com maior
expressão neste estudo, com diferenciação dos mesmos consoante a técnica utilizada para colheita de sémen.
Constatamos que no universo destas 3
raças, cerca de 79% dos machos testados (161 touros) deram ejaculados considerados válidos para análise através
da massagem transrectal e apenas 21%
(42 touros) necessitaram de utilização
do electroejaculador na tentativa de recolha de sémen, tendo alguns deles revelado condições de sub-fertilidade ou
infertilidade.
De referir que na raça Limousine,
em 126 machos reprodutores testados, 108 foram aprovados. Destes 108
animais, conforme o gráfico 4, 88%
dos touros foram aprovados através
de massagem transrectal (95 touros) e
apenas 13 necessitaram de estimulação
eléctrica com electroejaculador, correspondendo apenas a 12% dos animais
aprovados.
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Relativamente aos animais reprovados (18 em 126 touros) não foi possível, por diversas razões, a recolha de
ejaculado viável através de nenhuma
destas técnicas.
Na prática, o recurso à estimulação
eléctrica apenas acrescentou uma mais
valia na recolha de sémen em, aproximadamente, 10% dos casos (13 em 126
touros testados).
De salientar também que a utilização da técnica de massagem transrectal
em novilhos a partir dos 14 meses de
idade, desde que estejam suficientemente desenvolvidos, revelou ser muito vantajosa uma vez que estes animais
são normalmente mais sensíveis comparando a outros mais velhos e que já
foram testados mais do que uma vez.
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Gráfico 4 - Taxa de aprovação de touros da
raça Limousine

Conclusões
Podemos concluir que, segundo a
nossa experiência, a recolha de ejaculado por massagem transrectal em
touros reprodutores é válida no que se
refere ao seu propósito e que tem, sem
dúvida, vantagens acrescidas no que
se refere ao bem-estar animal.
No estudo realizado podemos concluir que a estimulação eléctrica por
electroejaculador apenas foi decisiva
para aprovação no exame andrológico
dos touros em aproximadamente 10%
dos casos na raça Limousine. Na nossa perspectiva a técnica de recolha de
sémen por massagem transrectal é o
método de eleição.
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ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conceitos
básicos
na engorda
de novilhos
POR JOAN RIERA

GRUPO NANTA, PORTUGAL

Nos últimos tempos, no setor dos bovinos de engorda, temos enfatizado cada
vez mais os aspetos de maneio, que juntamente com os aspetos nutricionais,
são fundamentais na análise dos pontos críticos da exploração e na busca de
soluções para melhorar os resultados zootécnicos da mesma.

A

o contrário de muitos países, na península ibérica, temos um tipo de alimentação nestes animais
à base de ração e palha, com perfis de amido elevados e com rações de considerável concentração
energética, o que torna tanto as nossas instalações como a
nossa gestão/maneio significativamente diferentes.
O primeiro passo diante de uma ampla gama de produtos
é adaptar o programa de alimentação às nossas necessidades, tendo em conta:
1. Fase de engorda (arranque, crescimento e
acabamento);
2. Genética dos novilhos (precoce, semi-precoce e
tardia);
3. Sexo;
4. Peso ao abate;
5. Condição Corporal.
É evidente que a utilização de um programa nutricional
produzido por uma empresa que fornece tecnologia, controlos rigorosos da produção, análise de matérias-primas
e que está comprometida com a Segurança Alimentar é o
primeiro passo para obter dados zootécnicos adequados.
Em termos de aspetos nutricionais, trabalhamos há
anos na formulação, procurando vários objetivos essen-
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ciais: a segurança ruminal (um rúmen funcional), o aumento dos índices zootécnicos e aspetos relacionados com
a qualidade da carne. Nos últimos anos acrescentamos aspetos como a sustentabilidade nos seus três pilares básicos: económico, ambiental e social.

Falando especificamente sobre nutrição, que informações devemos pedir ao nosso fornecedor de ração?
Como criadores de gado devemos ter em conta certos
aspetos que não aparecem nos rótulos, como a proporção e
perfil dos amidos, em termos de quantidade e degradabilidade, os NDF mínimos, o equilíbrio entre a velocidade de
degradação das proteínas e a dos amidos em termos de sua
coordenação no rúmen, assim como o uso de tampões, leveduras, ácidos orgânicos ou outros tipos de aditivos como
óleos essenciais, etc.

Relacionado com aditivos:
1. Os tampões e antiácidos atuam controlando o pH ruminal embora não regulem ou modulem a fermentação no
rúmen. O tampão mais comum é o bicarbonato de sódio
e o antiácido é o óxido de magnésio.
2. As leveduras são outro grupo de aditivos, que atuam
metabolicamente no rúmen. No caso do uso de leveduras vivas estas permanecem ativas no trato digestirevista Limousine ~ 2021

Na península Ibérica,
temos um tipo de
alimentação nestes
animais à base de
ração e palha,...

vo. Exercem efeitos probióticos sobre a flora ruminal e
em geral influenciam a estabilização do pH do rúmen
e como consequência previnem a acidose; também influenciam a fermentação ruminal, principalmente na
flora fibrolítica.
3. Outro grande grupo de aditivos são os óleos essenciais,
à base de extratos vegetais, que podem ter efeitos antimicrobianos e influenciar o crescimento reduzido de
bactérias produtoras de metano.
No caso dos amidos, é importante procurar um equilíbrio entre diferentes taxas de degradação, evitando uma
elevada percentagem de amidos rapidamente fermentáveis
e limitando a proporção total de amidos através da procura
de fontes de energia alternativas.
Também se trabalhou para garantir uma ingestão mínima de Fibra Neutro-Detergente (NDF) como método para
estimular a produção de bicarbonato pelo novilho.
O uso do parâmetro “proteína degradável a nível ruminal” ligado ao fornecimento de hidratos de carbono, tem
sido de vital importância para maximizar a assimilação de
amido pela flora ruminal e para evitar quedas repentinas do
pH ou formação excessiva de metano. Hoje em dia trabalhamos com maiores proporções de proteína metabolizável
o que não significa uma elevada percentagem de proteína
bruta, que assegura um fornecimento contínuo de nitrogénio à flora ruminal para que esta flora seja capaz de assimilar o amido e transformá-lo em AGV (ácidos gordos voláteis) minimizando a produção de ácido láctico; sabemos que
um fornecimento coordenado de amidos e proteínas ao rúmen aumenta tanto a síntese microbiana de proteínas como
a produção de ácidos gordos voláteis.
Quanto à proteína bruta, a tendência atual é diminuir a
sua percentagem nas rações, passando de 15%-14% de há
alguns anos para o atual 13%-12%.
revista Limousine ~ 2021

É também importante na formulação, para avaliarmos a
ação sobre o rúmen de cada um dos ingredientes em relação
a como eles afetam o pH ruminal, parametrizarmos o “índice da saúde ruminal”. Este índice é fundamental para obtermos fórmulas seguras e eficientes contrariando riscos de
distúrbios metabólicos. É preciso ter em conta que, do nosso
ponto de vista, o fator mais importante para o controlo dos
processos metabólicos é “MANEIO” e coloco-a em letras
maiúsculas porque alguns de nós não lhe damos a atenção
necessária.
As alterações metabólicas mais comuns na engorda são
a acidose subaguda (SARA) e é importante poder detetá-la o
mais rapidamente possível, para isso devemos ter em conta:
1. Diminuição da atividade ruminal e/ou mastigação dos
Novilhos
2. Presença de sintomas nervosos tais como montagem,
ranger de dentes, rolar da língua, etc.
3. Diminuição do consumo de matéria seca
4. Presença de animais com flancos afundados e alterações
na pelagem
5. Presença de fezes líquidas em mais de 5% dos animais.
As fezes em muitos casos apresentam bolhas e parte dos
grãos não digeridos
6. Presença de orquite (inflamação testicular)
7. Surgimento de laminites (manqueiras)
8. Rejeição de fígados em matadouros devido à presença de
abcessos

Aspetos a ter em conta para a prevenção da acidose:
1. Evitar mudanças bruscas na alimentação
2. Controlar a presença de “finos” nos alimentadores
3. Evitar a falta de fornecimento de ração
4. Permitir o acesso a palha de qualidade e controlar a
quantidade ingerida por animal/dia
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5. Manter a densidade animal adequada
6. Evitar aglomerações nos comedouros de ração e nos
acessos à palha (superfície de comedouros adequada)
7. Tentar minimizar as temperaturas extremas nos
corredores, especialmente no verão
8. Evitar o uso de antibióticos por longos períodos de
tempo
9. Assegurar o fornecimento contínuo de água (número
suficiente de bebedouros)

pH ruminal

A investigação NANTA continua em busca do maior
conhecimento
da velocidade do trânsito ruminal, sendo
7.0
este o ponto chave para o melhor ajuste das rações. Do que
conhecemos, na Península Ibérica o sistema que maiori6.5
tariamente
se utiliza é o rácio concentrado-forragem de
85:15.
Como já assinalámos anteriormente, a gestão do MA6.0
NEIO é fundamental no negócio dos animais de engorda.
É aqui que temos de repensar onde e como temos os nos5.5
sos animais (superfície dos comedouros, número de bebedouros, abastecimento de forragem, controlos de água,
5.0
etc.).
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Grandes comedouros para evitar competição entre vitelos no momento da ingestão de ração. Os animais devem comer sem pressa e quanto mais vezes ao dia, melhor. Existe
uma relação direta entre a velocidade de ingestão e a diminuição do pH do rúmen, ou seja, o risco de acidose.

Características de um comedouro de engorda
PARA UM PESO DE 400 A 500KG

MEDIDAS EM CM

Largura por cabeça

20-25

Altura

60

Profundidade mínima

25

Altura do solo

40-50

Também é importante o desenho do mesmo, a ingestão
com a cabeça inclinada produz até 20% mais saliva do que a
ingestão em posição horizontal.

FORRAGEM
Grande área de comedouro e facilidade de fornecimento
da mesma.
A forragem e a palha devem ser de boa qualidade, para
que o animal a possa consumir facilmente e na quantidade
necessária.
Fornecer palha com o tamanho adequado e de boa qualidade. A palha é muito importante para manter o equilíbrio
do pH ruminal.
Tenha em mente que quanto mais energia tiver a ração,
maior é a ingestão e a necessidade de palha. Em termos de
palatabilidade, a melhor é a palha de aveia, seguida da de
cevada e finalmente palha de trigo.

pH ruminal
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Nunca deve faltar
palha e alimento
nos comedouros
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Efeito da frequência de alimentação no pH ruminal:
2 vezes ao dia
12 vezes ao dia
Fonte: French e Kennelly (1990)

Não esquecer que, no verão, o consumo de ração se acumula à noite, o que significa menos tempo de ingestão e
maior competição.
Quanto menor for o espaço no comedouro, menor será
o tempo de permanência no mesmo, portanto, a ingestão
diminuirá.
A diminuição do stress social está diretamente relacionada com uma melhoria no desempenho económico.
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MANEIO DOS ANIMAIS
Evite os movimentos dos animais dentro da exploração
e muito menos as mudanças de lotes no meio da engorda.
Idealmente, o vitelo deve permanecer no mesmo lugar desde o momento da chegada até ao abate.

ÁGUA
Água doce em quantidade e qualidade. Um vitelo pode
ingerir até 7 litros de água por Kg de matéria seca nos períodos de maior calor.

revista Limousine ~ 2021

Necessidades mínimas de consumo de água
vitelos em engorda (NRC 1981)
TEMPERATURA AMBIENTE

1 L DE ÁGUA /KG MS

> 35º

9 - 14 L

25 – 30º

5-9L

15 – 25º

3-5L

5 – 15º

2-4L

< 5º

2-3L

Controle a cloração da água, especialmente se ela vem de
poços ou reservatórios.
Também é importante realizar uma análise química da
mesma.

VALORES
MÁXIMOS

Microbiológica

PARÂMETRO

VALOR

UNIDADES

Coliformes

0

UFC/ml

Salmonella

0

UFC/ml

Clostridium Perfringens

0

UFC/ml

Contagem Bactérias

100

UFC/ml

Al

200

mg/l

NH4

0.5

mg/l

Cl combinado residual

2

mg/l

Cl livre residual

1

mg/l

Cloretos

250

mg/l

Fe

200

Microgr/l

Mn

50

Microgr/l

Na

200

mg/l

Bioquímica

SO4

250

mg/l

Oxidabilidade

5

mgO2/l

pH

5a6

Água muito dura (> 900 mg/l de Ca) pode causar diarreia e falta de consumo; o excesso de Cl também pode causar
diarreia.
PH alto (> 8), causará baixo crescimento e altas taxas
de conversão, da mesma forma que um excesso de nitratos

pode causar carcaças escuras devido a um aumento na síntese de metamioglobolina.

PROGRAMA SANITÁRIO
Estabelecer um calendário de vacinações, desparasitações e tratamentos preventivos, programa de biossegurança de acordo com o veterinário da exploração e com os
objetivos do produtor.

DENSIDADE
A área mínima para um vitelo estar confortável são 5
metros quadrados. Com o encabeçamento adequado para
o espaço disponível conseguimos ter a densidade desejada.
A densidade baixa leva a um ambiente frio, calor insuficiente e correntes de ar. No oposto, as densidades elevadas também não são benéficas para os animais, levando
a ambientes “pesados”, húmidos e com um crescimento
exponencial de microrganismos
Aconselhamos formação de lotes com 20 a 25 animais.

CAMA SECA
Os animais devem ter espaço suficiente e uma boa cama
para poderem descansar e realizar uma ruminação correta.
Na fase de ruminação é onde o vitelo produz mais saliva;
e a saliva é o tampão natural por excelência, pois contém
uma alta quantidade de bicarbonato.
Em resumo, a viabilidade funcional e económica das
explorações de engorda é a soma de programas de nutrição
e de maneio adequados de acordo com as características
dos animais que escolhemos para trabalhar. ◼

TIPO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

PERÓXIDOS
ESTABILIZADOS

COMPOSTOS
CLORADOS

ÁCIDOS
ORGÂNICOS

COMPOSTOS
IODADOS

Espectro

+++

++

++

++

Materiais de Corrosão

-

+

+

+

Toxicidade

-

++

++

+

Irritante

-

+

+

+

Ação nociva em borrachas e plásticos

-

-

++

+

Eficiência contra materiais orgânicos

+++

-

+

+

Rapidez de ação

+++

++

++

++

Favorecimento de biofilme

-

+

+

+

Fonte: Ceva Santé Animal.
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Eficiência na
alimentação e
produção animal
mais sustentável

CO2

POR ESMERALDA CURVAL
WISIUM - ADM PORTUGAL

E

São evidentes os perigos crescentes
das alterações climáticas verificadas
nos últimos anos e, é urgente
encontrar soluções antes que seja
tarde demais. Este, é o maior desafio
que a humanidade terá que enfrentar
nos próximos anos.
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Mundo: População Total

População (Mil Milhões)

stima-se que a população mundial
seja de 9,6 mil milhões em 2050
(UN, 2013). A agricultura tem um
contributo essencial na cadeia alimentar, em especial nos países em desenvolvimento, uma vez que é a principal fonte de
proteína, energia e micronutrientes. (FAO,
2006). As alterações climáticas têm um forte impacto nos ecossistemas e nos recursos
naturais essenciais à produção animal. Por
outro lado, os ruminantes contribuem para
essas alterações climáticas essencialmente,
pela emissão de metano (CH4) proveniente
das fermentações entéricas. Este gás representa um forte poder de aquecimento contribuindo para o aquecimento global e, também, uma grande perda de energia para os
animais (F.Z. Laabouri, et al. 2017).

Mediana
Intervalo de previsão de 80%
Intervalo de previsão de 95%
Observado
+/- 0,5 crianças
60 trajetórias de amostra

Fonte: https://population.un.org/wpp/Graphs/
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REDUÇÃO DA PEGADA
DE CARBONO
Somos parte da solução!
Agricultura para a redução do impacto
nas alterações climáticas

Emissões na Agricultura

A agricultura é a fonte de sustento de um terço da população mundial e destes, cerca de 60% praticam a produção
de ruminantes (FAO 2011). A pecuária é duramente criticada por emitir grandes quantidades de gases de efeito estufa
direta ou indiretamente (atividades de produção de alimentos). Segundo a FAO, as emissões no sector são distribuídas
da seguinte forma:
• Substituição da floresta e outra vegetação natural
por pastagens e outras plantações;
• Produção de alimentos (inclui emissões de dióxido
de carbono de combustíveis fósseis usados no
fabrico. Não inclui as operações de campo).
• Pecuária (inclui as fermentações entéricas – metano
– e combustíveis fósseis utilizados nas explorações dióxido de carbono).
• Gestão do estrume e chorumes (principalmente
armazenamento, aplicação e deposição)
• Processamento e transporte

A emissão de metano por parte dos ruminantes (bovinos, ovinos e caprinos) está no centro das atenções da discussão climática. Os ruminantes produzem quantidades
significativas de metano como parte do seu processo digestivo natural. O rúmen é um ecossistema povoado por microrganismos muito diversos (bactérias, protozoários, fungos) e altamente capazes. A degradação da matéria orgânica
por parte da população microbiana resulta, entre outros, na
produção de ácidos gordos voláteis (AGV) como o acetato,
propionato e butirato, a proteína microbiana e outros gases resultantes do processo de fermentação. Como o metano
não é metabolizado no organismo, para manter o equilíbrio
ruminal, é depois libertado principalmente através da eruc-
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Utilização terra

Gestão estrume/chorumes

Produção alimentos

Processamento e transporte

Pecuária
Fonte: FAO 2011

tação – o que representa elevadas perdas energéticas para o
animal e para o produtor.
Nos bovinos, a energia perdida como metano varia de 2
a 12% do consumo de energia total ingerida pelo animal. É
por isso, um processo de elevado custo energético (Johnson
e Johnson 1995).
O grande desafio na alimentação é encontrar estratégias
que permitam reduzir a emissão de metano reduzindo a sua
produção e simultaneamente aumentando a eficiência alimentar e a produtividade. Isto significa, também, conseguir
uma maior rentabilidade para o produtor ao mesmo tempo
que se desenvolvem estratégias de alimentação animal e produção de alimentos para a cadeia humana mais ecológicos.
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Estratégias de mitigação do impacto
nas alterações climáticas e necessidade
de adaptação
Existem várias recomendações de mitigação às alterações climáticas que podem ser implementadas. As medidas
de mitigação podem reduzir significativamente o impacto
da pecuária nas alterações climáticas. Algumas das opções
técnicas para reduzir o impacto da pecuária nas alterações
climáticas são a melhor fixação de carbono (C) no solo, a
melhoria das dietas para reduzir a fermentação entérica, a
melhoria da gestão do estrume e chorume e, o uso mais eficiente de fertilizantes.
A fixação de carbono no solo é possível através do melhoramento das pastagens, em particular pastagens biodiversas, e boa gestão do pastoreio, da redução da desflorestação
conseguida pela escolha de culturas de maior rendimento e
mais resistentes às alterações climáticas.
A fermentação entérica é uma fonte de emissões de metano e a sua redução é possível através do aumento da eficiência alimentar otimizando a utilização de energia e proteína dos alimentos - atendendo às necessidades dos animais
de uma forma mais precisa, fornecendo os nutrientes necessários na dieta. Isto pode ser alcançado através da utilização de matérias-primas e subprodutos produzidos localmente (redução das emissões e dos custos resultantes do
transporte), como por exemplo, os subprodutos de indústrias de proximidade; pela produção de forragens de melhor qualidade através da seleção de cultivares adequados
às condições particulares da exploração e da melhoria no
processamento e conservação. Existem também estratégias
através da alteração da proporção de ácidos gordos voláteis
(AGV) e da síntese de metano ao nível do rúmen, em que,
as emissões podem ser reduzidas, nomeadamente, suplementando a dieta com aditivos tecnológicos nutricionais e
nutrientes específicos (certificados), colocando em prática

A Carbon Trust, é uma entidade independente
que colabora com empresas a nível mundial
no sentido de validar e certificar protocolos
e tecnologias para o cumprimento das metas
que visam a redução das emissões de gases
com efeito de estufa. Empenhados no compromisso de reduzir o impacto da agricultura no
meio ambiente, os produtos Wisium, incluem
Especialidades Nutricionais que possuem na
sua composição aditivos nutricionais validados
com a certificação Carbon Trust, sendo que a
sua correta utilização pode contribuir para a
redução das emissões de metano em bovinos
de leite e carne.
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A fixação de carbono no
solo é possível através
do melhoramento
das pastagens, em
particular pastagens
biodiversas, e boa
gestão do pastoreio.
a nutrição de precisão. Com efeito, a utilização de extratos
de plantas e especiarias tem cada vez maior interesse como
estratégia de mitigação da emissão de metano pois para
além de serem alternativas naturais, a sua utilização é positivamente bem aceite pelo consumidor final. Pese embora o
facto de nem todos os produtos disponibilizados no mercado tenham provado a sua eficiência e eficácia nos resultados
in vivo e sejam até, em alguns casos, ainda inconsistentes,
a verdade é que existem por outro lado, já muitos produtos
cujos resultados são verdadeiramente animadores pelos resultados comprovados em campo demonstrando uma forte
consistência. Esta estratégia nutricional parece representar
uma alternativa muito encorajadora respondendo às novas
exigências climáticas e representando um aumento de produtividade para as explorações de produção de carne.
Existe necessidade de adaptação para melhorar a resiliência da produtividade da agricultura às mudanças climáticas. A adaptação requer uma mudança de paradigma, de
filosofia conceptual da agropecuária que deverá ser promovida pelos produtores e que paralelamente resultará numa
aproximação ao ideal do consumidor, cada vez mais desconectado da ruralidade e, ao necessário incremento da rentabilidade da produção.
É importante colocar em prática esforços no sentido de
reduzir as alterações climáticas numa corajosa luta para
atingir a neutralidade carbónica. A Agropecuária deverá ser
capaz de evidenciar que é parte da solução para a mitigação
da problemática ambiental. Cabe a toda a cadeia alimentar
identificar e promover boas práticas que reduzam a produção de gases de efeito estufa. Isto pode traduzir-se num
benefício económico direto pois decorre de uma maior eficiência, saúde, bem-estar e produtividade. ◼

Fontes consultadas:
Johnson, K. A., D. E. Johnson (1995). Methane emissions from cattle. J. Anim. Sci.
73:2483–2492.
F.Z. Laabouri, A. Guerouali, S. Alali, A. RemmalL, M. Ajbilou (2017). Effect of a natural food additive rich in thyme essential oil on methane emissions in dairy cows.
Rev. Mar. Sci. Agron. Vét. 5 (3) 287-292.
UN, 2013 https://www.un.org/en/development/desa/news/population/un-report-world-population-projected-to-reach-9-6-billion-by-2050.html acedido em 24
fev 2021.
FAO - Climate Smart Agriculture Sourcebook.
FAO (2006) Livestock’s Long Shadow
FAO World livestock (2011). Livestock in food security. Rome.
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Alterações
climáticas

Perspectivando sistemas de produção mais
versáteis e animais mais adaptados
O clima da terra tem mudado nas
últimas décadas, constatando-se
um aumento das temperaturas
médias do Globo de 0,94°C,
e um notável incremento na
intensidade e frequência dos
eventos extremos, como chuvas
torrenciais, secas prolongadas,
furações e ondas de calor.
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studos recentes revelam já relevantes impactos na
estabilidade e produtividade de sistemas de produção em algumas regiões do globo, com tendência
para que essas perturbações se estendam rapidamente a outros territórios. As consequências nos sistemas
de produção de ruminantes serão várias, tanto na componente alimentar, na quantidade e disponibilidade sazonal
do alimento, na incidência de novas doenças, e também nos
novos desafios adaptativos que os animais irão enfrentar.
Os desfechos na estabilidade produtiva dos sistemas de
produção dependerão não apenas da combinação das variáveis climáticas, como a temperatura e o montante e a distribuição da precipitação, mas igualmente das novas relações
que se irão estabelecer entre a reorganização dos sistemas
e o grau de adaptabilidade dos genótipos a eles associados.
Grande parte dos modelos das alterações climáticas
prevêem para a região mediterrânica uma maior frequênrevista Limousine ~ 2021

cia de eventos extremos e também uma sazonalidade mais
acentuada, com períodos de seca mais prolongados, menor
precipitação anual, um maior número de meses sem chuva
e ainda verões com temperaturas mais elevadas. Este novo
cenário apresenta várias consequências, em que a água será
um recurso cada vez mais limitante e em que se prevêem
alterações significativas nas dinâmicas do crescimento das
pastagens, na produção de biomassa e na forma como os
animais vão aclimatar-se às novas condições. Será, portanto, prudente identificar os riscos inerentes a esta previsão e reflectir sobre as acções que se poderão propor para
melhorar flexibilidade dos sistemas e melhorar a versatilidade fisiológica dos animais a um ambiente previsivelmente mais irregular e mais severo. Uma das consequências
das alterações climáticas é incidência
mais intensa e prolongada do stress
térmico por calor. Este poderá ocorrer
repentinamente sob a forma de ondas
de calor, que pode originar elevadas
mortalidades (como ocorreu em França em 2003 e 2006, nos Estados Unidos 2006, e na Austrália 2019), ou sou
sob a forma de stress crónico, condicionando de forma mais continuada a
eficiência produtiva e o Bem-Estar dos
animais.
A raça Limousine está dispersa em
diversas regiões geográficas, e encontra-se sujeita a distintas condições
climáticas, muitas delas diferentes
daquelas do seu local de origem, onde
ocorreu o seu melhoramento genético. Apresenta por isso, características
anátomo-fisiológicas algo distintas
consoantes as regiões onde ocorre,
exibindo diferentes respostas adaptativas. A raça Limousine, tal como
muitas raças continentais, foi melhorada geneticamente num contexto
climático favorável. Os climas mais
frios possibilitam o melhoramento
genético para altos desempenhos. Para que os animais obtenham elevados desempenhos necessitam de ingerir muita energia e apresentar uma elevada taxa metabólica com
grande consumo de oxigénio. Tanto os processos digestivos
como a elevada intensidade metabólica são responsáveis
por uma enorme produção de calor, que tem de ser rapidamente libertado para o exterior. Os animais em ambientes
frios apresentam uma diferença apreciável entre as temperaturas do seu corpo (cerca de 38ºC) e a temperatura ambiente (10ºC, 15ºC ou mesmo 20ºC) o que possibilita a perda
rápida de calor por convecção, radiação e condução. Estas
condições, foram possibilitando aos animais exibirem os
melhores desempenhos, sustentados no aumento da massa
corporal, em elevadas ingestões de alimento, em elevadas
taxas metabólicas e nas consequentes produções de calor.
Outras metodologias que promovem a eficiência alimentar, podem igualmente ser usadas de forma complementar
revista Limousine ~ 2021

Os climas mais frios possibilitam o
melhoramento genético para altos
desempenhos. Tanto os processos
digestivos como a elevada intensidade metabólica são responsáveis
por uma enorme produção de calor,
que tem de ser rapidamente libertado para o exterior.

no melhoramento genético, agregando um efeito benéfico
na quantidade de calor produzido por unidade de alimento ingerido, distinguindo animais mais e menos eficientes,
constituindo por isso uma vantagem adaptativa.
Contudo, em ambiente mais quentes, para se obterem
altos desempenhos com elevada eficiência, nem sempre
basta aos animais apresentarem elevadas taxas metabólicas, é também necessário que tanto o balanço energético
como a termorregulação sejam eficientes. Ou seja, que haja
capacidade reduzir a aquisição de calor do ambiente e paralelamente de ter a capacidade de perder rapidamente o calor
gerado pela actividade metabólica e pela digestão.
As trocas de calor entre o animal e o ambiente estão
dependentes de muitos factores, alguns dos quais relacionados com as condições climáticas como a radiação solar,
a temperatura, a humidade e o vento, mas também com as
características anatómicas e fisiológicas dos animais, como
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a superfície específica, a condutância, o tipo de pelagem e
a capacidade de suar. Quando a temperatura ambiente aumenta, o gradiente térmico com a temperatura corporal
reduz-se, diminuindo a possibilidade de perda de calor
por radiação convecção e condução. Nestas condições, verifica-se uma tendência para um aumento da temperatura
corporal, restando aos animais no curto de prazo o recurso
aos comportamentos adaptativos, (como a permanência à
sombra), ao aumento compensatório do consumo de água,
à diminuição da ingestão de alimento, ao aumento da taxa
de sudação e eventualmente em casos de maior desconfor-

to ao aumento da frequência respiratória. No entanto, um
animal que esteja sujeito a condições de stress térmico por
calor, terá sempre dificuldade em exibir o seu pleno potencial genético.
Períodos prolongados com temperatura corporal acima
da normalidade tem influência na redução da resposta imunitária, na eficiência reprodutiva, nas taxas de crescimento
e produção e leite. Este impacto na eficiência produtiva resulta de uma multiplicidade de respostas do organismo visando contrariar os efeitos da hipertermia e envolve vários
sistemas. Interfere no sistema imunitário reduzindo por
exemplo os teores em IgG e IgA no colostro ou na resposta mediada pela prolactina relativamente às interleucinas
e interferons, o que conduz a uma maior susceptibilidade
a doenças. Também a componente reprodutiva tende a ser
afectada, com redução da fertilidade. Nos touros a qualidade do sémen e a líbido podem reduzir-se e nas fêmeas
as alterações endócrinas podem encurtar a duração do cio
e prejudicar a nidação do ovo e a manutenção da gestação.
Finalmente, a necessidade de limitar o aumento da temperatura corporal leva o animal a reduzir a produção de calor
metabólico através da diminuição da ingestão de alimento
e da taxa metabólica, por via da redução das hormonas da
tiróide e a hormona do crescimento. Desta forma, não só
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Normalmente, os animais mais
jovens ou os animais com menor
potencial genético ou aqueles que
tenham maior capacidade de perder
calor tendem a ser menos afectados
pelo stress térmico por calor.
há uma redução dos nutrientes ingeridos devido à redução da ingestão, mas
igualmente uma menor capacidade de
manter a actividade metabólica, o que
origina decréscimos mais ou menos
acentuados nos desempenhos. Nem
todos os animais são influenciados da
mesma forma pelo stress térmico. Normalmente, os animais mais jovens ou
os animais com menor potencial genético ou aqueles que tenham maior capacidade de perder calor tendem a ser
menos afectados pelo stress térmico
por calor.
As características anátomo-fisiológicas da raça Limousine com elevada
massa corporal e pequena superfície
específica, baixa condutância e uma
limitada capacidade em suar, determinam normalmente uma baixa a moderada tolerância ao calor. Ainda assim, a
tolerância ao calor é bastante variável
entre os indivíduos que ocorrem tanto em diferentes regiões geográficas, como no mesmo território.
As características que mais influenciam a tolerância ao
calor e as que mais variam entre indivíduos são a espessura da pelagem e a taxa de sudação. As pelagens dos animais
da raça Limousine estão normalmente adaptadas a climas
mais frios, apresentando isolamentos térmicos elevados.
Este grau de isolamento é conferido pela quantidade de ar
estável que se mantém no interior das pelagens espessas,
compostas por pelos finos e longos e por isso menos susceptíveis aos efeitos da convecção. Estes tipos de pelagem
tendem a dificultar a dissipação de calor animal, o que sendo benéfico em climas frios é claramente desvantajoso em
condições de elevadas temperaturas. O que se observa nas
condições mediterrânicas é uma aclimatação sazonal com
uma mudança das características das pelagens. Esta alteração reduz o isolamento térmico das pelagens e facilita o
fluxo centrífugo de calor endógenos, com valores próximos
de 65W/m2, com variações entre 55 e 70W/m2.
Em diferentes Verões em clima mediterrânico foram observadas espessuras de pelagem que variaram entre 9,7mm
e 15,32mm, evidenciando uma significativa aclimatação ao
Verão, contrastando com as espessuras observadas de Inverno de 25,67mm a 37,89mm. No entanto, em clima trorevista Limousine ~ 2021

pical, foram observados valores ligeiramente inferiores
7,8mm evidenciando uma adaptação geracional a um clima
quente.
A sudação é uma via termorreguladora essencial usada
pelos bovinos quando se encontram em condições de stress
térmico. No caso da raça Limousine, as taxas de sudação registadas são tendencialmente baixas mas bastantes variáveis, com valores registados entre 95,2 g/m2.h a 274, 4 g/
m2.h. Estas diferenças foram confirmadas em clima tropical
em testes de tolerância ao calor, registando-se coeficientes
de variação de 39% entre indivíduos e valores entre 8,04 e
9,3 numa escala cuja valor máximo é
10, ou seja, moderadamente tolerante
ou pouco tolerante ao calor.
Para a maior tolerância ao calor na
raça Limousine, estes valores revelam a
importância da conjugação da pelagem
pouco espessa com uma maior taxa de
sudação. Com efeito, as pelagens pouco
espessas, constituídas por pelos curtos, grosso e acamados, revelam-se
vantajosas no balanço térmico da radiação e na condutância, mas também
assumem notável relevância na eficiência da sudação. Quanto menor for a
espessura de uma pelagem maior será
a velocidade de evaporação do suor depositado na pele, devido ao efeito conjugado da evaporação com a convecção,
e portanto, maior será a quantidade de
calor perdido por unidade de tempo.
Em pelagens espessas, mesmo que haja
uma elevada sudação, uma boa parte
do suor evapora para o interior da pelagem, o que vai atrasar progressivamente o processo de
evaporação, retardando o arrefecimento do animal.
Nas circunstâncias que se avizinham, o que se pretende são animais mais versáteis e capazes de se aclimatarem
rapidamente e de corresponderem às irregularidades climáticas que se perspectivam, com Verões mais longos e
mais quentes. Para que não haja redução substancial dos
desempenhos produtivos, ou seja, para que os animais não
tenham de diminuir a sua ingestão e reduzir as hormonas
responsáveis pelos processos anabólicos, torna-se necessário melhorar a capacidade de perder calor, focando atenção em indivíduos que conjuguem pelagens menos espessas
e maior capacidade de suar. Existem estudos que reportam
vários genes envolvidos nas respostas ao stress térmico e à
tolerância ao calor passíveis de serem integrados em programa de melhoramento genético. Um dos genes mais relevantes designado por slick gene está associado à pelagem
lisa e pouco espessa. Outros genes com potencial interesse
são o M25587 e o NM006757 que estão associados, respectivamente, à acção da prolactina no processo de aclimatação (muito relevante no clima sazonal mediterrânico) e à
acção moduladora da hormona da tiróide T3 que influencia
a taxa metabólica.
A percepção de que o ambiente a que os nossos animais

irão estar sujeitos será cada vez mais severo é uma oportunidade para reflectir no melhoramento genético que se
pretende seguir. Porém, importa considerar que outros factores possam contribuir para a ineficácia energética do sistema, por forma a manter os desempenhos produtivos com
um mínimo de perturbação possível. Muitos dos aspectos da
organização dos sistemas de produção devem ser analisados e eventualmente reajustados, por forma a minimizar os
níveis de stress dos animais, e evitar assim que outros tipos
de stress possam ser adicionados ao stress térmico, penalizando ainda mais o desempenho dos animais. A selecção

Quanto menor for
a espessura de uma
pelagem maior será
a velocidade de
evaporação do suor
depositado na pele, e
portanto, maior será
a quantidade de calor
perdido, acelerando
o arrefecimento do
animal.
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para o temperamento deverá ser prioridade, favorecendo animais menos reactivos, não apenas pela facilidade de
maneio, mas também para reduzir os níveis acumulados de
stress e os inerentes desperdícios energéticos decorrentes
do maneio deste tipo de animais. O maneio das explorações
deve privilegiar o maneio racional, onde coexistam instalações, equipamentos e procedimentos low stress handling,
proporcionando níveis adequado de Bem-Estar aos animais
e melhorando eficiência energética do processo produtivo.
O maneio ambiental deve ser planificado com rigor, com a
disponibilização de sombra em quantidade e qualidade para
todos os animais e uma planificada nutrição mineral. A suplementação deve ser ajustada à época do ano, privilegiando no Verão a suplementação proteica, a vitamina A e a fibra
de boa qualidade, limitando o efeito calorigénico dos alimentos fibrosos de fraca qualidade, que vão penalizar ainda
mais os animais já sujeitos ao stress térmico.
As alterações climáticas são uma realidade, sabe-se que
se irão acentuar, apenas não se sabe com que frequência e
com que intensidade. Antecipar os problemas e perspectivar
alternativas será a melhor forma de mitigar as consequências e possibilitar a manutenção da estabilidade funcional e
produtiva dos sistemas de produção e da sua eficiência bio-económica. ◼
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SUSTENTABILIDADE
DA PRODUÇÃO DE
CARNE DE BOVINO
POR MANUEL CANCELA D’ ABREU1
MARIA DE BELÉM COSTA FREITAS2

Uma grande parte da opinião pública e dos
poderes instituídos consideram que a produção animal
e, em especial, os ruminantes têm uma responsabilidade
importante no aquecimento global. Dai surgirem, com
frequência, na imprensa escrita e falada ou nas redes
sociais, ataques à produção e ao consumo de carne de
bovinos, responsabilizando-a por um elevado contributo
para a produção de gases com efeito
de estufa (GEE).

N

ão foi há muito tempo que um
Reitor proibiu o consumo de
carne de vaca nas cantinas da sua
universidade ou que foi anunciado, por um responsável político, uma
diminuição de 50% das vacas em Portugal.
Estas opiniões negativas têm-se vindo a consolidar a partir da publicação, em
2006, do relatório da FAO, Livestock’s long
shadow, em que se responsabilizava a produção de carne pela emissão de gases com
efeito de estufa (CO2 equivalente) em quantidades superiores ao de todo o sector de
transportes. Estes dados foram fortemente
contestados com base no facto dos cálculos

1
2

realizados para as
emissões de GEE dos
ruminantes
considerarem
toda a cadeia de produção, desde o
prado às prateleiras dos supermercados,
incluindo os transportes, refrigeração, etc.
e as emissões provenientes das queimadas
da floresta amazónica, Serrado brasileiro e
da Savana africana, enquanto que no sector
dos transportes eram só consideradas as
emissões provenientes da queima de combustíveis, esquecendo todas as emissões
produzidas desde a extração dos minerais
até o veículo, barco ou comboio sair da fábrica, a extração, produção e transporte

MED – Instituto Mediterrânio para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, Universidade de Évora Évora, , Apartado 94, 7002-554, Évora, Portugal.
MED – Instituto Mediterrânio para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Algarve, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Campus de Gambelas, Edf. 8, 8005-139 Faro, Portugal.
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dos combustíveis fósseis e a eliminação dos meios de transporte em fim de
vida. Estas críticas levaram a FAO a refazer os cálculos e a diminuir substancialmente o peso da produção pecuária
na produção de GEE totais com origem
na atividade humana.
Os últimos valores conhecidos respeitantes à EU-28 referem que o sector agrícola produziu 10% das emissões de gases com efeito de estufa, das
quais a produção animal é responsável
por cerca de metade. Estes valores representam muito menos emissões do
que a indústria (38%) ou os transportes (21%) e são muito mais baixos do
que os apontados pelo IPCC ou FAO.
Num artigo recente era referido que
uma pessoa que voe de Bruxelas para
Roma é responsável pela emissão de
mais CO2 (500kg) do que o seu consumo de carne anual (400kg de CO2
equivalente).
No relatório acima referido, a FAO
considera que só cerca de 30% da terra
cultivada é adequada para a produção
agrícola e que cerca de 70% são adequadas apenas para pastagens devido
à topografia, baixa fertilidade, deficiência ou excesso de água ou condições
climáticas extremas. Estas áreas, definidas como áreas marginais, são utilizadas por pastagens permanentes ou
em rotações destas com forragens ou a
produção de cereal.
Das pastagens e das forragens obtêm-se alimentos com uma elevada densidade de nutrientes, mas com
um teor elevado em fibra que o homem não consegue utilizar. Devido à
sua fisiologia digestiva, que combina

mastigação, fermentação, seleção de
partículas e digestão enzimática, os
ruminantes são capazes de degradar
eficientemente a fibra vegetal e convertê-la em energia e aproveitar azoto
não proteico ou proteína de baixa qualidade para sintetizar ácidos aminados e proteínas de alta qualidade para
consumo humano. Mais de 85% da
alimentação do gado baseia-se em vegetais ricos em celulose que, de outra
forma, não teriam utilização.
A utilização de pastagens por ruminantes provou também ser a chave
para atingir uma conversão eficiente
de subprodutos da alimentação humana, como os bagaços das oleaginosas,
sêmeas dos cereais, polpa de citrinos,
massa de cerveja, etc., em produtos
animais.
Por outro lado, as pastagens, particularmente as exploradas em sistemas agro-silvo-pastoris como o
Montado, são sistemas multifuncionais que fornecem importantes serviços ao ecossistema. Têm uma elevada
biodiversidade tanto da flora como da
fauna, reduzem os fenómenos de erosão, retêm grande quantidade de água,
aumentam a fertilidade dos solos e
têm um elevado potencial para o sequestro de carbono. Segundo o Painel
Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) e a FAO, a melhoria do maneio das pastagens tem
potencialidade para sequestrar mais
carbono do que qualquer outra prática
de sequestro.
Não podemos negar que os ruminantes emitem quantidades apreciáveis de GEE nomeadamente CO2,

Figura 1 – Emissão de gases com efeito de estufa pelos bovinos
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A utilização de
pastagens por
ruminantes provou
também ser a chave
para atingir uma
conversão eficiente
de subprodutos da
alimentação humana.
metano (CH4) e óxido nitroso (N2O)
(Fig. 1). O CO2 provém da respiração e
da fermentação ruminal e representa
uma parte pequena das emissões dos
bovinos. O N2O origina-se a partir da
degradação dos compostos azotados
(proteínas, ácidos aminados e azoto
não proteico) presentes nas fezes e na
urina dos animais e a quantidade libertada está dependente da quantidade de azoto ingerida e da sua digestibilidade, da velocidade de degradação
das fezes e sua incorporação no solo ou
da sua desidratação rápida, que impede a fermentação. O N2O tem um efeito
de estufa 300 vezes superior ao CO2 e,
em sistemas extensivos, é produzido
em muito pequenas quantidades.
O metano é o principal GEE emitido
pelos ruminantes e provém da degradação microbiana do alimento no rúmen, em especial da fibra. Este gás tem
um efeito de estufa 25 vezes superior
ao CO2, mas desaparece muito mais
rapidamente da atmosfera. A quantidade eructada é muito variável representando, em média, 7% da energia
ingerida. Ela é influenciada pelo peso
vivo do animal, a sua atividade, quantidade e qualidade do alimento ingerido. A produção de CH4 reduz-se com
o aumento da ingestão, da digestibilidade do alimento, da taxa de passagem
no rúmen e da redução do pH ruminal.
Alimentos de melhor qualidade, com
menos fibra, mais proteína e mais digestíveis induzem uma menor produção de metano.
Todavia devemos ter em consideração que o carbono emitido pelos ruminantes provém do seu alimento vegetal, uma fonte renovável que é capaz
de, através da fotossíntese e do rizó-
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bio, fixar CO2 e N2O em grandes quantidades, não se podendo comparar
com a produção de GEE dos transportes ou da indústria que provém, na sua
grande maioria, de combustíveis fósseis. Por outro lado, nem todo o Carbono ingerido é libertado sob a forma
de gás, sendo uma parte importante
fixado no músculo, gordura e hidratos
de carbono do corpo dos animais.
Em Portugal, a produção de carne
de vaca baseia-se em sistemas extensivos com a utilização de pastagens
permanentes sob coberto ou não. As
pastagens permanentes naturais, melhoradas ou semeadas devem ter uma
diversidade de flora elevada em que
as gramíneas são as grandes fornecedoras de massa verde e de energia
e em que as leguminosas desempenham um papel muito importante no
fornecimento de Azoto aos bovinos,
mas também na captação do Azoto atmosférico através dos rizóbios que se
desenvolvem nas suas raízes. As pas-

tagens biodiversas são mais resistentes às flutuações do clima e permitem
manter um melhor valor alimentar
durante mais tempo.
Os sistemas extensivos de pastoreio caracterizam-se por uma baixa
introdução de fatores de produção,
nomeadamente uma baixa introdução
de Carbono externo. Um bom maneio
das pastagens permanentes como a
correção dos solos, adubações corretas, introdução de algumas espécies
pratenses, em especial leguminosas,
minimização da mobilização do solo,
encabeçamentos ajustados às disponibilidades, evitando-se tanto o sobrepastoreio como o subpastoreio, e o
pastoreio nas alturas corretas permitem uma fixação de grande quantidade de Carbono e uma produção animal
mais eficiente. Do Carbono fixado pelas plantas pratenses, 50% é na parte
subterrânea que irá contribuir para o
aumento da matéria orgânica dos solos
e da sua fertilidade (Fig. 2). Também os

resíduos não consumidos da pastagem,
as fezes e a urina dos animais vão contribuir para a matéria orgânica e para a
fixação de Carbono no solo.
Para termos uma ideia do balanço
entre a emissão e a captação de GEE
da produção de carne de bovino em
extensivo utilizámos a ferramenta de
cálculo de emissões da rede Agri Benchmark com os dados de duas explorações pecuárias de produção de vitelos de carne da zona de Évora. Esta
ferramenta de cálculo de emissões
utiliza o modelo matemático do IPCC.
A Agri Benchmark é uma rede de economistas agrícolas, extensionistas,
produtores e especialistas em sectores chave da cadeia de valor agrícola
que utilizam métodos internacionalmente estandardizados para analisar
explorações, sistemas de produção e
a sua rentabilidade (http://wwwa.gribenchmark.org/agri%20benchmark/
who-we-are.html).
As explorações estudadas tinham
as seguintes características:

Exploração 1

Figura 2 – Ciclo do Carbono nos sistemas extensivos de pastoreio

- 1650 ha
-1450 ha de Montado disperso de
Azinheiras com pastagem natural
-200 ha de forragens (feno e silagem)
- 625 vacas cruzadas Alentejano X Limousine divididas em 6 rebanhos
- 10% das vacas mantidas em linha
pura Limousine
- Encabeçamento de 0,4 vacas/ ha ou
2,64 ha/vaca
- Alimentação à base de pastagem e
forragem produzida na exploração
- 0,6 T de alimento composto/vitelo/
ano
As vacas desta exploração tinham
um peso vivo médio de 600kg e os
touros de 900kg. O agricultor utilizava serviços de tração para a instalação
das forragens que eram adubadas com
46kg de N e 26kg de P por ha e ano. As
pastagens não eram adubadas.

Exploração 2
- 700 ha
-500 ha de Montado disperso de
Azinheiras e Sobreiros com pastagem natural
-80 ha de pastagem
-120 ha de forragens (feno e silagem)
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Figura 3 – Aumento da Matéria Orgânica e de fixação de C no solo
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- 250 vacas cruzadas Alentejano X
Limousine
- Encabeçamento de 0,4 vacas/ ha ou
2,64 ha/vaca
- Alimentação à base de pastagem e
forragem produzida na exploração
- 0,7 T de alimento composto/novilha/ano
- 0,1 T de alimento composto/vitelo/
ano
As vacas pesavam, em média,
450kg e os touros 600kg. A exploração
possuía tração própria para a instala-

ção de forragens. A cultura para silagem era adubada
com 70kg de N e de P/ha/ano e o feno com 60kg de N/ha/
ano. A pastagem não era adubada.
Ambas as explorações praticavam a parição contínua e
os vitelos eram vendidos ao desmame.
Para os dados de produção da pastagem e do seu valor
alimentar, utilizámos valores médios retirados da literatura.
Em ambas as explorações, foi testado um 2º cenário em
que a pastagem natural seria substituída por pastagem semeada (PS) e o solo corrigido com calcário dolomítico.
O resultado do cálculo das emissões e do sequestro de
carbono pode ser observado na Tabela 1

EXP. 1

Exp.1 PS

Exp. 2

Exp. 2 PS

Fermentação entérica

1016

1002

1041

1041

Metano dos dejetos

13

13

13

13

NOx dos dejetos

0

0

0

0

Alimento

4

4

12

12

Dejetos aplicados no solo

36

35

41

41

NOx do solo

37

40

88

89

Emissões

CO2 do solo

0

0

0

0

Total de emissões (a)

1106

1094

1195

1196

No solo

-773

-1026

-567

-1101

Na biomassa

-4685

-6032

-7752

-8609

Sequestro total de Carbono (b)

-5458

-7058

-8319

-9710

BALANÇO DE CARBONO (b-a)

-4352

-5964

-7124

-8514

Sequestro anual de Carbono

Tabela 1 - Emissão e sequestro de Carbono (kg/ha)

Como esperado, a principal fonte de emissão de GEE é a fermentação entérica, apresentando as outras
fontes valores muito baixos ou nulos.
O total de emissões/ha é muito semelhante entre explorações e entre cenários. Em qualquer uma das explorações
e dos cenários testados, a captação de
CO2 pelo solo e biomassa é superior à
emissão pelos animais, contrariando
a ideia injusta de que é a produção de
ruminantes a principal responsável
pelas alterações climáticas. Podemos
ainda observar que os valores de sequestro de C são bastante diferentes
entre explorações e entre cenários, o
que resulta também em balanços diferentes. No caso das explorações em
estudo, a melhoria da pastagem e a
correção dos solos permite aumentar
o sequestro de carbono.
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Com os resultados
obtidos podemos sustentar
que a produção de bovinos em extensivo será sustentável do ponto de vista da
produção de GEE, não contribuindo para o problema das alterações climáticas, mas, pelo contrário,
constituindo-se como um possível sumidouro importante de CO2. Contudo devemo-nos manter focados no grave
problema do aquecimento global e tentar reduzir ao mínimo possível a emissão de GEE dos nossos animais. Para tal
podemos utilizar várias medidas como:
• Melhoria das pastagens e do seu valor nutritivo
• Utilizar forragens e outros suplementos de qualidade e
ajustados à pastagem disponível.
• Ajustar o período de maiores exigências nutricionais
das vacas ao período de maior disponibilidade e melhor
qualidade da pastagem.
• Selecionar animais mais eficientes.
• Ter um efectivo com uma elevada fertilidade.
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BIOSEGURANÇA

BIOSSEGURANÇA
A biossegurança é uma abordagem integrada e estratégica que
inclui um conjunto de medidas preventivas e normas destinadas
a manter o controle dos factores de risco oriundos de agentes
biológicos, físicos ou químicos.
POR JOÃO CABRITA
ACL

O

seu principal objectivo deve
ser sempre prevenir a entrada da doença, mas se isso
ocorrer, o passo seguinte
deve ser dado de forma a controlar a
transmissão das enfermidades e minimizar o impacto que as mesmas possam ter na produtividade e operações
normais da exploração, bem como,
sobre a qualidade e segurança dos produtos alimentares e seus derivados.
O Regulamento Europeu de Saúde
Animal que entrou em vigor em março
de 2016, enfatiza a responsabilidade
dos agricultores em tomar medidas
preventivas, incluindo a biossegurança em explorações agrícolas para
o controlo de doenças infecciosas na
União Europeia, bem como o estabelecimento de formação obrigatória a
este respeito.
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Biossegurança é da
responsabilidade
de todos os
intervenientes. Não
devemos pensar
exclusivamente em
evitar o risco de
forma individual,
mas que as decisões
que tomamos podem
também colocar
outras explorações
em risco.

Características de um plano de
Biossegurança eficaz
ȿ Personalizado
Com base nos riscos específicos da vacada e
nas doenças a serem controladas.

ȿ Efectivo e Dinâmico

Deve ser revisto periodicamente por profissionais competentes, com base em todos
os dados registados em relação à última revisão e os resultados obtidos.

ȿ Realista

Não podemos eliminar os riscos a 100%,
por isso, o objectivo passa por atenua-los
o mais possível.

ȿ Responsável

Não devemos pensar exclusivamente em
evitar riscos na nossa exploração, mas sim,
ter em conta que as decisões que tomarmos
podem também colocar outras explorações
em risco e vice-versa.
revista Limousine ~ 2021

Prevenção
A principal política da biossegurança é
manter a exploração e as vacadas tão
protegidas quanto possível. Com os
animais em confinamento, existem
várias vacadas dentro da mesma exploração, onde cada uma delas deve
formar e funcionar como uma unidade diferenciada, podendo ser criados
lotes de produção (novilhas, vacas
prenhas ...). Em qualquer caso, dada
a complexidade do ponto de vista da
gestão do risco, deve haver uma tendência de utilização de todos os sistemas, com medidas correctas de limpeza e desinfecção entre lotes. Tudo isto,
deve ser trabalhado com o conceito de
lote, tentando trabalhar em grupos
fechados, de forma que permaneçam
separados uns dos outros.

Situações que aumentam
o risco de introdução de
enfermidades
• Introdução de animais na exploração com frequência (sem rastreios
rigorosos antes da entrada)
• Introdução de animais na exploração provenientes de explorações com
situação sanitária desconhecida
• Localização da exploração: zonas
com alta densidade de explorações
pecuárias, zonas com grandes populações de fauna silvestre (javalis, veados, etc.)
• Ausência de cercas perimetrais e
diferenciadas (por exemplo, zona limpa, zona de aprovisionamento e zona
de protecção).

Medidas que devem
integrar um plano de
biossegurança
Isolamento da exploração

ȿ Zona de Protecção
Esta extensão deve variar consoante a localização da exploração, sendo maior à medida que aumentam os
possíveis perigos. Deve ser composta
por uma cerca exterior, de forma a que
não permita o acesso a outros animais
e a pessoas não autorizadas

ȿ Zona de Aprovisionamento
Esta zona é composta por um local interno mais restrito que conterá os silos de armazenamento de rações e um
local externo para armazenamento de
estrumes e abastecimento de alimentos. Deve ser uma zona equipada com
sistemas eficientes de desinfecção no
acesso à mesma

ȿ Zona Limpa
Esta será a zona destinada aos animais, e onde o contacto com o exterior
deve ser o mais limitado possível
A unidade de gestão das vacadas é
a cerca. Deve existir a garantia que os
animais comem e bebem em segurança em cada uma das cercas a eles
destinadas, evitando o contacto com a
fauna silvestre.
O planeamento das pastagens no
espaço e no tempo, e evitar que os

Cerca

animais bebam água de origens não
controladas é essencial para a saúde
animal.

Entrada de animais na
exploração

ȿ Precauções Gerais

• Limitar ao mínimo possível
• Sempre que possível, evitar a convivência ou transporte conjunto de
animais de diferentes procedências
• Efectuar controlos de doenças cujo
estado nos interessa controlar (para
além das legalmente estabelecidas)
• Solicitar informações sobre o programa de sanitário efectuado na exploração de origem ou os tratamentos
dados anteriormente

ȿ Precauções especificas
Quarentena
• Para todos os animais que entrem
na exploração (idealmente de pelo
menos 21 dias)
• O local de quarentena, deve ser
localizado numa zona de pouco movimento, distanciada de fontes de alimento e água, evitando contaminações através dos estrumes
• Os animais que entram na exploração, devem estar afastados por
uma distância mínima daqueles que já
existem na mesma
• A gestão desta zona de quarentena
deve ser feita por funcionários específicos e sempre no fim da rotina do resto da exploração
• Realizar um programa sanitário de
entrada antes de incorporar os animais na vacada
• Deve ser realizada uma observação
diária aos animais e ter condições que
permitam um rápido acesso à aplicação de tratamento aos animais que
apresentem sinais de doença.
• No fim de qualquer quarentena,
essa área deve ser limpa e desinfectada

Entrada de pessoas na
exploração

Cerca Eléctrica
revista Limousine ~ 2021

• Acesso mínimo, restricto, controlado e registado de todas as entradas
e saídas;
• Instalar sinalização indicando a
proibição de entrada nas instalações
sem autorização, com número de telefone para contacto;
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Rodiluvio

• Os visitantes devem entrar na exploração usando equipamentos de
protecção individual, como calçado e
roupas de protecção descartáveis;
• Fornecer um pedilúvio com uma
solução desinfetante adequada para a
entrada do recinto ou botas descartáveis no caso de não ser possível recorrer ao pedilúvio.

Entrada de veículos na
exploração
• A entrada de veículos deve ser restricta ao mínimo, procurando garantir
que as operações são realizadas a partir da zona de protecção externa
• Delimitar a área de estacionamento, longe da Zona Limpa e de armazenamento de alimento
• Nos casos de obrigatoriedade, exigir comprovativo de realização de lavagem desinsectização e desinfecção
• Antes da entrada na exploração, as
viaturas devem passar por um rodiluvio, limpo e com uma concentração de
desinfectante
• Registo de entradas e saídas
• O local de carga/ descarga de alimentos e animais, deve ser localizado
numa área de abastecimento externa
(longe da área limpa), de forma a evitar que as viaturas entrem ou saiam
com agentes patogénicos

Alimentação e abeberamento
• Inspecionar cada lote de alimento
recebido e de produção própria;
• Estabelecer um programa de recepção e conservação de matérias-primas e/ ou rações utilizadas na alimentação dos animais;
• Garantir distribuição de ração ba-
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Bebedouro limpo

lanceada aos diferentes grupos de animais, através do apoio de um nutricionista;
• Garantir a rastreabilidade;
• Criar instalações para armazenamento de alimentação que impeça a
entrada de animais;
• Controlar a qualidade da água, com
limpeza frequente e através de análises
microbiológicas e químicas periódicas;
• Manter os bebedouros e comedouros limpos.

Controle de animais de
companhia
• Minimizar o contacto de Animais
de estimação com os animais de produção, especialmente evitando alimentar animais domésticos na exploração
• Cães de trabalho ou de protecção,
devem manter os seus programas de
vacinação e desparasitação de acordo
com o obrigatório e enquadrado com
programa sanitário da exploração.

Controle de pragas e
vectores
• Criar um plano indicando um mapa
de localização das medidas de controle e os produtos usados nas referidas
medidas;
• Proteger adequadamente os alimentos armazenados, instalando sistemas que favoreçam a drenagem de
águas e excesso de humidade
• Desenvolver um plano de controle
de roedores. Neste plano deve ser indicado medidas de controle e métodos
selecionados (rodenticidas usados, localização de iscos, armadilhas)
• Desenvolver um plano de controle
de pássaros, em áreas onde são consi-

derados uma praga
• Elimine os locais de entrada de roedores, principalmente para áreas de
armazenamento de alimentos
• Eliminar pontos de entrada e nidificação nas instalações, especialmente
na malha do tecto do armazém, de forma a evitar a entrada de pombos. Todas as aberturas nos tectos devem ser
seladas, verificando possíveis locais de
nidificação
• Evitar a proliferação de vegetação
em torno do armazém, pois contribui
para a sobrevivência dos roedores
• Atrair aves de rapina, como águias
e falcões, pode ajudar ao controle de
algumas pragas
• Proceder à recolha de cadáveres
assim que possível
Este controle deve ser realizado por
empresas autorizadas para esse efeito.

Limpeza e desinfecção
Limpar e desinfectar as várias zonas
da exploração, é a principal forma de
manter a exploração livre de agentes
patogénicos.
As fases de uma limpeza e desinfecção
corretas
• Limpeza a seco inicial (remoção de
todos os detritos orgânicos visíveis)
• Pré-lavagem com água sob- pressão e quente se houver essa possibilidade
• Lavagem e desinfecção (a escolha
do desinfetante é a etapa mais importante e dependerá fundamentalmente
dos principais problemas sanitários
e das características da água, as instruções do fabricante (diluição, volume, tempo de contacto, temperatura)
e o uso de produtos autorizados como
biocidas para uso pecuário
revista Limousine ~ 2021

Pedilúvio

Protocolo Básico para os
trabalhadores
Deve sempre existir formação para
todos os funcionários da exploração,
sobre o significado, os benefícios e a
forma de aplicar os princípios da biossegurança no dia a dia da exploração.
Devem manter medidas mínimas e rotineiras de higiene
• Lavar as mãos e braços,
• Mudar regularmente a roupa de
trabalho e esta deve ser usada unicamente no posto de trabalho.
• Lavar as botas depois de tratar animais doentes
• Usar luvas e roupas de proteção em
situações em que o trabalhador possa
participar ou colaborar em contactos
de risco com os animais ou tecidos
animais (palpações, partos, necropsias, entre outros)

Como isolar uma
exploração extensiva?
O isolamento destas explorações é
muito complexo. O mais comum é a

Lavagem de Botas

utilização de barreiras que limitam o
contacto da fauna silvestre com a pecuária, existindo outros tipos de barreiras físicas ou dissuasivas:
• Planificar o uso dos pastos, no espaço e no tempo
• Delimitar as zonas da exploração
onde é conhecido que haja mais interação entre animais selvagens e outros
animais domésticos, como porcos, evitando que o gado pastoreie nessas áreas
• A unidade de gestão da vacada é a
cerca. Deve-se garantir que os animais
comam e bebam com segurança em
cada uma das cercas
• Aumentar o controle da população
cinegética (caça maior), sempre de
acordo com planos de gestão de caça
ou licenças por danos
• Evitar que o gado beba água de lagoas, charcas, pântanos ou riachos
• Não alimentar os animais directamente no chão. Usar comedouros que
limitam o acesso à vida selvagem
A grande maioria das doenças tem um
impacto negativo na produtividade,

Comedouros fáceis de limpar

uso de medicamentos e bem-estar dos
animais e, portanto, também na economia do produtor.
É necessário consciencializar os profissionais do sector pecuário que
podem ter um papel activo e fundamental no controle e prevenção de
doenças, tendo em conta que todas as
nossas decisões irão afectar não só as
nossas explorações, mas também poderão afectar outras.

A biossegurança é
responsabilidade de todos!!!
Este artigo não foi escrito ao abrigo do
Novo Acordo Ortográfico. ◼
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GENÉTICA E MELHORAMENTO

Translocação
Robertsiana bovina
1/29
As anomalias ou doenças genéticas são defeitos causados no ADN,
ou seja, na informação genética do indivíduo, podendo causar
disfunções metabólicas ou físicas.
POR RICARDO RODRIGUES
ACL

S

ão várias as anomalias genéticas conhecidas e estudadas de
modo a controlar a sua propagação nos efetivos bovinos. Na
imagem 1, podemos verificar algumas
anomalias genéticas que resultam em
disfunções físicas. Essas alterações
não afetam a estrutura dos cromossomas e, assim, não é possível vê-las
na análise de cariótipo ou em outros
exames de cromossomas.
No entanto, além das anomalias
genéticas, há também anomalias ou
disfunções ao nível dos cromossomas, e que nos bovinos podem resul-

tar em disfunções metabólicas.
W. R. B. Robertson descobriu um
rearranjo cromossómico onde dois
cromossomas normais em forma de V
se fundem nos seus centrómeros para
produzir um único cromossoma em
forma de X. Este rearranjo é agora conhecido como uma Translocação Robertsoniana. A Translocação Robertsinana encontra-se em muitas raças
de gado em todo o mundo, particularmente nas raças europeias bem como
em algumas raças autóctones (Iannuzi, A;…; Rangel-Figueiredo, 2008).
Num cariótipo normal (conjunto

cromossómico) de um bovino existem 60 cromossomas, 29 pares de
cromossomas não sexuais mais os
cromossomas sexuais que diferem
entre os sexos; os machos com XY e
as fêmeas com XX. As translocações
podem ser:
• heterozigoticas (onde um par de
cromossomas se fundiu deixando um
total aparente de 59 cromossomas),
• homozigoticas (onde dois pares de
cromossomas se fundiram produzindo um total de 58 cromossomas), ou
• normal (RT livre; sem cromossomas fundidos = 60 cromossomas).

Anomalias genéticas
Axonopatia

Artrogripose
e Palato fendido

“Vaca Milka”

Palato fendido

Epilepsia

Nanismo
hipofisário

Imagem 1
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Imagem 2

Numa célula de um bovino, cada
cromossoma pode ser identificado e
os cromossomas não sexuais são numerados em ordem de tamanho de 1 a
29. Os cromossomas que se combinam
neste defeito particular são os maiores
e os mais pequenos, numerados 1 e 29;
por isso é chamado de translocação
robertsoniana 1:29.
Em 1964 foi reportado o primeiro
caso de translocação Robertsina 1;29
em bovinos por Ingemar Gustavsson.
Atualmente, através da recolha de
amostras de sangue é possível obter
o cariótipo de um animal e analisar os
seus cromossomas (imagem 2).
Dividir uma célula que tem 59 cromossomas “ao meio” durante a meiose
não funcionará bem. Em vez de 30 cromossomas em cada espermatozoide ou
óvulo, metade receberá apenas 29.
O diagrama seguinte mostra os vários produtos de conceção possíveis
quando um dos pais é um heterozigótico (59), neste caso em particular

a vaca. De notar que o resultado para
metade dos embriões foi fatal.
A Translocação não altera o número ou as ações dos genes, apenas altera
a sua posição. Por conseguinte, os portadores de tais translocações costumam parecer perfeitamente normais.
As Translocações Robertsianas
nem sempre resultam na morte do
embrião e podem nascer alguns bezerros afetados, atrofiados e que morrem
geralmente novos.
É reconhecido que animais portadores desta translocação têm a fertilidade reduzida (Gustavsson 1969,
1979; Refsdahl 1976; McWhir et al.
1987). A translocação 1;29 pode ocorrer em 18-20% das populações consideradas sub-férteis (King and Linares
1983; Swartz and Vogt 1983; Maurer
and Echternkamp 1985) comparado
com os 2.5% de incidência de uma vacada normal (McWhir et al. 1987).

Para suportar o aumento da procura de carne a nível mundial, muitos
programas de melhoramento têm sido
implementados no sentido de melhorar a seleção dos animais e dos reprodutores utilizados para aumentar as
suas performances e valores genéticos.
Porém, ao incidir a seleção em valores
genéticos ou genómicos, tem-se descurado outros fatores como é o caso
por exemplo da fertilidade. No entanto, com o aumento do uso da técnica de
inseminação artificial, usando muitas
vezes um pequeno grupo de touros
de alto valor genético, significa que a
possibilidade de escolher touros com
índices altos de fertilidade é de uma
importância vital.
A informação sobre se um touro,
disponível para Inseminação Artificial, não é portador dessa translocação está disponível. No site do Instiut
d´Elevage, por exemplo, além de todos
os valores genéticos obtidos, incluindo o valor da fertilidade, é possível verificar também se o animal não é portador da Translocação Robertsoniana
(Imagem 3).
No presente, pouca ou nenhuma
legislação foi criada de modo a estudar
a incidência desta translocação nos
efetivos bovinos. Tendo em conta que
uma baixa taxa de fertilidade pode trazer resultados catastróficos, quer produtivos, quer financeiros a uma empresa agrícola e sabendo também que
vários estudos apontam a uma elevada incidência nas raças autóctones
portuguesas, não se deveria descurar
o estudo ou o despiste da prevalência
deste problema nas explorações de
gado bovino a nível nacional. ◼

Imagem 3
revista Limousine ~ 2021
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Maneio com
respeito pelo
bem-estar animal
cada vez mais importante!

POR GLÓRIA CAEIRO
ACL

A

domesticação dos bovinos teve início há cerca de
trinta mil anos atrás e, pode ser vista como uma
relação sustentada de forma mútua e multigeracional, onde um indivíduo domesticador assume
um determinado e significativo grau de influência sobre as
características de reprodução e cuidado de outro indivíduo
domesticado, de espécie diferente (Zeder, 2015). Esta influência existente entre o domesticador e o domesticado tem
por objectivo tirar o máximo partido das características de
produção e reprodução em que ambos beneficiam de igual
forma.
A interação homem-animal é um processo preponderante no que diz respeito à produção de carne, levando cada
vez mais a uma preocupação dos mercados consumidores
em relação à qualidade alimentar, saúde e segurança. A
qualidade da carne bovina é um assunto que desperta interesse e a tendência é a crescente preocupação em como o
alimento consumido foi produzido, que práticas de criação
que foram utilizadas e a necessidade de obtenção de produtos seguros, com qualidade, produzidos de forma sustentável e ambientalmente correta, utilizando práticas de
bem-estar animal.
Estudos realizados sobre o processo da produção de carne e tudo o que isso engloba, tem-se provado cada vez mais,
que não basta ter a melhor genética, alta produtividade, a
nutrição equilibrada e de boa qualidade, se o maneio dos
animais for incorreto. Animais com maneio incorreto, não
expressarão o seu máximo potencial produtivo. Situações
de stress para o animal de produção impactam diretamente
no bem-estar e na produtividade, com redução na produção de carne. Para não induzir o animal a uma condição de
stress, é preciso respeitá-lo enquanto ser vivo.
Na óptica da produção os animais são recursos no processo produtivo e, enquanto recursos, o seu valor e importância são resultantes da sua produtividade. Os cuidados
que recebem e o modo como são utilizados destinam-se a
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Imagem1 – Criador em trabalho com o animal para apresentação
em público

A qualidade da carne bovina é um
assunto que desperta interesse
e a tendência é a crescente
preocupação em como o alimento
consumido foi produzido.

sustentar essa produtividade de modo a obter o máximo retorno.
Para um produtor de carne bovina existe obviamente
um incentivo económico, ou seja, maximizar o ganho obtido com esse recurso, através do seu valor comercial, e para
isso tem que se preocupar com o seu “bem-estar” a nível
revista Limousine ~ 2021

da alimentação, alojamento, prevenção de doenças e tudo o
que implica o processo de criação de animais para produção
de carne.
Em 1998, a Directiva do Conselho 98/58/CE determinou
regras para a protecção de animais de todas as espécies. Essas regras refletem e reconhecem as chamadas “cinco liberdades”, são elas; a liberdade fisiológica (ausência de fome
e de sede); a liberdade ambiental (construções adaptadas);
liberdade sanitária (ausência de doenças e de fracturas); liberdade comportamental (possibilidade de exprimir comportamentos normais) e a liberdade psicológica (ausência
de medo e de ansiedade).
Segundo o investigador Alexandre Rossetto Garcia, da
Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos (SP), práticas
mais racionais na rotina além de reduzirem o stress, melhoram a produtividade. Por outro lado, quando o animal
passa por adversidades, ocorre diminuição da produção de
leite ou do ganho de peso. “Quanto mais amigável for a relação entre o ser humano e o animal, melhor para os dois”,
conta o investigador.
Em todas as fases de criação é importante a interação
entre o homem e o animal. Para além da importância do
maneio alimentar, em que deve ser dada atenção especial
nas fases mais críticas, cobrição, pós-parto, desmame, etc.,
para além da importância que tem o estado sanitário e ter
um esquema profilático ajustado à exploração, os criadores
são cada vez mais conhecedores e competentes no domínio
de técnicas de bem-estar e tentam atuar de forma conscienciosa.
Nas tarefas de um dia normal de trabalho de campo nas
explorações dos criadores, animais e técnicos vivem um
significativo número de interações, como a colocação dos
brincos, bolo ruminal onde existe obrigatoriamente uma
aproximação entre ambos ou nas tarefas de pesagens e
pontuações, como demonstra as imagens 2 e 3. Todos estes
revista Limousine ~ 2021

Quanto mais amigável for a
relação entre o ser humano e o
animal, melhor para os dois.

trabalhos mencionados requerem um esforço de paciência
do técnico de modo a passar sensação de tranquilidade e que
demonstrem menos medo e reatividade. Todas estas interações, tanto dos técnicos como dos criadores tem uma ma
grande influencia nas respostas fisiológica, comportamental e produtiva de cada animal. Os técnicos da ACL primam
pelo respeito pelos diferentes animais dando prioridade ao
seu bem-estar, sanidade e liberdade em expressar o seu
comportamento normal.

Imagem 2 – Colocação de brincos (Técnico ACL)
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Imagem 4 – Criador em contacto físico com o animal

Imagem 3 – Pesagem (Técnico ACL)

Mais do que nunca é importante termos técnicos e criadores que vêem os animais com o fim de obter resultados
produtivos, mas sem esquecer que a relação e interação
para com eles tem alto impacto sobre a sua saúde e comportamento. E, que enquanto ser vivo, todas essas práticas
de interação homem-animal, ajudarão o animal a promover
e potencializar a sua produção. Levarão a um aumento do
rendimento em carne sobretudo em qualidade respeitando
o consumidor enquanto receptor final. ◼

SELECIONADOR LIMOUSINE
VENDA PERMANENTE
DE REPRODUTORES
ESPECIALIZADO EM CRUZAMENTO INDUSTRIAL
PESO AO DESMAME
RENDIMENTO DE CARCAÇA
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ARRAIOLOS - ÉVORA

911 856 523 / 912 266 743

Casa Agrícola Souto Patrício - Selecionador Limousine

soutopatricio2012@gmail.com
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CONCURSO NACIONAL

RAÇA
LIMOUSINE

CONCURSO NACIONAL

JOVENS
REPRODUTORES

RETROSPETIVA
2015-2019

2015

Palmarés

XXVII CONCURSO NACIONAL
FACECO | S. Teotónio

1
CAMPEÃO

GENERAL
PT816071427

2

Proprietário:
José Maria Pacheco dos Reis

3
VICECAMPEÃO

FORRÓ
PT715498402

1

Proprietário:
José Maria Pacheco dos Reis
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Palmarés

XXVII CONCURSO NACIONAL

2015

FACECO | S. Teotónio

1
CAMPEÃ

FRATERNA
PT716071413

Proprietário: José Maria
Pacheco dos Reis

2
3

VICE-CAMPEÃ

HONESTA
PT316523402

1

Proprietário:
José Maria Pacheco dos Reis
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2016

Palmarés

XXVIII CONCURSO NACIONAL
FACECO | S. Teotónio

1
CAMPEÃO

GENERAL
PT816071427

2

Proprietário e Criador:
José Maria Pacheco dos Reis

3
VICECAMPEÃO

JACKPOT
PT318385268

1

Proprietário:
Manuel Pacheco Martinho
Criador: Aletta Elisabeth
de Beaufort
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Palmarés

XXVIII CONCURSO NACIONAL

2016

FACECO | S. Teotónio

1
CAMPEÃ

EMOÇÃO
PT015087305

Proprietário: José Maria
Pacheco dos Reis

2
3

VICE-CAMPEÃ

LARANJA
PT216913799

1

Proprietário:
Manuel Pacheco Martinho

revista Limousine ~ 2019

75

2017

Palmarés

XXIX CONCURSO NACIONAL
FACECO | S. Teotónio

1
CAMPEÃO

LIMOGES
PT 0 17 892698

2

Proprietário: Fábio Miguel dos
Reis Oliveira
Criador: José Maria Pacheco
dos Reis

3
VICECAMPEÃO

GAVIÃO
PT 4 16 071429

1

Proprietário: Fábio Miguel dos
Reis Oliveira
Criador: José Maria Pacheco
dos Reis
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Palmarés

XXIX CONCURSO NACIONAL

2017

FACECO | S. Teotónio

1
CAMPEÃ

HONESTA
PT 3 16 523402

2

Proprietário e Criador:
José Maria Pacheco dos Reis

3
VICE-CAMPEÃ

LIMA

PT 2 16 913997

1

Proprietário e Criador:
Rui Jorge Pinto Lamberto
Silva
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2018

Palmarés

XXX CONCURSO NACIONAL
FACECO | S. Teotónio

1
CAMPEÃO

LIMOGES
PT017892698

2

Proprietário: Fábio Miguel dos
Reis Oliveira
Criador: José Maria Pacheco
dos Reis

3
VICECAMPEÃO

GAVIÃO
PT416071429

1

Proprietário: Fábio Miguel dos
Reis Oliveira
Criador: José Maria Pacheco
dos Reis
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Palmarés

XXX CONCURSO NACIONAL

2018

FACECO | S. Teotónio

1
CAMPEÃ

JÁDE
PT617892671

2

Proprietário e Criador:
José Maria Pacheco dos Reis

3
VICE-CAMPEÃ

HEMERGÊNCIA
PT017197878

1

Proprietário e Criador: 		
José Maria Pacheco dos Reis
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2019

Palmarés

XXXI CONCURSO NACIONAL
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

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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2015

Palmarés

XXIV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES
FIAPE | Estremoz

1
CAMPEÃO

JOÃO
PT916913989

2

Proprietário e Criador:
Rui Jorge Pinto Lamberto Silva

3
VICECAMPEÃO

ISRAEL
PT217660314

1

Proprietário e Criador:
João Manuel Piedade Correia
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Palmarés

XXIV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES

2015

FIAPE | Estremoz

1
CAMPEÃ

IBÉRICA
PT816913913

Proprietário e Criador:
Manuel Pacheco Martinho

2
3

VICE-CAMPEÃ

JÁDE
PT617892671

1

Proprietário e Criador:
José Maria Pacheco dos Reis
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2016

Palmarés

XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES
FIAPE | Estremoz

1
CAMPEÃO

JIPE
PT318385287

2

Proprietário e Criador:
Aletta Elisabeth de Beaufort

3
VICECAMPEÃO

LUPI

PT718385303

1

Proprietária e Criadora:
Aletta Elisabeth de Beaufort
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Palmarés

2016

XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES
FIAPE | Estremoz

1
CAMPEÃ

JASMINE
PT818385275

2

Proprietária e Criadora:
Aletta Elisabeth de Beaufort

3
VICE-CAMPEÃ

LARANJA
PT216913799

1

Proprietário e Criador:
Manuel Pacheco Martinho
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2017

Palmarés

XXVI CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES
FIAPE | Estremoz

1
CAMPEÃO

LEXUS
PT318550937

2

Proprietária e Criadora:
Aletta Elisabeth de Beaufort

3
VICECAMPEÃO

MAESTRO
PT51855101

1

Proprietária e Criadora:
Aletta Elisabeth de Beaufort
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Palmarés

XXVI CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES

2017

FIAPE | Estremoz

1
CAMPEÃ

LUZ

PT018550962

2

Proprietária e Criadora:
Aletta Elisabeth de Beaufort

3
VICE-CAMPEÃ

MOIRA
PT719464304

1

Proprietário e Criador:
Caprichos do Prado, Lda
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2018

Palmarés

XXVII CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES
FIAPE | Estremoz

1
CAMPEÃO

MAXWELL
PT518334550

2

Proprietário e Criador:
Aletta Elisabeth de Beaufort

3
VICECAMPEÃO

NELO
PT322111815

1

Proprietário e Criador:
Argartalhos Supermercados,
Lda.

88
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Palmarés

2018

XXVII CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES
FIAPE | Estremoz

1
CAMPEÃ

MAIA
PT618334526

2

Proprietário e Criador: Aletta
Elisabeth de Beaufort

3
VICE-CAMPEÃ

NAPALM JC
PT718547669

1

Proprietário e Criador:
Joaquim José Neto de Carvalho
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2019

Palmarés

XXVIII CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES
FIAPE | Estremoz

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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Palmarés

2019

XXVIII CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES
FIAPE | Estremoz

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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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
Avenida Teófilo da Trindade, nº12 7630-124 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
2021

DISTRITO DE BRAGANÇA
MOGADOURO

MACEDO DE
CAVALEIROS

ALBERTO MANUEL
PINELA SALGADO

CASA DOS PINELAS
278421312 / 967713789
ritrodrigues@gmail.com

CASA AGRÍCOLA
VILLAR DO REY,
LDA.

DISTRITO DE VILA REAL
CHAVES

MANUEL ACÁCIO
SARAIVA DE SOUSA

QUINTA DOS BUXOS
279342423 / 962494978 259403052 / 914592455
paulovilarica@gmail.com quintadosbuxos@hotmail.com

DISTRITO DO PORTO
PENAFIEL

TOMAZ DO DOURO EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, LDA.

AVENIDA GASPAR
BALTAR S/N
222082286 | 934567962
agricola@tomazdodouro.com

DISTRITO DE GUARDA
ALMEIDA

SÓNIA PÓVOA FRIAS

DISTRITO DE VISEU
MANGUALDE

SOCIEDADE AGROPECUÁRIA DA QUINTA
DE DAREI, LDA.

QUINTA DE DAREI
964061066
mruivo@casadedarei.pt

MALPARTIDA
271571180 / 969615171
soniafrias79@hotmail.com

VERMIOSA
271366080 / 968419249
mfatima_roque@hotmail.com

SOC. AGRÍCOLA
QUINTA DO AVEREIRO,
LDA

JOSÉ SEBASTIÃO DE
LIMA RABAÇA ROQUE

SINTRA

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

RUA DO OUTEIRO
219616485/ 919318738
jnr.promoura@mail.telepac.pt
SOBRAL DE MONTE
AGRAÇO

JOAQUIM ANTÓNIO
CARALINDA LOURENÇO

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

DISTRITO DE LEIRIA
PENICHE

HORSEBERLENGA, LDA.

LUGAR DA ESTRADA
917622340
horseberlenga@gmail.com

LEONEL ROSÁRIO FONSECA

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

ARR - UNIP., LDA.

A CARVALHA DAS
ERVAS TENRAS
EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA, LDA.

QUINTA DO PERDIGÃO
271230279 / 963332839
r.r@ipg.pt

OLIVEIRA DO HOSPITAL

JOAQUIM J. N. CARVALHO

PINHEIRO DOS ABRAÇOS
962560090
joaquim.carvalho@ipcb.pt

94

AMADEU DIAS
SALVADOR

QUINTA DO CORGO
966796261
vetnelas@gmail.com
SABUGAL

ARMÉNIO NABAIS
JORGE

SITIO DO AREAL
969442185

CRISTINA R. F. SILVA

QUINTA DAS
BATOQUINHAS
966396354
rei.precos@sapo.pt

TERRAS PERDIDAS SOC. AGRÍCOLA, LDA.

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

PINHEL

QUINTA DA CARVALHA
239834271 / 917769291
amdpaiva@gmail.com

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
IDANHA-A-NOVA

CATARINA ISABEL DE
ANDRADE ALMEIDA
GUEDES DE CAMPOS

MALHADA DOS POÇOS
960005701
cguedescampos@gmail.com

JOÃO FREDERICO
ALVES ÁGUAS
GUEDES DE CAMPOS

VALE FURÃO
272343071 / 960005701
jguedescampos@gmail.com

LUÍS FILIPE PINTO E
COUTINHOS E OUTROS SILVA
SOC. AGRO PECUÁRIA HERDADE DA
IDANHA-A-NOVA, LDA. CACHOUÇA

PEDRO DE CASTRO E
ALMEIDA PEREIRA DE
FIGUEIREDO

HERDADE DA TOULA
918862377
tpedrofigueiredo@gmail.com
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SRª
CALVÁRIO, LDA

HERDADE DO VALE
PARAIS
968553320
nuno_joia@hotmail.com

917882754
ftrigueiros@yahoo.com

MEDELIM
277202029 / 917391495
servidanha.sergio@gmail.com

MANUEL SERRA DA
COSTA

IDANHAGADO PRODUÇÃO ANIMAL,
LDA.

JARDINAS
962841560

MONFORTE DA
BEIRA

VALONGO
938611432
joaocruzpereirajcp@gmail.com
JOÃO CARLOS
BAPTISTA SOBRAL
GALVÃO

MURTEIRAS REDONDAS
962566951
pajogalvao@gmail.com
JOÃO FERNANDES
ANTUNES

DISTRITO DE COIMBRA

EMÍLIA MONTEIRO
GONÇALVES MOURA

ANTÓNIO J. N. VENTURA

VALHELHAS
275487161 / 965527163
ruben_ventura5@hotmail.com

QUINTA CASAL DO VALE
912643110
joaquimcabral@quintadoduque.pt

QUINTA DO AVEREIRO
217158247/ 939301317
tmendesmartins@gmail.com
QUINTA DAS
CHAMUSCADAS
962370156
jmarquesm70@gmail.com

GUARDA

ALENQUER

JOÃO T. CAIRRÃO

QUINTA DA COBERTA
271211719 / 967059437
joaocairrao1965@gmail.com

QUINTA DA VAQUEIRA
936552555
r-c@sapo.pt

COMPANHIA AGRÍCOLA
DA QUINTA DO DUQUE,
S.A.

TAPADA DA LAMEIRA
962187476
romeusaraiva_261@hotmail.com

FIGUEIRA DE
CASTELO RODRIGO

Mª JOSÉ R. CORREIA CABEÇA DE CASAL DA
HERANÇA DE

DISTRITO DE LISBOA

JOAQUIM M. SARAIVA

VALE DE CARDAS
277202441 / 969026598
joaofantunes@sapo.pt
JOÃO FILIPE SILVA
TAPADAS

QUINTA DA VÁRZEA
926941217
joaofilipe_tapadas@hotmail.com

JOANA MARIA
GOULÃO TRAVASSOS
CORREIA DE
MARIA AMÉLIA MATOS MENDONÇA
RUIVO DE CARVALHO COTO DOS PARDINHOS

QUINTA DO CABECINHO 272030063 | 918846066
DAS LEBRES
coutodospardinhos@gmail.com
277208052 | 966630458
SARNADAS DE
ameliaruivo@sapo.pt
RÓDÃO
MARIA DA GRAÇA
SAMPAIO MARROCOS
VITAL

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

MARIA DE FÁTIMA
TRIGUEIROS PINTO E
SILVA

CONHEÇA
MELHOR
OS NOSSOS
ASSOCIADOS
www.limousineportugal.com

PEDRO PAULINO
CABRAL UNIPESSOAL,
LDA.

RUA DO LAGAR NOVO,
Nº12
233886567 | 910313151
cabral.pedro93@gmail.com

HERDADE DA
CACHOUÇA
218408507 | 917882754
ftrigueiros@yahoo.com

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

DISTRITO DE PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

ANTÓNIO MANUEL
MARTINS PALMEIRO

HERDADE DO MONTE
REDONDO
937157135
ajpalmeiro@yahoo.com
J. THYMM, LDA.

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

HERDADE FERRARIA
933850828
diogo_gil@hotmail.com

JOAQUIM MANUEL P.
CACHEIRINHA, UNIP.
LDA.

FRANCISCO A. C.
DUARTE

NELSON JOSÉ C.
BARRETO

RODRIGUES PEREIRA

MADUREIRA

HERDADE DOS CANTOS HERDADE DONA MARIA FONTE DO ALCAIDE
969504207
268656263 / 966413283
245742465 / 917627652
Fsmcortico@hotmail.com
scacheirinha@hotmail.com
Jss.duarte@gmail.com
JOSÉ CARLOS
CAMPO MAIOR
LÚCIO JOSÉ S.
HERDADE DO CELEIRO
965755915
MONTE DA SERRINHA
966868496 / njbarreto@gmail.com acmvenancio@gmail.com
MARIA DE FÁTIMA
CASTELO DE VIDE
PAULINO E ESPOSA, LDA MENDES BENTO
GUERRA
HERDADE DE

HERDADE DA MAIA
TENDEIROS
268622158/964052618
245201879 / 962454602
paulino_esposa@hotmail.com joaquimguerravet@gmail.com

ARRONCHES

RENATO ROSADO
ALETTA ELISABETH DE GRINCHO RIBEIRO
BARQUEIRA
BEAUFORT

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

916294939
renatorgribeiro@gmail.com

MONTE DA FRAGOSA
245582272/ 919703788
fragosa35@hotmail.com

E COUTO STª MARIA
912550748
jaime.durao@hotmail.com

CRATO

AGRODURÃO
SOCIEDADE
CASA AGRÍCOLA
RASQUILHA CORADO, AGRÍCOLA, LDA.
MONTE DO AGUILHÃO
LDA.

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
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D. GONÇALO MARIA P. ANA PAULA PIRES A.
DA CAMARA PEREIRA COSTA

HERDADE DA TORRE
919745841
gonçalo_camara_pereira@
hotmail.com

QUINTA DO MOINHO
MEIRINHO
245996145 / 967018848
stresslua@gmail.com

HERDADE DA
RABASCA, LDA.

DIOGO A. C. BELLO
MORAES

968463544
hrabasca@gmail.com
JOÃO DIOGO
MURALHAS PEDRO

BACHAREL
969984615
joaodiog@hotmail.com

MARIA CONSTANÇA
ROMÃO DE MOURA

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
AVIS

AGRO-PECUÁRIA DO
MONTE DE S. PEDRO,
LDA.

NISA

FRANCISCO JOSÉ
SERRA MARTINS
NOGUEIRA CORTIÇO

TANQUE DA RENDA
245996336 / 934264062
dbmoraes1@gmail.com

MARIA JOSÉ
DAMÁZIA SIMÃO
CARRILHO FÉLIX

TAPADO DO RUSSO
245996468 / 967714123
mjdscF59@hotmail.com
SAGRIMONTE - SOC.
AGRO-PECUÁRIA
MONTE DA PEDRA,
LDA.

214814020
917233269
geralsagrimonte@gmail.com
ELVAS

ANTÓNIO MARTINS
SOUSA CABEÇA CASAL
HERANÇA DE

HERDADE DO FREIXO
967877633
jfcoelho.1968@hotmail.com

TERESA MARIA TELLO
DA GAMA PICÃO
CALDEIRA

MONTE DA DEFESA
268623160 / 919119517
ravasco@sapo.pt

HERDADE DO

PORTALEGRE

ANTÓNIO MANUEL
DO CARMO RIBEIRO

MONTES DOS CABEÇOS
BRANCOS
967050263
962661308
tiagoribeiro_1993@hotmail.com

J.L.S. SOCIEDADE
TRADIÇÃO VERDE AGRÍCOLA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA MONTE TAPADA DO
UNIPESSOAL, LDA.

MONTE DOS
APÓSTOLOS
965772092
tiagoasamaral@gmail.com

MOTE
966894739
salgueiro_86@hotmail.com

MARVÃO

MONTE DOS
INGLESINHOS
965012517
montedosinglesinhos@gmail.com

CURRAIS DE FERRO

MONTE DOS CURRAIS
DE FERRO
936849625
jmata@fertiprado.pt

HERDADE DOS
POMBAIS
245992164/968818852
geral@pombais.pt
MONFORTE

BARBAS E IRMÃO,
LDA.

HERDADE DA SAMARRA
E BARRADAS
964000461
josecorado@sapo.pt
COVAL DO CASCO SOC. AGRICOLA, LDA

HERDADE COVAL DO
CASCO
268636693 / 965642453
lgfilhoslda2000@gmail.com

FRANCISCO MANUEL
RAIMUNDO JANECO

HERDADE DA RABUJA
939599444
fjaneco@gmail.com

HERDADE MARIA
RIBEIRAS DE BAIXO
268671237/968186440
anselmodsousa@hotmail.com SOC. ACRÍC. DA

MONTE DE S. PEDRO
BENTOS - INDÚSTRIA
919678447
montedesaopedro@hotmail.com DE MÁRMORES, LDA.
HERDADE PERO
GALEGO
961516477
bentos.paulorosa@gmail.com

PONTE DE SÔR

GALVACAS AGRICULTURA E
AGRO-PECUÁRIA, LDA.

SOC. AGRO-PECUÁRIA PINHEIRINHO DE BAIXO
961560566
IMACULADA
CONCEIÇÃO, LDA.
galvacas@hotmail.com

HENRIQUE JOSÉ
- PROD. E
CALHAÇO CARVALHO POMBAIS
SERVIÇOS EM MEIO
HERDADE VALE DA
RURAL, LDA.

SEBES
245798211/962709950
hjccarvalho@hotmail.com

MARÇAL BRANCO
245991010
965088987
rosajpm@gmail.com

MONTE DOS
INGLESINHOS, LDA.

PEDRA RISCA
LIMOUSINE

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
BARROCAS
210133205
939821164
dmatias.brigas@gmail.com

HERDADE DA CABEÇA
GORDA, LDA

HERDADE VALE
ROMEIRAS
245573638 / 966003269
aruomleunam@gmail.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.

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-DO-ALHO
914225195

MANUEL MARREIROS LOURENÇO

QUINTA LOURENÇO
282799690 / 917574251
manuelmlourenco@outlook.pt
PORTIMÃO

FRANCISCO DA SILVA JOSÉ

MONTINHO DA ESPARGUEIRA
282969845 / 964036904
SÉRGIO M. MARTINHO SANTOS

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
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HERDADE DO MORTAL
266788260 / 963263928
joaomatospinto@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 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
EMANUEL FILIPE
MENDES ALVES

QUINTA DAS
NOGUEIRAS
966630043
ealves_i@hotmail.com

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

QUINTA FONTE SANTA
266733735 / 937262307
nprates@hvetmuralha.pt

HERDADE DAS
SOBREIRAS
266087062/925017285
emanuel.r.gomes@hotmail.com

JORGE MANUEL M.C.
MALTA VACAS

JOSÉ ADELINO DOS
SANTOS

HERDADE DAS
COURELAS
966102993
jorge_vacas_7@hotmail.com
QUINTA VELHA
LIMOUSINES

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

HERD. DA COMENDA
HERDADE CASA VELHA GRANDE
967297310
266892191 / 933084816
eduardo_benjamim@hotmail.com jose.bibe@hotmail.com
MÁRIO MIGUEL PITA
DA SILVEIRA BELO

HERDADE DA CRUZ
BRANCA
968973326
CHEIRO A CAMPO
AGRO-PECUÁRIA, LDA. mariomiguelbelo74@gmail.com
COURELA DOS LAÇOS
RAMALHO E
939654556
SARAGOÇA, LDA.
c_herculano@sapo.pt
MONTE DO BARROCAL
967494926
GONÇALO LOBO DA
SILVEIRA S. PATRÍCIO
miguelsaragoc@hotmail.com
HERDADE MONTE DA
STONES LAKE, LDA.
VINHA
HERDADE DA
912266743
goncalosoutopatricio@hotmail.com CASBARRA
939071553
ESTREMOZ
joaosaragoca@hotmail.com
ZÉLIA GUIOMAR G.
CARVALHO PEREIRA

HENRIQUE MACAU
PEREIRA

MONTEMOR-ONOVO

BOVICER - BOVINOS E
CEREAIS, LDA.

HERDADE DA PARREIRA
E FONTE PORTAS
964280131/932513682
inovagropec@gmail.com
COMENDA DO
RAMALHÃO, S.A.

HERDADE DO
RAMALHÃO
266847043 / 918780962
comenda.ramalhao@sapo.pt
CONQUISTAGIRASSOL, LDA.

FONTE TRÊS PORTAS
938514637
patapereira@live.com.pt
ENERAGRO AGRICULTURA E
PROJETOS, LDA

HERDADE DA CAPELA
912018588
eneragro@gmail.com
FONTE DAS ACÁCIAS UNIPESSOAL, LDA.

HERDADE DA ATABUEIRA
937247883
fonteacacias@gmail.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
RAIMUNDO
266892191 / 937515440
mario@carnesmeireles.pt

MIGUEL JOSÉ DE
SOUSA CARVALHO
PADEIRA NUNES

CARRASCAL
266088087 / 932465898
miguelpadeiranunes@gmail.com
SOCIEDADE
AGRÍCOLA MONTE DO
ESCOURAL, LDA.

HERDADE DO
ESCOURAL
919217418
montedoescoural@gmail.com
SOC. AGRO-PEC.
HERDADE DA
PALHAVÃ CABRELA,
LDA.

HERDADE CAMPO
MAIOR DE BAIXO
265895418 / 919228796
herdadepalhava@hotmail.com
VASCO VARANDAS
TORRES ESPADINHA

HERDADE DA GOUVEIA
DA ESTRADA
936161158
vascoespadinha_03@hotmail.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
SUIGRANJA - SOC.
AGRÍCOLA, S.A.

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 SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

BERNARDO MENEZES
MORAIS UNIP., LDA.

HERDADE DA CAEIRINHA
912463458
bernardo.mmorais@gmail.com
ESSENCIAL DA
PAISAGEM PRODUÇÃO
AGRO-PECUÁRIA, LDA.

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

FILOMENA MENDES
- CASA AGRÍCOLA
MASCARENHAS
RODRIGUES, LDA.

HERDADE DE SANTA
SUSANA
265232314 | 918978784
mascarenhasrodrigues@gmail.com
HERDADE DE
GALROPES - PROD.
AGRÍCOLA E PECUÁRIA,
LDA.

HERDADE DE GALROPES
968538607 / 938630744
fjcpvacas@gmail.com
SOCIEDADE AGRÍC.
TERRA RICA, LDA.

MONTE DO OLIVAL, LDA.

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

MONTIJO

JOSÉ CARLOS RIBEIRO
M. INÁCIO

PEDRO MIGUEL O. M.
RODRIGUES

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

JOÃO VASCO PITEIRA
LUCAS

MONTE DO PAIO
269823940 / 962832796
cadhmvaz@gmail.com

PALMELA

DURRACO - SOC. AGROFLORESTAL, LDA

CARLOS CARDOSO
ALBERTO

HERDADE DAS
MALHADINHAS
919350367

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

GRÂNDOLA

JOSÉ FERNANDO G. R.
GONÇALVES

JOÃO MANUEL
PIEDADE CORREIA

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

CARRASQUEIRA
212894219 / 939375028
geral@jmpc.pt

MÁRIO GAMITO C.
GONÇALVES

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

HERDADE DE PADRÕES
269826347 / 968022267
mariogamitogoncalves@gmail.com

HERDADE DA CAEIRINHA
964954875
geral@terra-rica.com

CARLOS ALEXANDRE D.
H. MORENO VAZ

HERDADE DO MOINHO
NOVO
918783590
josecarlos@moinhonovo.com

FECSA - SOCIEDADE
AGRÍCOLA, LDA.

LAGOA DA COVA
916299590
joaovascolucas@gmail.com

SANTIAGO DO
CACÉM

HERDADE DO RACO
962046582
durracoagroflorestal@gmail.com

MARIA EDITE COSTA DE
MOURA BOTELHO

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

Mª DA CONCEIÇÃO DE
CARVALHO SAMPAIO
COMENDA

HERDADE DAS ROMEIRAS
924399299/266857045
mcscomenda@gmail.com

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

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
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

revista Limousine ~ 2021

FERREIRA DO
ALENTEJO

AMANDA CORRÊA
SILVESTRE FERREIRA

HERDADE VALE DA ROSA
969230276
932271209
amanda.silvestre@valedarosa.com
NOTÁVELRÚSTICO
- AGRICULTURA E
PRODUÇÃO ANIMAL,
LDA.

PEDRAS E PEDRINHAS, LDA.

CERRO DO ATRAVESSADO VALE JUNCAL
283958724 / 964376107

ODEMIRA

MANUEL PACHECO
LOUÇÃO

ANTÓNIO M. AFONSO

SERNADINHA
962397828
antonio.afonso@herdadedosgrous.pt
ANTÓNIO ROCHA VIANA

MONTE GRANDÃO
284412845 / 927913938
notavelrustico@sapo.pt

QUINTA NOVA DO
SAMOUQUEIRO
962554102

SOC. IND. ALENTEJO E
SADO, SA

CASA AGRÍCOLA SABINO
SAMORA

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

MANUEL DA CONCEIÇÃO
DUARTE

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

HERDADE DAS
FONTAINHAS
283300010 / 913490000
a.samora@sapo.pt

DANIEL JOSÉ DO CARMO
PACHECO

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

HERDADE DA LUZ - CASA
AGRÍCOLA, LDA.

HERDADE DA LUZ
269084752/916106161
hde_moinho_novo@hotmail.com

JOÃO COSTA GODINHO
DE TRIGUEIROS PINÇÃO

GOMES ANES
966188133
costagodinhoj@gmail.com

JOSÉ PAULO MATOS
GUERREIRO

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

VALE LOBATO
282949151 / 917855199

MANUEL PACHECO
MARTINHO

CASA NOVA DA ALCARIA
283958703 / 964788995
djcpacheco1@gmail.com
PAULA CRISTINA VIEGAS
SANTOS

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.

MONTE MEALHA
289894050 / 919737013
geral@algartalhos.pt

JOSÉ FRANCISCO FALEIRO
ROMANO COLAÇO

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

SERPA

CASA AGRÍCOLA JOSÉ
MARIA SEITA, LDA.

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

SOC. AGRICULTURA
GRUPO DAVID, LDA

HERDADE DO QUINTAL
286512219 / 966458258
mariasuzeteguerreiro@hotmail.com
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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

LARGO 1º JANEIRO, 60
963636080
marisacordeiroavila@hotmail.com

ILHA DAS FLORES

DIREÇÃO REGIONAL DA
AGRICULTURA

LAJES DAS FLORES

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

CARLA PATRÍCIA MUNIZ GOMES
DOS SANTOS

LOMBA
292593758 / 965185561
brunobelo22@hotmail.com

FLÁVIA BELINDA COUTO
PARREIRA RICO

RIBEIRINHA
96330537
flavia.rico@hotmail.com

TERRA CHÃ
295331152 / 965832338
msousalimousine@gmail.com

JOÃO VALDEMAR
AZEVEDO ORMONDE

SIMÃO PEDRO TRISTÃO
PEREIRA DA COSTA

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

925858008
costinha_simao1@hotmail.com

LUÍS MANUEL MENDES
ÁVILA

MARIA MANUELA DE
MENESES M. BAPTISTA

PRAIA DA VITÓRIA

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

FONTINHAS
295517102 / 967004258
elmiro59@sapo.pt

SANTA CRUZ DAS FLORES

ILHA DO PICO

DAVID SALVADOR NUNES

LAJES DO PICO

RUA DA BOAVISTA
918390261
susanacfteixeira@hotmail.com

NANCI CARINA SOUSA
MACHADO SOARES

SILVEIRA
926593567 / nanci_carina@hotmail.com

FÁBIO ANTÓNIO NUNES ARMAS

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

Açores

PATRICIA FÁTIMA LEAL
MARQUES FREITAS

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

JOSÉ MANUEL PACHECO VIEIRA

RUA DA FAZENDA
912835953
fabio.armas@sapo.pt

MADALENA

CARLOS MANUEL FERREIRA
PEREIRA

CABEÇO DA SELADA
913534840
luiscarlosp69@hotmail.com

ILHA DE S. JORGE
VELAS

ADÉRITO PEDROSO ALMADA

RIBEIRA DA AREIA
917909022 / apa4073@hotmail.com

JOSÉ GOULART SEQUEIRA

LOMBA
292699342 / 914816397
maria_hotmom@hotmail.com

CELSO AMARANTE FURNAS

SANTO AMARO
295412278 / 917085851
celsofurnas@gmail.com

JOSÉ ORLANDO ÁVILA
GOULART

SÃO MATEUS
292699256 / 913594447

Ponta Delgada

JOAQUIM SEVERINO
BETTENCOURT

SANTO ANTÓNIO
295417487 / 910697033
assbettencourt@hotmail.com

MÁRIO VIEIRA DE CASTRO

MONTE DE BAIXO
292622077 / 917548995
mleal_castro@hotmail.com

JOSÉ AGNELO BETTENCOURT

ILHA DE SÃO MIGUEL

BEIRA
295438498 / 919044223
agnelobettencourt50@hotmail.com

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
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MANUEL GABRIEL
FURTADO SOUSA

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.

LIMOUSINE

BREVEMENTE

PERTO DE SI!
DA NATUREZA PARA A SUA CASA!

NOVAS MARCAS E PRODUTOS
DA RAÇA LIMOUSINE PORTUGAL!

LIMOUSINE
PORTUGAL

www.limousineportugal.com

NOVAS
MARCAS
LIMOUSINE

NOVAS MARCAS E PRODUTOS
DA RAÇA LIMOUSINE PORTUGAL!

CARNE CERTIFICADA E PELE DE QUALIDADE
Para aderir à certificação de Carne Limousine
no seu talho, entre em contacto com a ACL.

www.limousineportugal.com

LIMOUSINE
PORTUGAL

