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Olhando um pouco em retrospetiva, o ano de 2012 teve 
como ponto alto para a raça Limousine portuguesa a parti-
cipação no Concurso Ibérico da Raça Limousine, na Feira de 
Salamanca, pela primeira vez neste século. No contexto do 
Concurso Ibérico Limousine as qualidades maternais das 
vacas Limousine portuguesas não passaram despercebidas 
ao Júri italiano presente, não tendo tido dúvidas ao atribuir 
o título de vaca campeã Limousine da Península Ibérica à 
vaca portuguesa Camomila, do criador José Maria Pacheco 
dos Reis. Ao longo de todas as secções os animais nacionais 
foram recolhendo prémios, de entre os quais se destacam a 
melhor novilha, a melhor vaca adulta e o melhor touro, na 
secção de touros adultos. 

A generosa primavera de 2013 faz antever um bom ano 
para a pecuária nacional, com bastante comida para os ani-
mais, que seguramente dará um novo ânimo aos criadores e 
resultará em melhores resultados produtivos, nomeadamen-
te em termos de fertilidade e crescimento.

A raça Limousine entrou em 2013 com elevadas especta-
tivas no futuro, em especial por ser o ano em que se iniciará 
a diferenciação das fêmeas, à semelhança do que já acontecia 
com os machos, as quais passam também a ser classificadas 
em Ouro, Prata e Bronze. Este processo implicou um con-
junto de alterações que resultarão numa melhoria gradual 
de qualidade das fêmeas da raça em Portugal, associada em 
parte ao reforço da recria, e por outro lado devido ao encami-
nhamento das melhores fêmeas para seleção. 

Será também o ano em que se concretizará a justa e reno-
vada chegada ao mercado da carne Limousine, para além dos 
milhares de animais com genética Limousine que atualmente 
já chegam ao consumidor, mas desta vez com rotulagem es-
pecífica associada à raça Limousine, proveniente de animais 
Limousine nacionais puros, devidamente certificados pelo 
Livro Genealógico da Raça Limousine, e também de animais 
cruzados Limousine, validados pela ACL.

Por último, sente-se uma renovada força da raça Limou-
sine, a qual reside nos bons resultados que os criadores ob-
têm, a curto, médio e longo prazo, sendo presentemente a 
raça com maior dinâmica, com maior representação em feiras 
agropecuárias e com maior número de touros puros em ativi-
dade, com mais de metade do total nacional, o que represen-
ta, sem dúvida, o maior prémio para a ACL, uma vez que de-
monstra, de forma clara e inequívoca, que a raça Limousine é 
a que resulta em melhores produtos e em maior rendimento.

“Quem quer produzir, mais e melhor, escolhe Limousi-
ne!”

David Catita
Presidente da Direcção da ACL

EDITORIAL

Caro Leitor, estimado Criador,

AGeNDA 
INTeRNACIONAL LIMOuSINe  

AGRO
BRAGA (11 A 14 DE ABRIL) EXPOSIçãO DE BOVINOS

OVIBeJA
BEjA (24 A 28 DE ABRIL) CONCURSO NACIONAL DE 
jOVENS REPRODUTORES (SáBADO – 27ABRIL 2013)

POZOBLANCO
CORDOBA – ESPANHA (28 DE ABRIL) EXPOSIçãO DE 
BOVINOS E LEILãO

FIAPe
ESTREMOz (8 A 12 DE MAIO) EXPOSIçãO DE 
BOVINOS

AquITANIMA 
BORDEAUX – fRANçA (18 A 20 DE MAIO) SALãO DE 
AGRICULTURA DE BORDEAUX

SANTIAGRO
SANTIAGO DO CACéM (31 DE MAIO A 2 DE jUNHO)    
EXPOSIçãO DE BOVINOS

FNA
SANTARéM (8 A 16 DE jUNHO) EXPOSIçãO DE 
BOVINOS

PIMeL 
ALCáCER DO SAL (21 A 24 DE jUNHO) EXPOSIçãO 
DE BOVINOS (A CONfIRMAR)

FeIRA De S. JOÃO
éVORA (22 A 30 DE jUNHO) EXPOSIçãO DE BOVINOS 
E CONCURSO REGIONAL (A CONfIRMAR)

FACeCO
S. TEOTóNIO (19 A 21 DE jULHO) CONCURSO 
NACIONAL LIMOUSINE

eXPOMOR
MONTEMOR-O-NOVO (26 DE AGOSTO A 2 DE 
SETEMBRO) EXPOSIçãO E LEILãO

SALAMANCA
ESPANHA  (5 A 10 DE SETEMBRO) EXPOSIçãO, 
CONCURSO NACIONAL E LEILãO (10 DE SETEMBRO)

NANCY 
fRANçA (6 A 8 DE SETEMBRO) CONCURSO 
NACIONAL LIMOUSINE

SPACe
RENNES – fRANçA (10 A 13 DE SETEMBRO)

ZAFRA
BADAjOz – ESPANHA (3 A 9 DE OUTUBRO) 
EXPOSIçãO E LEILãO (8 DE OUTUBRO)

COLMeNAR VIeJO
MADRID – ESPANHA (18 A 20 DE OUTUBRO)  
EXPOSIçãO E LEILãO (20 DE OUTUBRO)

JeReZ De LA FRONTeRA
CáDIz –ESPANHA (8 A 10 DE NOVEMBRO) 
EXPOSIçãO E LEILãO (10 DE NOVEMBRO)

TRuJILLO
CáCERES – ESPANHA (14 A 17 DE NOVEMBRO) 
EXPOSIçãO E LEILãO (16 DE NOVEMBRO)

CONGReSSO INTeRNACIONAL LIMOuSINe 
ARGENTINA (Só SE REALIzA DE 2 EM 2 ANOS)

Limousine

2014

2013
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WorKsHoP TÉcNico

Preparação de bovinos 
Limousine para concurso
julgamento de bovinos limousine em concurso

O aparecimento de novos cria-
dores, substituindo alguns 
dos criadores mais antigos, 
tem sido uma importante 

evolução das explorações Limousine, no 
sentido da renovação, mas a preparação 
de animais para concurso tem ficado um 
pouco ligada aos criadores mais antigos. 

Assim, pretendeu-se com este 
workshop capacitar os criadores de novas 
competências e aptidões que possibilitas-
sem a manutenção da elevada reputação 
da raça Limousine, em que os animais 
são apresentados de forma ímpar e úni-
ca em Portugal, como acontece nos mais 
prestigiados certames internacionais, es-
timulando e reforçando uma referência 
nacional.

Pretendeu-se assim formar os criado-
res em termos de preparação de bovinos 
para concurso em termos estéticos, ali-
mentares e de domesticação, para melhor 
poderem promover os produtos da sua 
actividade económica, num cenário actual 
em que a promoção e marketing assumem 
extrema importância e em que a docilida-

de é cada vez mais um aspecto diferencia-
dor da raça Limousine.

Pretendeu-se ainda dotar os criadores 
Limousine da capacidade de analisar a 
morfologia dos bovinos Limousine para 
poderem julgar animais com a mesma 
idade e definir quais os que apresentam 
melhor morfologia.

Este workshop decorreu em S. Teotó-
nio – Odemira no período de 16 a 19 de 
Julho de 2012 e só foi possível devido ao 
envolvimento da ACL com a ADL. – Asso-
ciação Desenvolvimento do Litoral Alen-
tejano e com o Herd-Book Limousine 
Francês.

Foram dias de excelente convívio e 
importante troca de experiências entre os 
criadores e técnicos que estiveram afectos 
a este workshop, dos quais se ilustram al-
gumas imagens.

Foi em ambiente de pré-concurso na-
cional da raça Limousine que tudo se de-
senrolou, aproveitando a presença dos bo-
vinos Limousine no recinto da FACECO 
– Feira das Actividades Culturais e Econó-
micas do Concelho de Odemira, cerca de 8 

A raça Limousine tem vindo a afirmar-se na última década como a raça por 
excelência para a atividade de criação de bovinos de elevada performance 
e gabarito internacional, culminando o trabalho dos criadores nacionais 
no Concurso Nacional da Raça Limousine. Neste tipo de eventos um dos 
protagonistas chave é o juiz, tendo sido realizada um workshop sobre esta 
temática, direcionado para os criadores, no sentido facilitar a compreensão 
sobre esta complexa tarefa e capacitá-los para a sua realização.

Neste workshop 
pretendeu-se 
capacitar os 
criadores de novas 
competências 
e aptidões que 
possibilitassem a 
manutenção da 
elevada reputação 
da raça Limousine
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dias antes dos dias de concurso efetivo.
Deste modo, os participantes do workshop puderam 

aplicar todos os conhecimentos que já detinham e os que fo-
ram entretanto adquiridos, nos animais, quer em termos de 
preparação estética, alimentar como de domesticação; bem 
como de análise e julgamento da morfologia dos mesmos, 
para definição e escolha dos melhores exemplares.

Importa salientar alguns agradecimentos formais, no-
meadamente ao Município de Odemira, pela cedência do 
recinto para o efeito, na pessoa do Vereador Helder Guerrei-
ro, à A.D.L., entidade promotora deste workshop, cujo apoio 
financeiro e logístico foi fundamental para a concretização 

desta formação, ao Herd-Book Limousine Francês nas pes-
soas Catherine Bausson, Robert Arrouyo e Nicolas Restitui-
to, que foram incansáveis e duma simpatia e disponibilidade 
infinitas e que fizeram sentir que a raça Limousine em Por-
tugal está viva e dinâmica e que marca pontos na produção 
mundial de bovinos Limousine.

Por último, agradece-se aos criadores envolvidos, não só 
aos participantes, mas a todos os que prepararam animais 
para que o workshop e o concurso nacional fossem possí-
veis, fazendo uso da sua importante função enquanto cria-
dores da raça Limousine.

Formador Nicolas Restituito explica como pontuar um animal

Nicolas Restituito e Robert Arrouyo durante as sessões teóricas
e participantes bastante interessados

»
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em foco

Como podemos avaliar, comparar 
e hierarquizar os animais? y Promoção da raça, das explorações e 

dos criadores, 
 y Ilustração do potencial genético da 
raça, 

 y Comparar os seus animais com os 
outros dos outros criadores,

 y Ir ao encontro dos consumidores e 
dar-lhes confiança  nas qualidades gus-
tativas e sanitárias da carne bovina.

 y Visualizar as diferenças entre os ani-
mais, 

 y Hierarquizar essas diferenças,
 y Destacar/realçar os fundamentos da 
raça (Promoção e valorização), 

 y Destacar/Realçar os melhores animais.

O quE é a POnTuaçãO ?

É a recolha de dados morfológicos 
dos animais relativos: 

Ao Desenvolvimento muscular, 
Ao Desenvolvimento esquelético,
Às aptidões funcionais, 
Às qualidades da raça.

a fiCha DE POnTuaçãO

Os postos do Desenvolvimento 
Muscular: 
Entre espáduas
Largura do dorso, 
Espessura do lombo, 
Arredondamento da nádega, 
Largura da nádega, 
Comprimento da nádega.

Os postos do Desenvolvimento 
Esquelético:
Desenvolvimento (tamanho), 
Comprimento do dorso,
Comprimento da bacia e inclina-
ção, 

OBJeCTIVOS DOS CONCuRSOS

OBJeCTIVOS De TRABALhO 
PARA O  JuíZ ?

Largura das ancas, 
Largura dos trocanteres, 
Largura dos isquions.

as aptidões funcionais:
Profundidade de peito e 
de ventre, 
Aprumos, 
Horizontalidade.

Os Grupos de postes:
Dorso - Vistos por cima 
(largura do dorso, entre-
-espáduas, largura das 
ancas),
Bacia (Largura das ancas, 
trocanteres e isquions, 
comprimento da bacia, 
forma e inclinação da 
bacia),
Quarto posterior  (Com-
primento da bacia ; lar-
gura, arredondamento e 
comprimento da nádega),
Volume (Profundidades, 
comprimentos, larguras).  

Participantes "vestem" o papel 
de juíz de concurso

Pontos a observar na 
pontuação
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Metodologia do trabalho do juíz, antes e durante o concurso

 O Juíz é uma peça essencial do sucesso dum con-
curso, tanto pela qualidade do seu julgamento como pelo 
ritmo e rigor do funcionamento do ringue, bem como pela 
sua presença e pela qualiadde dos seus comentários.

PREPaRaçãO anTEs DO COnCuRsO

 y Chegar pelo menos 1 hora antes do inicio do concurso,
 y Estar em boa condição física (ter comido e bebido; pre-
caver-se: açucar, fruta, água, …)

 y Não passar junto aos animais antes do concurso
 y Contactar os organizadores para conhecer o regula-
mento, conhecer o secretário do juíz e preparar o de-
senrolar do concurso (secções, prémios especiais :  RJ, 
DM, Campeonatos)

 y Observar o ringue(onde se encontra o público, condi-
ções de iluminação e de insonorizção)

 y Ter confirmação dos horários de inicio e fim do con-
curso, assim como das secções (idades dos animais, nº 
de secções a julgar)

 y Ter um traje apropriado que o distinga dos restantes 
expositores ou intervenientes no concurso 

 y Conselho : Fornecer suporte para a escrita, bem como 
canetas de reposição

METODOLOGia DE TRabaLhO nO RinGuE

O Juíz é o chefe do concurso e do ringue, não deve sofrer 
qualquer influência.

 y Deve começar por se apresentar ao microfone

 y Fazer entrar os animais em ringue por secções de idade, 
começando pelo mais jovem e acabando no mais velho 
de cada secção 

 y Observar os animais a partir do momento em que dão 
entrada em ringue

 y Ter uma visão geral da secção 
 y Fazer sair (agradecendo-lhes) os animais de qualiadde 
inferior da secção (por grupos de 5 ou 10) afim de con-
servar os 10 melhores (ou menos se a secção não for 
muito grande)

 y Fazer um primeiro julgamento
 y Fazer sair e desfilar os 5 ou 10 melhores animais à volta 
do ringue afim de finalizar a sua escolha e julgamento, 
após a avaliação final das aptidões funcionais (Harmo-
nia, horizontalidade, aprumos, deslocação, …)

 y Modificar um 1º julgamento se necessário e finalizar, 
classificando os animais do 1º ao último

 y Comentar o seu julgamento e as suas escolhas justi-
ficando com as qualidades e defeitos observados nos 
animais. Fazer sair do alinhamento os melhores, co-
mentando e fazendo desfilar os animais no ringue, fi-
nalizando sempre com o 1º classificado da secção (pe-
dir aplausos para os 1ºs classificados)

 y  Repetir esta metodologia em cada secção e nos pré-
mios especiais

 y De tempo em tempo verificar o tempo decorrido e o 
que resta 

 y No fim do concurso, agradecer aos criadores, animado-
res e organizadores 

Participantes pontuam animais para definir 
quais os melhores exemplaresMais explicações sobre a morfologia do animal
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Postos do 
Desenvolvimento 
Esquelético - DE

No seguimento do que já foi falado na anterior 
revista “Noticias Limousine” vamos aprofun-
dar um pouco alguns postos de avaliação da 
raça Limousine. Consideramos que saber dis-

tinguir os diferentes postos de avaliação é saber retratar 
e avaliar um animal. Trata-se, não só de uma ferramenta 
essencial para a certificação Limousine, pois da pontuação 
realizada pelos técnicos da ACL devidamente formados e 
creditados para o fazer pelo Institut de l´Elevage, resultam 
as diferentes certificações atribuídas quer aos machos quer 
às fêmeas, como consideramos também ser uma ferramenta 
útil para todos os criadores de bovinos na altura de escolher 
futuros reprodutores para o seu efectivo. 

O esqueleto do animal tem duas funções: serve como 
primeiro ponto de fixação para o músculo e o seu maior ou 
menor desenvolvimento está relacionado com a amplitude 
da massa muscular; tem também um papel chave em todas 
as funções vitais do animal, pois da sua forma e volume de-
pendem por exemplo a capacidade respiratória e a capacida-
de reprodutiva (ex: facilidade de parto).

A avaliação do De baseia-se no:

 y Tamanho do animal (desenvolvimento) que nos dá a in-
formação do seu potencial de crescimento e do provável 
tamanho em adulto.

 y Comprimento do tronco (comprimento do dorso) do 
qual depende o comprimento longitudinal das espáduas 
até à bacia.

 y A bacia (comprimento da bacia e largura da ancas) cuja 
amplitude está relacionada com o desenvolvimento da 
anca e dela depende por exemplo a facilidade de parto. 

 y As canelas, onde a sua grossura exprime a solidez dos 
aprumos e por exemplo a rentabilidade da carcaça de um 
animal.

Os diferentes postos esqueléticos, os comprimentos em 
particular, não são avaliações claras ao contrário das massas 
musculares no DM (Desenvolvimento Muscular). Devemos 
ter em mente algumas referências fortes e tentar abstrair-
mo-nos do meio envolvente, tal como dos restantes animais 
e ter em mente as diferentes perspectivas em que nos encon-
tramos em relação ao animal em causa.
É essencial conhecer a idade certa do animal (evitar deter-
minar idades pelo tamanho dos cornos), para que se possa 
ter um termo comparativo em relação a outros animais da 
mesma raça mas com idades diferentes.
Em resumo a avaliação do DE permite-nos determinar o 
volume de um animal através da altura (Desenvolvimento), 
do comprimento (Comprimento do dorso e da bacia) e da 
largura (largura das ancas).

relativamente aos diferentes pontos observados 
em cada animal, podemos colocar algumas ques-
tões:

a. O que se pretende descrever?
b. Porquê?
C. O que se observa?
D. Como se observa?

Nesta edição, vamos apenas concentrar-nos nos postos que 
são analisados em termos de desenvolvimento esquelético, 
deixando as aptidões funcionais para a próxima edição. 

A PONTuAÇÃO MORFOLóGICA DA RAÇA LIMOuSINe



11notícias Limousine

Ñ Grossura
das Canelas

¡ Comprimento
da baCia

ñ Comprimento
do dorso

DeSeNVOLVIMeNTO eSqueLéTICO  - PONTOS A OBSeRVAR

A. O diâmetro dos ossos da canela do animal.
B. A grossura das canelas é indicativa da finura de osso do animal, e consequentemente, do seu 

rendimento de carcaça e da sua facilidade de parto.
C. O diâmetro a meio das canelas dos membros anteriores.
D. Observando o animal de perfil.

A. O comprimento entre a ponta da anca até à ponta dos isquions.
B. O comprimento da bacia é indicativo da aptidão para o parto e em particular da importância 

do lombo.
C. A distância entre as 2 linhas perpendiculares ao solo que passam na ponta da anca e na ponta 

dos isquions.
D. Observando o animal de perfil.

A. O comprimento que vai desde a omoplata até à ponta da anca (lombo + rins).
B. O comprimento do dorso traduz o desenvolvimento longitudinal e o comprimento do "costado". 

é nesta zona do animal que se situam as peças de carne mais nobres.
C. A distância entre a parte imediatamente atrás da omoplata e a ponta da anca.
D. Observando o animal de perfil.

FINA

CURTO

MéDIA

MéDIO

GROSSA

COMPRIDO

CURTO MéDIO COMPRIDO
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curiosiDADes

¿ larGura
das anCas

¤ 
desenvolvimento

DeSeNVOLVIMeNTO eSqueLéTICO  - PONTOS A OBSeRVAR (continuação)

A. O espaço entre as pontas das ancas.
B. Para estimar uma das partes que permitem avaliar o volume da bacia (em conjunto 

com o comprimento da bacia).
C. A distância entre as duas pontas da anca.
D. Observando o animal de trás, mas primeiramente localizando a ponta das ancas do 

animal observando-o de perfil.

A. A altura do animal.

ESTREITA MéDIA LARGA

PEQUENO MéDIO GRANDE

C. A altura ao garrote e o comprimento das canelas dos membros anteriores, tendo em conta 
a idade do animal.

D. Observando o animal de perfil, e sempre que possível, no mesmo plano em que o animal 
se encontra.



POR MUITAS VOLTAS 
QUE A VIDA DÊ, ESTAMOS 
SEMPRE AO SEU LADO.

Para mais informações consulte:

Linha Directa 808 20 60 60
Atendimento 24h por dia. Personalizado de 2ª a 6ª feira das
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Sejam quais forem as fontes, todas são unâ-
nimes num ponto, não há dois animais 
iguais, o que leva a outro ponto comum, 
o tempo, se não há dois animais iguais, 

nem em temperamento nem em morfologia, 
seja qual for o método utilizado para amansar o 
animal, este processo pode levar mais ou menos 
tempo, ou seja mostrar resultados com maior ou 
menor rapidez. 

Por todo o país, num passado não muito lon-
gínquo, era usual verem-se juntas de bois ou vacas 
a puxar carretas, e rara era a aldeia ou vila onde 
não fosse perfeitamente normal assistir ao pro-
cesso de aplicação de ferraduras nos cascos dos 
bovinos de trabalho. Para onde foram os conheci-
mentos que permitiam aos lavradores domesticar 
a este ponto animais maioritariamente de raças 
autóctones, tão temperamentais?

Diz a sabedoria popular que «um bezerro bebe 
um balde de água o homem um copo», logo, não 
é com força que se atingem os objetivos quando 
se pretende amansar um animal, seja ele de que 
espécie for.

A verdade é que muitos desses conhecimentos, 
apesar de não serem segredos guardados, estão na 
posse de muitos dos criadores Limousine, e por 
incrível que pareça, ao ouvir o relato dos que ain-
da utilizaram juntas de bois e vacas como força de 
trabalho, os métodos utilizados eram semelhan-
tes aos apresentados na literatura da especialida-
de.

Em França, solar da raça Limousine, não se 
perdeu o elo de ligação entre o maneio tradicio-
nal e a necessidade de apresentar corretamente 
os animais em eventos como feiras, exposições e 
concursos, e os criadores, num clima de sã com-
petitividade, têm brio em apresentar os produtos 

das suas casas o mais bem preparados possível, 
perfeitamente calmos, fazendo alarde à docilida-
de e maneabilidade da raça.

De entre alguns trabalhos sobre o tema em 
questão, Benoit e Michel Souvignet defendem o 
seu método, com os quais uma elevadíssima per-
centagem de bovinos fica preparada a ir a ringue, 
ou seja, a ser apresentada em público por um tra-
tador, em apenas 5 dias.

Este método, internacionalmente conhecido 
e com provas dadas, baseia-se na calma, descon-
tração e transmissão de confiança ao animal, sem 
esquecer a segu-
rança quer dos 
animais, quer do 
tratador. Desde o 
início da amansia 
dos animais (mo-
mento em que 
são presos a um 
ponto fixo pela 
primeira vez), até 
ao dia em que são 
apresentados a 
arreatar, as ações 
repetem-se meto-
dicamente, sem-
pre com movimentos calmos, observando sempre 
as reações dos animais, recorrendo sempre que 
necessário à aplicação de contacto físico em pon-
tos específicos do corpo do animal.

Este processo exige algum equipamento que 
se encontra facilmente à disposição da maioria 
dos produtores que, sem ter de seguir à risca todo 
o método, o podem adaptar ao maneio das suas 
explorações. 

Uma corda firme, que não de nylon para que se 

Amansia Racional
DomesTicAÇÃo e ArreATAmeNTo

Muito se tem escrito e falado sobre a melhor forma ou método de 
domar, amansar ou ensinar animais, para apresentá-los em feiras, 
concursos ou outro tipo de eventos onde são exibidos.

Diz a sabedoria popular que «um 
bezerro bebe um balde de água 
o homem um copo», logo, não 
é com força que se atingem os 
objetivos quando se pretende 
amansar um animal, seja ele de 
que espécie for.
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possa prender com alguma segurança 
ao varão de uma cancela, um bordão 
curto de madeira resistente e algumas 
cancelas de varões tubulares, fixas a um 
pilar ou parede são material necessário 
para colocar em prática estes princí-
pios. A linguagem corporal do tratador 
em relação ao animal tem neste méto-
do, como em qualquer outro, uma fun-
ção importantíssima.

Não querendo fazer uma descri-
ção exaustiva deste método, nem uma 
comparação a outros processos de 
amansia, existem pontos comuns entre 
as diferentes formas de amansar.

O que se pretende é que de uma 
forma simples e prática, se coloque à 
disposição do criador uma sequência 
lógica e simples que possa facilmente 
seguir para, em segurança, deixar os 
animais, que pretende apresentar em 
feiras e concursos, a arreatar calma-
mente. 

Facilita imenso a domesticação de 
um ou mais animais se aproveitarmos 
a altura em que os animais se encon-
tram separados da manada, a interio-
rizar novos comportamentos, mais re-
cetivos ao que se lhes pretende ensinar. 
No caso dos bovinos esse momento é o 
desmame, por duas razões importan-
tíssimas: 

1º - Os animais perdem a referência 
da figura materna e estão recetivos à 
adoção de um novo líder;

2º -Raramente se desmama um 
animal sozinho, e em lotes de mais do 
dois animais o stress é menor, do que 
no caso de um animal isolado.

Independentemente da dimensão 
do lote a desmamar, e do número de 
animais que pretendemos submeter à 
amansia, o primeiro passo será enca-
brestar os vitelos ou vitelas. Raras são 
as explorações onde não existe uma 
manga, sendo essa a forma mais segura 
de colocar os cabrestos nos animais.

Os cabrestos devem ser feitos em 
corda de algodão ou ráfia, suficiente-
mente grossas para não ferirem os ani-
mais nas zonas de maior fricção, (por 
trás das orelhas e no chanfro).

Existem vários modelos de cabrestos de corda, exemplificando-se 
seguidamente um dos mais simples e firmes. 

PAsso A PAsso

Pegue numa corda de ráfia ou algodão 
com cerca de 2m e dobre-a ao meio

Faça 2 nós na corda separados por um espaço onde caiba o focinho do animal

Obtém assim a parte do cabresto que fica à volta do focinho do animal, 
ficando uma azelha por onde passará posteriormente a corda

Com a ponta solta da corda, passe à volta da 
cabeça do animal, por trás das orelhas e dos 
cornos, ajustando ao passar a corda na azelha

A ponta da corda deverá ficar com comprimento suficiente para se conseguir segurar e 
apresentar o animal em segurança

Passe a corda tantas vezes quantas as 
necessárias para melhor ajustar o cabresto à 
cabeça do animal

1

3

5 6

7 8

2

4

»
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Devemos numa primeira fase, dei-

xar os animais encabrestados soltos 
numa curraleta ampla, com a corda de 
prisão (que deve ter entre 1,5 e 2 me-
tros de comprimento) solta, sem ne-
nhum tipo de nó na extremidade para 
que não fique presa no espaço interdi-
gital das patas do animal, mas permi-
ta ir sentindo alguma tensão na corda 
quando a pisa.

Quando os animais deixarem de re-
agir com brusquidão ao pisar a corda 
do cabresto, é altura de serem presos a 
um ponto fixo.

Nesta fase, é muito importante a 
forma como se faz a aproximação ao 
animal, uma vez que comportamentos 
nervosos e inseguros geram nervosis-
mo e insegurança, e dentro do lote são 
facilmente identificáveis os animais 
mais nervosos e os mais calmos, de-
vendo iniciar-se o processo pelos mais 
calmos. 

Sempre com a curraleta fechada, 
para impedir que algum animal se esca-
pe, realiza-se a aproximação ao animal 
que escolhemos para prender primeiro, 
calmamente, sempre com o cuidado de 
não sair do campo de visão do animal.

Com auxilio de uma vara, deve ten-
tar apanhar-se a extremidade da corda 
de prisão, o mais perto possível da can-
cela onde se pretende prender o animal, 
não o prendendo com um nó firme na 
primeira tentativa de prisão, é a fase 
em que mais riscos se corre, é preferível 
passar a corda com uma volta falsa em 
redor do varão da cancela, ou argola, 
para se for necessário soltar.

Aqui exige-se firmeza, e muita cal-
ma, é perfeitamente normal que o ani-
mal resista à tensão da corda, a distân-
cia entre o animal e a cancela ou argola 
deve ser curta, tentando falar sempre 
com o animal de uma forma tranquila, 
coçando-o com a extremidade da vara 
na zona do dorso e entre espáduas. 

Era prática corrente, quando se 
queria amansar um animal novo, pren-
dê-lo junto a uma vaca calma e já habi-
tuada a trabalhar e a estar presa. É uma 
atitude acertada nesta fase do ensino e 
facilita o trabalho de levar o animal até 
perto do varão ou argola de prisão.

Assim que o animal dê sinais de não 
resistência e comece a relaxar, deve-se 
realizar a aproximação e tentar coçar o 

animal com uma vara na zona do dorso e espáduas, deve-
-se deixar que o animal cheire o tratador, tirando partido da 
curiosidade natural.

Os animais defendem-se por duas razões principais, 
medo e desconhecimento completo do que pretendemos 
deles, ou por memória de maus tratos, e nesta fase do en-
sino é importante entender quando 
o animal se entrega e compensá-lo, 
coçando-o e cedendo um pouco no 
comprimento da corda de prisão.

Deve repetir-se este processo duas 
ou três vezes até o animal ceder des-
contraidamente à tensão da corda e 
permitir a aproximação do tratador 
sem reações bruscas. Pode-se então 
prender o animal com um nó que se 
desate com alguma facilidade (sendo 
aconselhável ter sempre ao alcance 
uma navalha ou canivete afiado, uma 
vez que pode ser necessário cortar a 
corda de prisão) e dar uns 40/50 cm 
de comprimento à corda de prisão 
para permitir alguma mobilidade ao 
animal.

Cada animal deverá estar preso 1 
a 2 horas por dia, durante dois ou três dias, verificando sem-
pre se as zonas de contacto do cabresto com a pele do ani-
mal não apresentam nenhum tipo de lesão (se houver algum 
indicio de ferida ou queimadura, deve-se retirar ou folgar o 
cabresto e deixar curar completamente as lesões). É aconse-
lhável manter os animais mais calmos nas extremidades do 
varão de prisão e os mais nervosos entre estes.

Estes dois ou três dias serão, em princípio, suficientes 

Touro Tubarão (PG02088030) apresentando um exemplo de cabresto, facilmente conduzido a ringue pela "Laurinha"

O pilar fundamental 
para que o processo 
de amansia resulte é a 
sensibilidade de cada 
criador, e a capacidade 
de transmitir calma 
e segurança aos seus 
animais.
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para passar à fase de tentar arreatar. A situação ideal será 
tentar reduzir as dimensões da curraleta onde os animais an-
daram soltos com os cabrestos na primeira fase. Em seguida 
prender primeiro o animal como se fez de início, coçar e falar 
calmamente, e quando se soltar o animal, tentar, através da 
tensão na corda de prisão, colocando-se ao lado da cabeça, 
fazer rodar o animal sobre as mãos, dando pequenos passos.

Se estiverem reunidas condições na zona de confinamen-
to, poderá dividir-se o grupo de animais em dois grupos me-
nores, colocados em zonas opostas. Em seguida poder-se-á 
passar os animais de um grupo para o outro, uma vez que a 
visualização de um grupo no seu campo de visão ajudá-los-á 
a ganhar confiança e a entender o objetivo do passeio.

Em alternativa pode-se realizar esta ação passando cada 
animal por trás dos que se encontram ainda presos, pren-
dendo-o no extremo oposto do grupo, junto aos outros, 
para que se acalme e perceba que apenas se pretende que 
caminhe atrás do tratador, devagar, até chegar a um novo 
ponto de prisão. 

Deve ter-se sempre o cuidado de colocar os animais mais 
calmos nas extremidades e no meio do varão de prisão, para 
transmitirem segurança aos mais temperamentais e nervo-
sos.

É natural que o animal, assim que sinta que pode andar, 
tente passar pelo tratador, e é isso mesmo que se deve evitar, 
mantendo a corda bem curta e utilizar o bordão como tra-
vão, não de uma forma violenta, mas firme, com pancadas 
curtas e concisas no chanfro.

Assim que o animal demonstre que não tem vontade de 
continuar a avançar quando vê o bordão devemos parar com 
as pancadas. Depois parar o animal e voltar a compensá-lo 
coçando-o e mimando-o com a voz. Quanto mais vezes se re-
petir esta fase mais domínio teremos sobre o animal quando 

Gestora (PG11308001) apresentando outro tipo de cabresto

Cabresto, ajustado à pequena cabeça do Hugo (PG12308008) 

quisermos arreatá-lo em percursos mais longos e retos e na 
companhia de outros animais.

Deve-se avançar por tentativas, evitando que o animal se 
escape do nosso controle e desenvolver todo este trabalho 
num curral ou cerca pequena, para, no caso de escapar, vol-
tar prontamente a ser apanhado e arreatado. De igual forma 
o animal nunca deve sair por ele e procurar o ponto de pri-
são que mais lhe convenha, devendo ser preso exatamente 
no sítio escolhido pelo tratador.

Nunca é demais lembrar que lidamos com animais e 
como referido no início não há dois animais iguais, pelo que 
o pilar fundamental para que o processo de amansia resulte 
é a sensibilidade de cada criador, e a capacidade de transmi-
tir calma e segurança aos seus animais.

Amansar um ou mais animais requer disponibilidade de 
tempo, tempo esse que muitas vezes é tão escasso para fazer 
face aos trabalhos de rotina de uma exploração pecuária ou 
agropecuária, mas que com um pouco de vontade, método 
e organização de tempo, o importante é fazê-lo com gosto, 
calma e pensar na satisfação e orgulho que é poder apresen-
tar em ringue um animal nascido, criado e ensinado na casa 
de quem o apresenta. n 
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Animais que marcaram
uma década

CAMPEÕES 
NACIONAIS

CAMPEÃS 
NACIONAIS

19891989 - 1999 199319911990 1992

ESBELTO – 7123
Criador e Proprietário
JOSé MANUEL COSTA

Montijo

BACO – 9529
Criador e Proprietário

José Manuel Rodrigues 
S. Teotónio – Odemira

HELENA – 8169
Criador e Proprietário

Domingos dos Reis Vieira 
 Guia – Algarve

BROA – 9287
Criador  Irmãos Capela 

Montemor-o-Novo
Proprietário 

Domingos Alfacinha Mendonça
évora

HIDRA – PG92022092
Criador e Proprietário

José Manuel Costa
Montijo

FLIC – 00370
Criador e Proprietário

José Manuel Rodrigues 
S. Teotónio – Odemira

BIGODE – 9509
Criador e Proprietário

Francisco António Capela 
Montemor-o-Novo

GAROTO – PG91064009
Criador e Proprietário

José Manuel Rodrigues 
S. Teotónio – Odemira

BELGA – 8435
Criador  Irmãos Capela 

Montemor-o-Novo
Proprietário 

Domingos Alfacinha Mendonça
évora

BROA – 9287
Criador  Irmãos Capela 

Montemor-o-Novo
Proprietário Domingos Alfacinha 

Mendonça
évora

GAIVOTA – PG91088004
Criador e Proprietário 

José Maria Pacheco dos Reis 
S. Teotónio
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Primeira Década: 1989-1999
A história da raça Limousine em Portugal pode ser contada passando em revista os vários campeões e campe-

ãs dos diversos concursos realizados ao longo dos anos. Mas não só, pois existem animais dignos de recordar que 
por razões várias não participaram em concursos mas foram também eles personagens importantes da família 
Limousine nacional.

Vamos ao longo das próximas páginas relembrar alguns dos exemplares mais carismáticos da raça Limousine 
portuguesa, para que os mais velhos possam recordar com saudade e os mais novos possam conhecer um pouco 
mais dos animais que foram a base da população Limousine que temos nos nossos dias.

1993 1995 19971994 1996 1998 1999

GAIVOTA – PG91088004
Criador e Proprietário 

José Maria Pacheco dos Reis 
S. Teotónio

GULOSA – PG91088002
Criador e Proprietário 

José Maria Pacheco dos Reis 
S. Teotónio

GULOSA – PG91088002
Criador e Proprietário 

José Maria Pacheco dos Reis 
S. Teotónio

GAROTO – PG91064009
Criador e Proprietário

José Manuel Rodrigues 
S. Teotónio – Odemira

GAROTO – PG91064009
Criador  José Manuel Rodrigues 

S. Teotónio – Odemira
Proprietário 

Soc. Agric. Grupo David, Lda.

IGOR – PG93064008
Criador  José Manuel Rodrigues 

S. Teotónio – Odemira
Proprietária

Rosa Maria dos Santos
Zambujeira do Mar

HIDALGO – PG92096007
Criador e Proprietário

Willem Carp
Arronches

HÉRCULES – PG92064007
Criador  José Manuel Rodrigues 

S. Teotónio – Odemira
Proprietário 

Manuel Pacheco Loução 
Brejão – Odemira

HÉRCULES – PG92064007
Criador  José Manuel Rodrigues 

S. Teotónio – Odemira
Proprietário 

Manuel Pacheco Loução 
Brejão – Odemira

GAIVOTA – PG91088004
Criador e Proprietário 

José Maria Pacheco dos Reis 
S. Teotónio

GAIVOTA – PG91088004
Criador e Proprietário 

José Maria Pacheco dos Reis 
S. Teotónio

GULOSA – PG91088002
Criador e Proprietário 

José Maria Pacheco dos Reis 
S. Teotónio

»
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CAReSSANT – 8787001975 

Durante a primeira década de vida, também da ACL 
(1989-1999), a panorâmica da criação da raça Limousine 
foi claramente influenciada pela descendência deste tou-
ro. Nascido em 8 de Fevereiro de 1987, foi importado pelo 
criador José Manuel Rocha Rodrigues em 1988.

Tendo sido o reprodutor que mais se notabilizou ao 
longo dos concursos nacionais realizados até 1993, apre-
sentando um palmarés impressionante na época: 

 y Campeão de Reprodutores em 1991
 y Campeão de Reprodutores em 1992
 y Pai do Campeão Nacional de 1990 – BELZEBU
 y Pai do Campeão Nacional de Jovens Reprodutores de 
1991 – FARRUSCO

 y Pai do Campeão Nacional e Campeão de Jovens Re-
produtores de 1992 – FLIC

 y Pai do Campeão Nacional e Campeão Ibérico em 
1993 – GAROTO 

 y Pai do Campeão Nacional de Jovens Reprodutores de 
1993 – HUNO 

 y Pai da Campeã Nacional de Jovens Reprodutores de 
1993 – GULOSA

Nascido na região da Haute-Vienne em França na ex-
ploração da família Flacassieronde, passou depois pela Es-
tação de Seleção de Lanaud, tendo sido um dos melhores 
da sua série e por isso selecionado para IA (inseminação 
artificial). No entanto como não se adaptou às rotinas da 
extração de sémen, veio para Portugal.

Com uma produção do tipo misto, a descendência 
apresentou como características comuns: grande profun-
didade de peito, dorso e garupa compridos, largos e pro-
fundos.

Infelizmente a sua vida produtiva terminou em Março 
de 1993, no entanto deixou um conjunto de reprodutores 
cuja descendência se evidenciou no panorama Limousine 
nacional.

CACTuS - 8787000748

Nasceu em 18 de Janeiro de 1987, tendo sido adquiri-
do em França pelo criador Willem Frederik Carp. Era um 
touro de morfologia misto-esquelética que marcou muito 
bem a sua descendência, principalmente os machos. Ten-
do também alguns prémios de destaque sido obtidos pelos 
seus descendentes: 

 y Vice-Campeão Ibérico em 1993 – GUIDO
 y Vice-Campeão Nacional em 1993 e Campeão Nacio-
nal em 1995 – HIDALGO

DAuPhIN – 6188029293 

Nascido em 16 de Dezembro de 1988, Dauphin veio 
para o nosso país em 1992, quando tinha 4 anos, trazido 
pelo criador José Manuel Teixeira Cândido Costa.

Era um touro de características raciais de exceção, que 
obteve o primeiro lugar do campeonato de touros, no 
concurso nacional, durante 4 anos consecutivos de 1992 
a 1996, neste último ano já apresentando 8 anos. Apenas 
pelo facto de ser um animal de origem francesa não podia 
concorrer a campeão nacional. Marcou ainda presença nas 
várias edições da Feira Nacional de Agricultura dos anos 
90, tendo sempre impressionado os visitantes que o ob-
servavam.
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eLeFANTe – 9046 

Um dos primeiros touros nascidos e criados em Por-
tugal a disputar as luzes da ribalta com os touros france-
ses importados de destaque da altura. Este animal veio na 
barriga da sua mãe, a vaca Unique que foi importada co-
berta pelo touro VOLTIGUEUR; pelo criador José Maria 
Pacheco. Nascido em 20 de Fevereiro de 1989, apesar da 
característica mais marcante ser a sua extraordinária con-
formação de carne, produziu exemplares notáveis pelo seu 
desenvolvimento esquelético. Sendo disso mesmo exem-
plo os seus descendentes diretos, premiados:

 y Campeã de Novilhas e Vice-Campeã Nacional Abso-
luta em 1993 – GAIVOTA

 y Campeão de Esperanças Machos no Concurso Na-
cional em 1993 – HINDU

O animal foi comercializado entre o José Maria Pache-
co e José Maria Pacheco dos Reis e foi pai de 2 das vacas 
mais galardoadas da altura, fruto da cria e recria deste úl-
timo criador: a Gaivota e a Gulosa.

FeVRIeR – 1990002508

O Fevrier chegou ao nosso país em Abril de 1994, após 
ter conquistado o 2º lugar na Feira Agrícola de Paris. Nas-
cido em 01 de Fevereiro de 1990, foi uma aposta do cria-
dor Willem Carp que o considerou como um touro tipo 
misto-esquelético, que transmitiu muito bem as suas ca-
racterísticas, principalmente às filhas. A filha Libélula foi 
vice-campeã em 1996 com idade de 9 meses. Em 2001 a 
Nida foi campeã novilhas.

Como curiosidade podemos dizer que foram abatidos 
16 filhos deste touro, com uma idade média de 17 meses e 
o peso médio das carcaças foi de 343kg, sendo classificação 
predominante U2. Este mesmo lote de filhos tinha aos 7 
meses de idade um peso médio de 260kg e nota média de 
DM-desenvolvimento muscular 61 pontos. 

eCLAIR – 8789003146 

O Eclair foi importado pela Sociedade Agricultura 
Grupo David, Lda. em 1995 de França e trazia consigo a 

garantia de ter 44 filhos(as) em 5 efetivos franceses, em 3 
campanhas de cobrição, que pela superioridade das suas 
performances até ao desmame, lhe permitiram obter a 
qualificação de Reprodutor Recomendado - RRE. Era na 
altura o único touro com esta qualificação que estava em 
cobrição em Portugal.

Nascido em 22 de Fevereiro de 1989, apresentava mor-
fologia mista-esquelética e a sua produção caraterizava-se 
por ser homogénea apresentando boas bacias no seu con-
junto, tratando-se de animais harmoniosos e profundos. 

Nunca esteve presente em nenhum concurso da raça, 
pelo que não obteve palmarés, mas não deixou de contri-
buir geneticamente para a população Limosuine actual, 
atendendo a que ainda existem filhas dele no activo e com 
boas qualidades maternais.

»
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GAROTO – PG91064009 

Nascido em 12 de Maio de 1991, foi um dos filhos de 
CARESSANT a conquistar o título de Campeão Nacional, 
facto que conseguiu durante os anos 1993, 1994 e 1996. 

Criação de José Manuel Rodrigues, foi adquirido em 
1993 pela Sociedade Agricultura Grupo David, onde apre-
sentava até 1997, 67 filhos(as) controlados, demonstrando 
um dos seus pontos fortes incontestáveis, a facilidade de 
partos, com pesos médios ao nascimento de 37,8kg nos 
machos e 36,2 kg nas fêmeas.

Foram registados 229 descendentes no HBL até ao fim 
da sua vida, que ocorreu em 10 de Fevereiro de 2003, quan-
do apresentava já 11 anos; tendo ainda originado uma car-
caça de 648kg e classificação U.

GuLOSA – PG91088002 

A Casa Nova da Carrasqueira, exploração de José Maria 
Pacheco dos Reis viu nascer a Gulosa em 14 de Abril de 
1991 e conseguiu criar e recriar uma campeã da raça. Uma 
das filhas do touro já mencionado anteriormente Elefante, 

GAIVOTA – PG91088004

Também da “colheita de 1991” da Casa Nova da Car-
rasqueira, mais precisamente do dia 3 de Agosto, entrava 
na história da raça Limousine nacional a fêmea Gaivota. 
Filha da Belete e do touro Elefante, foi a companheira da 
Gulosa ao longo das diversas fases da sua vida na Carras-
queira: cria, recria, entrada à cobrição, 1º parto e fases se-
guintes. E foi também a vaca que antecedeu a Gulosa, no 
título de Campeã Nacional nos anos de 1994, 1995 e 1996.

Foi uma vaca bastante produtiva que teve 11 descen-
dentes, tinha apenas 28 meses de idade quando teve o seu 
primeiro filho. Destacou-se não só pela morfologia, mas 
sem dúvida, pela sua produtividade já que apresentou um 
intervalo entre partos médio de 384 dias, nos 11 partos 
registados.

Também podemos destacar alguns dos seus filhos que 
vieram a ser premiados e campeões da raça:: LIRIO, MA-
RAVILHA, NEWTON, OFICIAL e SAUDADE entre ou-
tros, que passaremos em revista nos próximos números 
desta publicação.

e da Buchete. Começou por conquistar o 3º lugar do cam-
peonato de vacas, no concurso nacional em 1995, consa-
grando-se Campeã Nacional em 1997. Título que manteve 
nos anos de 1998 e 1999. Sendo uma das vacas mais apre-
ciadas e badaladas desta década da história Limousine.

Quanto à sua vida produtiva, teve o seu 1º parto aos 23 
meses contribuiu para a raça Limousine com 11 crias, com 
um intervalo entre partos médio de 390 dias.

Da sua descendência iremos relembrar em futuras edi-
ções alguns animais premiados e reconhecidos como o 
MANDRAK, a NORA, a POLKA, a SALVA e a TANGERI-
NA.
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hIDALGO – PG92096007

Nascido em 11 de Outubro de 1992 e criado na Herda-
de Nave do Grou, filho de CACTUS sagrou-se Vice-Cam-
peão Nacional em 1993, quando tinha somente 10 meses. 
Manteve esse título em 1994 e conseguiu ascender a Cam-
peão Nacional em 1995.

Touro de morfologia mais esquelética que deixou algu-
mas boas filhas, apesar de não ter marcado a sua descen-
dência dum modo regular e com as características que lhe 
eram reconhecidas.

Estes são alguns nomes de bovinos Limousine que per-
petuarão na história Limousine Nacional. Muitos mais há 
a destacar, pelo que daremos continuidade a este olhar ao 
passado para melhor compreender e conhecer o presente e 
futuro da Raça Bovina Limousine Nacional. n

héRCuLeS – PG92064007 

Foi na Quinta das Taliscas, no Brejão, propriedade de 
José Manuel Rodrigues que no dia 7 de Dezembro de 1992 
nasceu mais um filho do Caressant, o Hércules. Tendo 
sido posteriormente adquirido pelo criador Manuel Pa-
checo Loução, obteve o seu primeiro prémio no Concurso 
Nacional em 1995, onde ganhou o 1º lugar do campeona-
to de novilhos. E em 1997 sagrou-se Campeão Nacional.

Teve 135 filhos(as) em 4 explorações diferentes ao lon-
go de 7 campanhas de cobrição, em monta natural mas 
foi ainda mais amplamente utilizado atendendo a que foi 
sujeito a recolha de sémen. Pelo que ainda hoje, podemos 
voltar a ter descendentes diretos deste campeão nacional 
de 1997.

FABRICAMOS:  COMEDOUROS - TREMONHAS - GRADES/CANCELAS - PARIDEIRAS
PORTAS DE CONTENÇÃO COM GUILHOTINA - SALAS DE ORDENHA - BEBEDOUROS - BALANÇAS - ETC.

PARA O GADO OVINO, BOVINO, CAPRINO E SUINO

Pol. Ind. Allende-Duero - Ctra. Valladolid, s/n

COMERCIAL PARA PORTUGAL
HILÁRIO MENOR BARROSO
Tel. 0034 618 545 454
hilariombcamara@hotmail.com

09400 Aranda de Duero
Tel. 0034 947 512 323  -  Fax 0034 947 512 388
Autovía Nacional V. km 332 - Trujillanos (Extremadura)
Tel. 0034 924 327 181  -  Fax 0034 924 327 379
www.javiercamara.es
contactar@javiercamara.es

JAVIER CAMARA, S.L.
INDUSTRIAS  GANADERAS
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Em geral, os corpos estranhos ingeridos 
alojam-se no rumem e no retículo, mas po-
dem movimentar-se regularmente, poden-
do atravessar a parede estomacal e atingir 

outros órgãos perfurando o diafragma e atingindo 
o coração causando pericardites, ou perfurando a 
cavidade abdominal provocando peritonites e ou-
tro tipo de complicações.

Um artigo científico de Amorousi et al. (1986), 
refere uma enorme variedade de corpos estranhos 
retirados de bovinos, desde pedaços de madeira, 
plásticos, metais, pedras, ossos, dentes do próprio 
animal, chamando a atenção principalmente para 
sacos plásticos e os perigos que eles representam na 
obstrução do piloro. Num outro artigo de Kohly 
et al. (1998), foram estudados cinquenta e quatro 
casos letais de ingestão de materiais plásticos e me-
tálicos, em bovinos, destacando a elevada perigosi-
dade dos objetos metálicos pontiagudos.

As explorações agrícolas portuguesas têm um 
histórico de utilização de elementos metálicos de 
pequena dimensão bastante extenso e vulgarizado, 
desde os antigos fardos de palha e feno atados com 
arame, até às atuais vedações. 

O problema associado aos arames de fardos 
tem-se reduzido gradualmente, uma vez que se tra-
ta de uma técnica em desuso, mas importa acaute-
lar desde já a questão dos novos materiais que atam 
os fardos, nomeadamente atilhos plásticos e pelicu-
las de cobertura, que devem ser sempre removidos 
das zonas onde os animais circulam, de modo a evi-
tar que sejam inadvertidamente ingeridos, e provo-

Anatomia de 
um arame

Devido à baixa sensibilidade gustativa do bovino adulto (língua e lábios) 
e ao hábito de mastigar sumariamente os alimentos, pode ocorrer a 
ingestão involuntária de uma grande variedade de corpos estranhos.

quem danos aos animais.
 
Olhando para o caso especifico das vedações, os grampos que fi-

xam as redes aos postes de madeira estão naturalmente sujeitos a uma 
enorme tensão, e caso um animal embata na rede, pode facilmente 
provocar a queda dos grampos, os quais, devido à sua forma, podem 
ficar suspensos na erva e acabar por ser ingeridos por um bovino.

 
Olhando para a forma de um destes grampos facilmente se perce-

be que o efeito no interior do tubo digestivo de um ruminante pode 
ser dramático, uma vez que as suas pontas afiadas terão alguma faci-
lidade em perfurar os tecidos moles do interior do animal, e conse-
quentemente provocar um conjunto de complicações clínicas graves, 
dificilmente detetáveis em tempo útil.

É comum falar-se dos arames no interior dos animais, mas impor-
ta, neste contexto, apresentar soluções que possam reduzir o número 
de fatalidades associadas a este fenómeno.

Exemplo de 
obstrução do rúmen 
devido a ingestão de 

plástico 
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Importa atuar preventivamente, solicitando ao 
veterinário da exploração ou outro, que coloque 
um íman no rúmen dos animais de maior valor, 
específico para este efeito, que possa capturar mag-
neticamente algum ele-
mento metálico ingeri-
do, antes que ele se aloje 
nas paredes do aparelho 
digestivo.

Também, em termos 
preventivos, cada criador 
deverá verificar periodi-
camente a cravação dos 
grampos nos postes de 
madeira das vedações, es-
pecialmente quando a madeira se encontra seca e 
os grampos se desprendem com maior facilidade. 
Nestas operações devem também ser recolhidos os 
grampos que eventualmente já se encontrem caídos 
no solo.

Em termos de inovação técnica já existem gram-
pos que apresentam uma espécie de pequenas 
farpas em ambos os lados, evitando que saiam da 
madeira com tanta facilidade, os quais se designam 
como grampos farpados.

 Este tipo de grampos não se encontra com 
grande facilidade, talvez porque são ligeiramente 

mais caros e os consumidores ainda não estão aler-
ta para as suas vantagens. É contudo um produto 
que existe no mercado nacional e que se considera 
ser uma importante ajuda para a redução dos even-

tos descritos ante-
riormente. 

Em suma, quanto 
menos resíduos exis-
tirem numa explora-
ção agropecuária ao 
alcance dos animais, 
menor será o nú-
mero de acidentes, 
o que, no caso dos 
corpos estranhos in-

geridos pelos animais, apenas será detetável numa 
fase muito avançada do problema, reforçando a 
importância das atuações preventivas, que possam 
antecipar e evitar as ocorrências.

Numa exploração de qualidade não devem exis-
tir mortes sem explicação, de modo a que o criador 
possa usar essa informação e atuar preventivamen-
te e proactivamente. n 

Grampos simples

Grampos farpados

quanto menos resíduos existirem 
numa exploração agropecuária ao 
alcance dos animais, menor será o 
número de acidentes
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A promoção da raça Limousine tem de aproveitar todas as opor-
tunidades de divulgação, em especial se estiverem direcionadas 
para um público diferente do abrangido pelas iniciativas da 
ACL, designadamente em feiras e revistas da especialidade.

O programa em causa passa na RTP, por volta da meia-noite, tendo a 
RTP tido nesse dia uma quota média de mercado de mais de 10%, o que 
resulta num número de telespectadores superior a cem mil (100 000) pes-
soas. O público deste programa é um público jovem, o que resulta em re-
cetores com elevado potencial como criadores ou como futuros atores da 
área da agricultura e pecuária, em todo o território nacional.

A representação da raça Limousine contou com a presença do Presi-
dente da Direção da ACL, David Catita, de Fátima Verissimo, secretária 
técnica do HBL, da inestimável ajuda do Daniel Pacheco, do Fábio Olivei-
ra, e do criador Rui Silva, que disponibilizou o seu incrível touro, campeão 
da raça Limousine em 2012, Donruan que, mais uma vez, se portou de 
forma exemplar. Foi ainda fundamental a ajuda do Dr. António Palma, 
da DGAV de Lisboa, que teve a amabilidade e compreensão de enquadrar 
um evento tão invulgar como este nas apertadas regras em vigor, pouco 
adaptadas a este tipo de realidades excecionais, ao qual a ACL deixa um 
sincero obrigado.

Limousine no 5 para
a meia-noite – RTP

No passado dia 9 de Abril a ACL 
teve oportunidade de participar 
no programa da RTP “5 para a 
meia-noite”, apresentado por Zé 
Pedro Vasconcelos, um homem 
também ligado ao campo, que 
por isso acolheu esta iniciativa, 
com o entusiasmo que o 
caracteriza.

http://www.youtube.com/watch?v=73s6dFgq
x4k&feature=share

Pêpê Rapazote, David Catita e Zé Pedro Vasconcelos no programa 5 para a meia noite da RTP DonRuan (PG08088001)
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A conversa com David Catita, presidente da ACL, teve lugar no 
estúdio do programa e depois junto ao touro Donruan, e foram 
referidos aspetos importantes da raça Limousine, como a sua doci-
lidade, rapidez de crescimento e pequeno tamanho ao nascimento, 
característica da raça.

Foi possível também referir, para telespectadores menos fami-
liarizados com a raça, que  uma das mais-valias da raça é o rendi-
mento em carne, em vez do acumular de gordura, e a elevada qua-
lidade da carne Limousine. 

Neste contexto, e tentando desmistificar a imagem que os 
agricultores têm perante a opinião pública, foi referido que os 
criadores Limousine nacionais eram empresários agrícolas, em-
preendedores, dedicados à valorização e exteriorização do elevado 
potencial genético da raça Limousine, fundamentais para a pro-
moção da produção nacional, a qual é uma peça fundamental para 
o equilíbrio económico de Portugal, uma vez que por mais que se 
apoiem as exportações, se Portugal não produzir e tentar ser autos-
suficiente, terá inevitavelmente de continuar a importar, e não se 
equilibrará a balança económica nacional.

A colaboração do formidável apresentador Zé Pedro Vasconce-
los, sempre disposto a dar uma melhor imagem do campo e dos 
seus animais, e do ilustre convidado Pêpê Rapazote, que se dispo-
nibilizou para brincar um pouco com o touro Limousine, fazendo 
de vaca leiteira, foram fundamentais para aligeirar a informação 
técnica relevante que a ACL quis fazer chegar ao público, em casa, e 
que assim, vá retendo aos poucos, que a raça Limousine é uma raça 
completa, com um património nacional numeroso e de elevada 
qualidade e representa a melhor opção para quem quer produzir 
mais e melhor.

Obrigado a todos os envolvidos, que colaboraram para tornar 
possível esta aventura. n 

DonRuan (PG08088001) Representação da ACL que se deslocou ao programa com o DonRuan: Rui Silva, Fábio Oliveira, Daniel Pacheco, Fátima Veríssimo e David Catita

Com 1600kg, DonRuan, o convidado de peso do 5 para a meia noite

Pêpê Rapazote disfarçado de vaca leiteira para impressionar DonRuan
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Nomes
e dinastias 
Limousine
A cada animal puro da raça Limousine é dado 
um nome próprio, que o acompanha toda a vida.

A primeira letra do nome dos animais Limou-
sine nascidos é igual em cada ano, regra que 
é também seguida nos animais nascidos em 
França e em diversos outros países da Europa.

Esta regra facilita a identificação dos animais, dando 
uma perceção aproximada da idade de cada exemplar, 
tornando a sua identificação e diferenciação muito mais 
fácil. 

Em Portugal, segundo o Regulamento da raça Li-
mousine, o ano de partida é 1985 com a letra A, seguin-
do-se a ordem alfabética e cíclica, com exceção das letras 
K, Q, W, X, Y e Z, que não serão utilizadas.

AlGuNs exemPlos

O campeão do concurso nacional limousine em 
2012 chama-se DonRuan, o que implica que se trata 
de um animal que foi batizado há seis letras atrás, se-
guindo o abecedário por ordem inversa, de onde resulta 
que fará em 2013 cinco anos. O vice-campeão, por sua 
vez, chama-se Equador, implicando que é um ano mais 
novo.

A campeã e vice-campeã deste mesmo concurso cha-
mam-se respetivamente Valsinha e Vaidosa, de onde re-
sultam que são animais do mesmo ano, neste caso 2004, 
que foram batizados há nove letras atrás, na letra V. 

Em 2013 a raça Limousine tem, como letra de início dos 
nomes, a letra I, uma letra que seguramente dará algum tra-
balho a usar, uma vez que as opções são limitadas.

Sobre a temática dos nomes dos animais Limousine en-
contra-se muita variedade, tentando os criadores, por vezes, 
relacionar o nome do animal com a identificação da mãe, 
incluindo, por exemplo, o número de casa da mãe no final 
do nome do filho. 

Esta ligação, entre o nome da descendência e da progeni-
tora, tem o seu exemplo mais carismático na casa do criador 
José Maria Pacheco dos Reis, em que cada vaca da exploração 
tem uma prole com nomes facilmente relacionáveis com o 
nome da mãe, criando uma dinastia de machos e fêmeas que 
perpetuam a fama e qualidade da progenitora.

Vamos a exemplos deste maravilhoso caso, que demons-
tram bem o cuidado e atenção dispensada a cada animal, as-
sim como a singularidade desta forma de batismo.

Filhos da vaca Pantera – Chita, Domador, Ex-Fera, Fe-
lino, Gato-Bravo, Honça. Os filhos da Pantera têm o nome 
associado de alguma forma a felinos.

Filhos da vaca Pipa – Uva, Abafado, Boapinga, Cálice, 
Destilado, Engarrafado, Festarija, Golinho, Helvinha. Os 
filhos da Pipa têm o nome associado a vinho ou bebidas al-
coólicas.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

V A B C D E f G H I
Quadro 1 - Letras de início dos nomes correspondentes aos últimos 10 anos, segundo o Regulamento da Raça Limousine.
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Filhos da vaca Repeuse – Ex-Rep, Forró, Hipop. Os filhos da Re-
peuse têm o nome associado de alguma forma a música moderna.

Filhos da vaca salva – Alecrim, Begónia, Camomila. Os filhos da 
Salva têm o nome associado a plantas aromáticas.

Filhos da vaca saudade – Amizade, Beijinho, Caricia, Doçura, 
Emoção, Fado, Generoso. Os filhos da Saudade têm o nome asso-
ciado a bons sentimentos.

Filhos da vaca sidra – Amargo, Big-Lima, Cidreira, Don Limon. 
Os filhos da Sidra têm o nome associado a elementos ácidos ou 
amargos, ou muito semelhantes no caso da Cidreira.

Filhos da vaca Truta – Dourada, Ensopado, Frota, Garopa. Os 
filhos da Truta têm o nome associado de alguma forma a peixes.

Filhos da vaca Valsinha – Fandango, Guitarrista, Hoteldance. 
Os filhos da Valsinha têm o nome associado a dança.

Filhos da vaca Vision – Essilor, Hóptica. Os filhos da Vision têm 
o nome associado, de alguma forma, a visão.

Filhos da vaca Via Láctea – Dona Via, Ectovia, Grandevia. Os 
filhos da Via Láctea têm incluído no nome o prefixo Via.

Filhos da vaca andorinha – Cegonha, Esvoaçada, Felosa, Ga-
vião, Havezinha. Os filhos da Andorinha têm o nome relacionado 
com aves.

Filhos da vaca amizade – Carinhosa, Dedicação, Enamorada, 
Fraterna, Humilde. Os filhos da Amizade têm o nome na linha dos 
bons sentimentos.

Filhos da vaca bombeira – Enfermeiro, Hemergência. Os filhos 
da Bombeira têm o nome associado à atividade hospitalar. n

JOGO DOS 
NOMeS

(Soluções: 1 – b; 2 – Todos; 3 – a)

Jogo 1
Qual a mãe do macho 
Gorbachov?
 a. América
 b. Polka
 c. Dama

Jogo 2
Quais destes são filhos da 
Tamara?
 a. Ameixa
 b. framboesa
 c. Damasco

Jogo 3
Qual a mãe da fêmea 
Ecosistema?
 a. Amazónia
 b. Patusca
 c. frança
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É desta forma que nasce o Facebook Limousine Portugal! Uma pla-
taforma que pretende chegar mais perto dos criadores, simpatizantes e 
amigos da Limousine, divulgando a raça Limousine e todos os certames 
em que participa.

Pode aceder ao Facebook Limousine Portugal através do link              
https://www.facebook.com/pages/Limousine-Portugal/ onde en-
contrará diversa informação sobre a raça Limousine.

Para além de um álbum onde pode encontrar facilmente a locali-
zação dos associados ativos e a sua dispersão geográfica, existe uma 
compilação dos certames agropecuários (feiras, exposições e colóquios) 
onde os bovinos Limousine estiveram presentes e arrecadaram prémios. 

Temos também uma coletânea das várias publicações, quer nacio-
nais quer internacionais, onde a Limousine Portugal esteve presente 
sempre com destaque para a qualidade dos nossos animais, e claro, para 
o trabalho incansável dos nossos associados.

Esta página pretende também divulgar todos os eventos futuros 
onde a raça Limousine esteja presente, para manter todos os cibernau-
tas informados.

Com todas estas razões… Ainda não fez                                ? 

Cada vez mais, 
a Associação de 
Criadores Limousine 
tem reunido 
esforços para estar 
mais próxima 
dos criadores, e 
para continuar a 
promover e divulgar 
a Raça Limousine.

Facebook Limousine
reDes sociAis
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www.limousineportugal.com
site limousine

Com uma imagem apelativa e de navega-
ção intuitiva, o site Limousine Portugal, é 
assim um instrumento auxiliar à agricul-
tura nacional, especialmente direcionado 

para os criadores da Raça Limousine.
Para conhecer melhor a Limousine temos o 

menu “A Raça” onde é descrita toda a sua história, 
características fenotípicas e qualidades raciais, que 
tão bem a distancia de todas ao outras raças de bo-
vinos.

Para os interessados na compra de novilhos, no-
vilhas, touros e também de sémen para inseminação 
artificial, há a “Área Comercial”. Na "Área Técnica" 
encontramos os novos valores de avaliação genéti-
ca, informação que pode ser analisada na escolha 
dos animais que melhor se adaptam aos diferentes 
objetivos de produção; já que é possível observar os 
aspetos em que cada animal é especialmente me-

lhorador, para além do inegável efeito melhorador 
que cada exemplar da raça Limousine já transporta 
consigo.

A "área de genealogia" possibilita a visualização 
da informação completa sobre cada animal Limou-
sine, desde a ascendência até a descendência. 

Na "área da Divulgação” é possível aceder a todas 
as ações e certames que a ACL realiza, impulsionan-
do, cada vez mais, a raça por Portugal. São visíveis 
alguns filmes que mostram um pouco deste mundo 
Limousine, podendo-se observar a grandiosidade, 
elegância e traços tão bem marcados e conhecidos 
pelos  apaixonados da raça Limousine.

O site Limousine Portugal tem muitas outras 
funcionalidades e curiosidades, para as conhecer só 
precisa de aceder a www.limousineportugal.com e 
navegar nesta página para saber um pouco mais da 
família Limousine. n

Juntamente com todas as outras ferramentas de apoio ao criador, a 
ACL dispõe de um site sobre tudo o que diz respeito à raça Limousine 
em Portugal e no mundo.
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Identificação Eletrónica
Onde Estamos?

Com a crescente exigência por parte do consumidor 
final no que à rastreabilidade dos alimentos diz respeito, 
particularmente da carne, torna-se cada vez mais necessária 
a adopção de medidas de Zootecnia de Precisão. Uma dessas 
medidas é a Identificação Eletrónica.

em que coNsisTe A iDeNTificAÇÃo 
eleTróNicA (ou eiD)?

A identificação eletrónica é uma forma de identificação indi-
vidual dos animais, que permite um registo preciso e fiável dos 
seus movimentos e acontecimentos ao longo de toda a sua vida, 
e que pode ser feita através de três tipos distintos de sistemas:

a) Brinco eletrónico;
b) Transponder ou chip injetável;
c) Bolo reticular.

quAl É o objeTivo DA iDeNTificAÇÃo 
eleTróNicA?

As técnicas de identificação convencionais há muito que 
deixaram de responder a todas as necessidades da fileira agro-
-pecuária: geram perdas de informação (por exemplo, por perda 
da marca auricular), erros de leitura entre outras. Para colmatar 
esta problemática surge a identificação eletrónica: trata-se de 
um método seguro, fiável, que permite a rastreabilidade dos ani-
mais desde a sua identificação até ao momento do abate.

De acordo com os resultados do Projeto IDEA (Identificação 
Electrónica de Animais), para determinar qual o método mais 
eficiente para identificar eletronicamente os bovinos, foi conclu-
ído que a forma mais eficaz seria utilizando o bolo reticular, de-
vido à baixa taxa de perdas que apresenta, 0,03-0,28% (Quadro 
1).

Estes resultados espelhados pelo Projeto IDEA tornam-se 
particularmente relevantes se forem comparados com as taxas 
de perdas dos identificadores tradicionais – brincos – que po-
dem chegar, anualmente, ao valor de 30%.

Perdas (%)

Brincos Eletrónicos 0.25 – 2.32
Chip Injetável 0.29 – 1.05
Bolo Reticular 0.03 – 0.28

Quadro 1 – Eficiência do tipo de identificador em Bovinos. 
[Adaptado de: http://idea.jrc.it]

O Projeto IDEA 
foi um projeto comuni-

tário, realizado entre 1998-
2001, e no qual participaram seis 
países: França, Alemanha, Itália, 

Holanda, Espanha e Portugal. Em 
Portugal testou-se o sistema de iden-

tificação eletrónica, utilizando para 
esse efeito 150.000 animais (entre 

bovinos, caprinos e ovinos), 
nos quais foi aplicado o 

bolo reticular.
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vANTAGeNs DA eiD?
   Existem diversas vantagens potenciais na utilização da 

identificação eletrónica:
- Não é possível duplicar a identificação: o código de 

identificação é único e vem programado de fábrica;
- Não é possível modificar a identificação;
- A leitura da identificação é feita automaticamente pelo 

leitor portátil ou fixo, adaptado a uma manga de maneio;
- Rastreabilidade: controlo do animal ao longo de toda a 

fileira, de forma automatizada;
- Automatização das explorações: registo automático das 

pesagens, controlo individual da alimentação, etc., levando 
assim a uma melhoria na gestão técnica das explorações por 
parte do produtor.

como fuNcioNA?
A identificação eletrónica pode ser feita através de vários 

tipos de sistema, sendo que aquele que tem melhores resul-
tados em bovinos é o bolo reticular (Fig. 1).

 

O bolo reticular é um invólucro de gravidade específi-
ca (normalmente de cerâmica), que contém no seu interior 
um dispositivo eletrónico só de leitura, onde fica registada 
a identidade do animal. O bolo reticular é administrado por 
via oral, e devido à sua forma, tamanho e gravidade, fica alo-
jado no retículo do animal, até ao abate do mesmo (sendo 
retirado manualmente nesta altura, pelo operador).

A identificação eletrónica baseia-se na utilização de ra-
diofrequência, operando em baixa frequência e a distâncias 
curtas.

O identificador é apenas de leitura, e pode utilizar dois ti-
pos de tecnologia: HDX ou FDX. É programado previamen-
te com um código único de identificação e é passível de ser 
lido a uma distância mínima de 20cm para os leitores por-
táteis e de 50cm no caso dos leitores fixos (distâncias para 
leitura dos bolos reticulares).

 

como se APlicA?
A aplicação dos bolos reticulares é feita de forma parti-

cularmente fácil, através de um aplicador onde é colocado o 
bolo reticular. Posteriormente, o aplicador é colocado na ca-
vidade oral do bovino, atrás da língua, e é depositado o bolo 
reticular que é imediatamente engolido, devido ao reflexo de 
deglutição (Fig. 3).

 

Após a deglutição, o bolo reticular deposita-se no retícu-
lo, um dos compartimentos gástricos dos bovinos, devido 
à sua densidade e por efeito da gravidade (Fig. 4). Ao ficar 
alojado no retículo do animal, só será retirado no momento 
do abate, como já foi indicado anteriormente.

 

leGislAÇÃo APlicável?
Este tipo de identificação em Bovinos de Raça Pura rege-

-se pelo Artigo 3.º, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 142/2006, 
de 27 de Julho, que indica que “Os bovinos de raça pura inscritos 
em livros genealógicos ou registos zootécnicos devem, além das mar-
cas auriculares, possuir meio de identificação eletrónica aprovado, 
aplicado no ato de avaliação para inscrição no livro de adultos ou, no 
caso de animais já inscritos no livro de adultos, no prazo de 90 dias a 
contar da entrada em vigor do presente decreto-lei.”

oNDe esTá A limousiNe?
A raça Limousine encontra-se bastante bem colocada pe-

rante as mais modernas tecnologias de identificação, uma 
vez que, para além da identificação eletrónica com os bolos 
reticulares, a ACL tem também identificado, com brinco de 
ADN, praticamente todo o efetivo nacional Limousine, pos-
sibilitando a confirmação da identificação do próprio ani-
mal e também a confirmação dos seus progenitores, o que 
acontece, de forma sistemática, há mais de 5 anos. Esta iden-
tificação genética permite levar ao extremo a rastreabilidade, 
uma vez que possibilita a identificação inequívoca de uma 
peça de carne ou até de um pedaço de cabedal. n 

Fig. 1 – Bolo Reticular Rumitag.

Fig. 3 – Aplicação do bolo reticular 
[Fonte: http://m.dpi.vic.gov.au].

Fig. 2 – Funcionamento do Sistema de Radiofrequência.

Fig. 4 – Esquematização do compartimento 
gástrico onde ficam depositados os bolos 
reticulares.
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DivulGAÇÃo

O consumo
de carne de
bovino no contexto da crise em 
Portugal

Agravando esta tendência, observa-se também que 
a venda de carne de vaca pelos criadores sofreu 
uma quebra acentuada desde o início do escânda-
lo da presença de carne de cavalo em produtos de 

vaca, na sua totalidade de origem estrangeira.
Mesmo assim trata-se de um tipo de carne em que não 

somos auto-suficientes, e que ainda importamos em elevada 
quantidade, cerca de 55%. Por mês, são abatidas no nosso 
país cerca de 7000 toneladas de gado bovino, um valor que 
representa apenas 45% das necessidades do mercado. 

O consumo anual de carne per capita, ronda os 100 kg, 
dos quais cerca de 18,5 kg correspondem a carne de bovino. 
Este valor implica que são consumidos em Portugal cerca de 
185 000 toneladas de carne de bovino, dos quais Portugal 
produz cerca de 84 000 toneladas.

Importa parar um pouco para pensar neste número. De 
acordo com informação do INE de 2009, em Portugal exis-
tem aproximadamente 420 000 vacas de carne, e cerca de 
300 000 vacas leiteiras. Assim, se considerarmos uma con-
tribuição modesta das vacas leiteiras em termos de produtos 
de carne (bezerros), com apenas 100 kg de carne por vaca, e 
fazendo a aproximação que 1/6 da produção é para reposi-
ção do efetivo leiteiro, resulta que do efetivo leiteiro resul-
tam anualmente 25 000 toneladas de carne.

Assim, as restantes 60 000 toneladas são produzidas pe-
las 420 000 vacas de carne, o que, fazendo a mesma subtra-
ção de 1/6 para reposição do efetivo nacional, corresponderá 
a uma média de 170 kg de produção de carne por cada vaca, 
de uma forma muito grosseira, uma vez que muitos animais 
de refugo vão também para abate.

Esta média, como todas as médias, mascara a verdadeira 
realidade, na qual muitas vacas não produzem nada, ficando 
a produção efetiva para os núcleos com maior qualidade.

Cada vaca limousine tem um potencial de produzir, pelo 
menos, 340 kg de carcaça por ano, ou seja, o dobro da média 
atual. 

As conclusões são difíceis mas podemos intuir que o 
melhoramento genético das vacadas e o reforço do maneio 
alimentar poderia fazer virar a balança comercial a favor de 
Portugal, e a partir das vacas de carne produzirem-se cerca 
de 142 000 toneladas de carne, o que, somando a contri-
buição das vacas leiteiras, poderia tornar-nos um país au-
tossuficiente em carne de bovino, e assim não estarmos tão 
sujeitos a produtos de produção duvidosa, nomeadamente 
proveniente de países em que é legal a utilização de hormo-
nas estimulantes de crescimento. 

Produzir mais e melhor é possível, e o reforço espectável 
da produção de alimentos para o gado, com as novas áreas 
de regadio de Alqueva, implicará que temos condições reais 
para aumentar a produção nacional, garantindo a qualida-
de e a sustentabilidade da nossa agricultura. De pouco serve 
fomentar as exportações se tivermos de importar na mesma 
proporção. 

A pressão dos países do MERCOSUL, para onde quere-
mos enviar azeite e vinho, torna-nos cada vez mais perme-
áveis à importação de carne bovina, o que apenas pode ser 
contrariado se tivermos produção própria e o consumidor 
estiver sensibilizado para escolher o que é nacional. Cabe, no 
entanto, aos produtores nacionais fazerem a primeira parte 
deste trabalho. n

O consumo de carne de bovino em Portugal oscila inevitavelmente com a 
variação do poder de compra, e apesar de não ter sido possível consultar dados 
muito recentes, o consumo de carne tem tendência a abrandar no contexto da 
crise que Portugal atravessa.
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Grutas de Lascaux - FrançaExplorações nas grutas de Lascaux – França - 1940

A raça bovina Limousine é reconhecida desde há muitos anos, quando as 
primeiras imagens destes animais foram avistadas em pinturas nas grutas de 
Lascaux, na região de Limoges, em França. Estas pinturas datam de há mais de 
15000 anos e assemelham-se com a raça Limousine: animais de cor avermelhada, 
mucosas claras com cornos delgados pontiagudos, ossos finos e corpo com 
musculatura abundante.

no

»
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a raça Limousine é uma raça originária da zona centro e sul de fran-
ça e muito bem adaptada ao meio exigente onde foi selecionada, aguen-
tando desde temperaturas acima de 30oC às temperaturas rigorosas do 
inverno onde chega mesmo a nevar. a sua fácil adaptação é visível com 
o seu bom desempenho mesmo em prados pobres e desmineralizadas e 
em zonas pedregosas.

Rapidamente as suas características foram sendo reconhecidas e 
apreciadas um pouco por todo o mundo, estando presente atualmente 
em mais de 70 países.

frANÇA
Foi em França que estes animais começaram a ser utilizados como ani-

mais de trabalho, devido à sua robustez física e docilidade, sendo que após 
muitos anos de trabalho seguiam para abate para aproveitamento da carne. 
A raça começou a ganhar visibilidade em meados do século XVII devido à 
necessidade de animais de trabalho das populações de Paris e Bordéus. Os 
animais tinham então que sofrer um processo de engorda, visto que a viagem 
demorava cerca de 12 a 14 dias entre a sua origem e o seu destino. Já no sécu-
lo XIX foi estabelecido o Herd-Book Limousin (em 18 de Novembro de 1886) 
como forma de seguir uma linha pura e melhoradora da raça. Este livro foi 
iniciado com 674 animais registados e passados 25 anos contava já com 6416 
animais, fazendo apenas o registo de animais puros e não aceitando nenhum 
animal com sangue de outras raças. O Livro Genealógico francês apresenta 
hoje mais de 1750 criadores, agrupados em várias secções regionais, e totali-
za mais de 63000 vacas registadas, inscrevendo todos os anos cerca de 4900 
machos e 27000 fêmeas. Devido aos seus resultados positivos tanto a nível 
nacional como internacional, o modo de seleção realizado em França, já foi 
adotado em vários países, uma vez que é o resultado de um intercâmbio con-
tínuo entre organizações profissionais e independentes garantindo a fiabili-
dade dos resultados obtidos.

DivulGAÇÃo

CANADÁ

Importada de França para o Canadá 
em 1968, a raça Limousine é uma das 
cinco raças principais do país, estando 
perfeitamente adaptadas às condições 
climáticas canadianas e à sua gestão, 
de forma a garantir uma posição na 
indústria de carne bovina norte-ame-
ricana >>

BRASIL

Consta que foi por volta do século XIX 
que o primeiro animal de raça Limou-
sine entrou no Brasil através de um en-
genheiro francês. >>

ARGeNTINA

A raça Limousine foi introduzida na 
Argentina durante os anos 60, espa-
lhando-se de seguida pelo resto do 
mundo. >>

eSTADOS uNIDOS        
DA AMéRICA

Foi no início dos anos 60 que a raça 
Limousine começou a ser conhecida 
pelos criadores americanos ao ser des-
crita Western Livestock Journal por um 
canadiano que tinha estado em contacto 
com a raça Limousine em França. >>

Raça conhecida pela 
sua musculatura

Conquerant 1886 – Arquivos 
franceses

»
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ITÁLIA

Itália é outro país que só reconhece 
animais de raça Limousine animais que 
não tenham intervenção de sangue de 
outras raças. >>

ReINO uNIDO

Foi em 1971 que 179 machos e fêmeas 
de raça pura Limousine foram introdu-
zidos no Reino Unido (Edimburgo). >>

BéLGICA

O interesse dos criadores em seleccio-
nar e melhorar a raça levou-os a inau-
gurarem o Herd Book Limousin Belge 
em 24 de Fevereiro de 1973. >>FRANÇA

Foi em França que estes animais come-
çaram a ser utilizados como animais de 
trabalho, devido à sua robustez física 
e docilidade, sendo que após muitos 
anos de trabalho seguiam para abate 
para aproveitamento da carne. >>

PORTuGAL

A forte ligação da raça Limousine com 
o território português sempre se rea-
lizou através de ligações directas com 
França, país de origem da raça, de 
onde resultou uma elevada e extensa 
herança genética de nobre pureza e 
qualidade. >> AuSTRÁLIA

Sendo a sétima raça com grande ex-
pansão na Austrália, é utilizada princi-
palmente para animais Lim-Flex. >>

eSPANhA

Apesar de alguns animais pontualmen-
te importados de França em 1958 (para 
melhorar a raça Murciana), é por volta de 
1962 que a raça Limousine começa a sua 
jornada em Espanha, numa feira organi-
zada pelo Ministério da Agricultura, Pes-
cas e Alimentação (MAPA). >>
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PorTuGAl
A forte ligação da raça Limousine com o território 

português sempre se realizou através de ligações diretas 
com França, país de origem da raça, de onde resultou 
uma elevada e extensa herança genética de nobre pureza 
e qualidade. Chegou em meados do século XX a Portugal 
e a importação exclusiva de França levou a que a genética 
portuguesa seja tão pura como a francesa. Foi em 13 de 
Novembro de 1989 que foi formalmente registada a Asso-
ciação de Criadores Limousine, responsável pela gestão do 
Livro Genealógico e pela divulgação da raça através da cer-
tificação de animais puros, certames agro-pecuários, entre 
outros. Em Portugal a raça Limousine é utilizada como 
uma raça cooperante e melhoradora das raças autóctones, 
privilegiando a produção de animais para engorda e abate. 

O gado Limousine torna-se assim a raça preferida em 
Portugal, com mais de metade de todos os touros repro-
dutores activos.

esPANHA
Apesar de alguns animais pontualmente importados 

de França em 1958 (para melhorar a raça Murciana), é por 
volta de 1962 que a raça Limousine começa a sua jorna-
da em Espanha, numa feira organizada pelo Ministério da 
Agricultura, Pescas e Alimentação (MAPA). A sua contínua 
importação comprova os excelentes resultados como uma 
raça paternal, que potencializa altos rendimentos cárnicos 
em raças autóctones criadas em extensivo. Na culminação 
do bom desempenho da raça foram criadas associações de 
criadores que hoje em dia estão agrupadas na Federación Es-
pañola de Criadores de Limousin, à qual pertence a gestão do 
Livro Genealógico em parceria com o MAPA. Esta raça está 
amplamente distribuída por todo o território espanhol, 
com distintos núcleos de animais puros, sendo a insemi-
nação artificial uma prática muito corrente. 

bÉlGicA
O interesse dos criadores em seleccionar e melhorar 

a raça levou-os a inaugurarem o Herd Book Limousin Belge 
em 24 de Fevereiro de 1973. Além do objectivo de contri-
buir para a selecção e melhoramento da raça os criadores 
pretendiam também, com o Livro Genealógico, a propa-
gação da raça em concursos e exposições, a venda de ani-
mais reprodutores dentro do país e a criação de uma linha 
genética para o estrangeiro. O Livro Genealógico alberga 
cinco livros, onde os animais inscritos no livro A, B e C são 
animais que apresentam todas as características comuns à 
raça e não apresentam defeitos. Todos os outros animais 
que fujam ao padrão da raça são inscritos no livro D e E. 
O Livro Genealógico, em colaboração com a CONVIS (Fé-
dération des Herd-Books Luxembourgeois), implementou 
um programa de monitorização para promover a produ-
ção de novilhos de qualidade propondo assim a existência 
de uma marca para a carne de novilhos desmamados: BQ 
(Qualité pour Broutards). 

iTáliA
Itália é outro país que só reconhece como animais de 

raça Limousine, animais que não tenham intervenção de 
sangue de outras raças. A gestão do Livro Genealógico 
criado apenas em 1999 é feita pela ANACLI -Associazione 
Nazionale Allevatori delle razze Bovine Charolais e Limousi-
ne que se inaugurou em 1985 sendo reconhecida pelo Mi-
nistério da Agricultura, Alimentação e Florestas em 2004 
como meio para promover o desenvolvimento da raça. 
Atualmente a raça Limousine conta com 14000 animais 
registados no Livro Genealógico com tendência a aumen-
tar de ano para ano. A inseminação artificial é vista como 
uma técnica muito importante para o melhoramento ge-
nético dos animais.

brAsil
Consta que foi por volta do século XIX que o primeiro 

animal de raça Limousine entrou no Brasil através de um 
engenheiro francês. Anos mais tarde foram importados 
animais puros com vista ao cruzamento industrial com a 
raça Zebu e Nelore, uma vez que a raça Limousine possui 
as melhores características para o melhoramento genéti-
co, diminuindo em mais de um ano o período de abate 
com aumento de até 15% no rendimento da carcaça. O 
cruzamento entre estas duas raças aumentava o potencial 
genético das vacadas, notando-se uma maior produtivida-
de de leite e carne (uma vez que a raça zebu apresentava 
resistência ao meio e aos ectoparasitas complementando-
-se com bons aprumos, enquanto que a raça Limousine se 
mostrava mais precoce). Para além do cruzamento indus-
trial, também foram feitos núcleos puros da raça Limousi-
ne realizando a importação de material genético de outros 
países. O produtor pode optar pela importação ou compra 
local do sémen, de animais vivos e embriões congelados.

Em termos de panorama internacional importa fazer 
uma ressalva relativamente aos países anglo-saxónicos ou 
pertencentes à Commonwealth britânica, nos quais a raça 
Limousine, de origem francesa e com uma incrível capaci-
dade de adaptação, foi de certa forma contaminada com 
genética de outras raças, designadamente Angus, o que, 
em virtude dos genes de pelagem preta serem dominantes, 
criou uma linha de animais castanhos mas também pre-
tos, com elevada percentagem de genética Limousine, mas 
não a 100%, aos quais se apelidam de Limousine Purebred, 
mas que na verdade não o são completamente, em toda a 
árvore genealógica dos seus ascendentes.

reiNo uNiDo
Foi em 1971 que 179 machos e fêmeas de raça pura Li-

mousine foram introduzidos no Reino Unido (Edimbur-
go). Devido às suas excelentes qualidades, o número de 
animais cresceu a um nível impressionante e em 15 anos 
ocupou um bom lugar de animal de carne de Insemina-
ção Artificial. Como em outros países já conhecidos, no 

DivulGAÇÃo
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Reino Unido também se faz cruzamento com a raça Aber-
deen Angus, tornando assim a pelagem cor preta aceitável 
de entre as características da raça Limousine. Foi em 1998 
que o British Cattle Movement Service divulgou dados que de-
monstram que a raça Limousine se tornou a maior raça de 
carne no Reino Unido.

esTADos uNiDos DA AmÉricA
Foi no início dos anos 60 que a raça Limousine come-

çou a ser conhecida pelos criadores americanos ao ser des-
crita no Western Livestock Journal por um canadiano que ti-
nha estado em contacto com a raça Limousine em França. 
A introdução de outras raças de carne no país despertaram 
curiosidade pelas raças europeias e foi aí que o interesse 
pela raça Limousine começou. Devido à febre aftosa exis-
tente nos animais franceses não era possível importar re-
produtores, mas após um processo de quarentena realiza-
do no Canadá, o Príncipe Pompadeur chegou aos Estados 
Unidos da América para participar em exposições com ani-
mais importados. No entanto só no Outono de 1971 é que 
outros touros foram importados permanentemente. Com 
a chegada de animais Limousine, houve a necessidade de 
criar uma organização que promovesse e desenvolvesse a 
raça, e foi em 1968 que se formou a NALF - North Ame-
rican Limousin Foundation. A fundação certifica animais 
fullblood, nos quais o sangue é 100% Limousine, purebreed, 
onde há o cruzamento entre dois animais de raça pura (Li-
mousine e Aberdeen Angus) e ainda animais Lim-Flex (já 
com marca registada), em que se faz um cruzamento entre 
um animal de raça pura (seja Aberdeen Angus ou Limousi-
ne) com um animal resultante já de um cruzamento entre 
estas duas raças apresentando grande parte das vezes pe-
lagem preta.

ArGeNTiNA
A raça Limousine foi introduzida na Argentina du-

rante os anos 60, espalhando-se de seguida pelo resto do 
mundo. Existe uma grande importação desta raça para 
o cruzamento com Angus, originando animais de raça 
Limangus (3/8 Limousine, 5/8 Aberdeen Angus, que pro-
duzem uma carne mais magra e carcaças com bom acaba-
mento graças aos genes Limousine), e para o cruzamento 

com raças britânicas com a raça Indu originando animais 
de raça Indusin (50% Limousine, 25% britânica e 25% zebu) 
de grande volume e adaptados a altas temperaturas, sen-
do exportados para países que procuram estas caracterís-
ticas. A Associação Argentina de Criadores de Limousine 
(ACLA) realiza desde 1968 estudos relativos à facilidade de 
partos, em touros Limousine, e quem gere o Livro Genea-
lógico é a Sociedade Rural Argentina (SRA), que identifica 
os animais e trabalha toda a informação correspondente a 
nascimentos, cobrições e transferências.

AusTráliA
Sendo a sétima raça com grande expansão na Austrá-

lia, é utilizada principalmente para animais Lim-Flex. Es-
tes animais resultam de um cruzamento entre animais 
Limousine e animais Aberdeen Angus ou Red Angus, ide-
ais pela sua docilidade e para a exportação. A cor destes 
animais deixa de ser a tão característica e bonita cor flava, 
predominando acima de tudo animais de cor preta com 
cabeça pequena e curta. De realçar que, quando os cria-
dores pretendem obter descendência com maior conteúdo 
genético de Limousine ou Angus, estes animais Lim-Flex 
são cobertos por animais puros da respetiva raça. 

cANADá
Importada de França para o Canadá em 1968, a raça 

Limousine é uma das cinco raças principais do país, estan-
do perfeitamente adaptada às condições climáticas cana-
dianas e à sua gestão, de forma a garantir uma posição na 
indústria de carne bovina norte-americana. A sua seleção 
é feita cuidadosamente há mais de 40 anos, aperfeiçoan-
do características economicamente importantes nesta in-
dústria, sendo duas delas o gene sem cornos e a conversão 
alimentar desde o nascimento até ao abate. O gene preto, 
resultado de animais Lim-Flex, também foi introduzido, 
infelizmente, entre a população Limousine, permitindo 
assim uma maior aceitação no mercado específico e dando 
apenas mais uma escolha atraente aos compradores entre 
o flavo e o preto. A exportação de sémen e a exportação 
de embriões chegam a alguns países que aceitam genética 
com percentagens de sangue da raça Angus. n

Utilização da raça Limousine como raça de trabalho

Prince Pompadeur
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ARMORIC NEUF X MAS DU CLO 102 110 105 114 114 106 104 110 86 107 95 90 111 113 98 101 103 112 105 113

AZURRI PODSEIDON X JAZZ 94 111 105 110 112 106 106 111 100 103 85 102 105 110 101 103 114 119 96 121

BAVARDAGE ON-DIT X DAUPHIN 103 107 103 118 95 116 119 116 106 108 107 111 112 116 105 111 

BEL ORIENT NEUF X DAUPHIN 100 96 93 102 104 105 109 101 106 100 105 106 107 103 95 107 105 100 103 102

BUSHIDO REMIX X MAS DU CLO 101 104 114 105 94 111 104 108 96 91 94 96 96 101 102 96 

MOZART GENIAL X DOLMEN 97 112 112 113 119 103 91 111 103 101 105 105 102 100 93 104 101 103 105 102

NEOPHIN DAUPHIN X BAMBINO 105 99 96 88 104 114 107 108 99 103 79 98 92 100 112 94 100 107 92 107

ON-DIT INDECIS X BALZAC 97 95 95 105 105 114 110 104 106 110 106 108 107 106 116 106 106 108 108 110

ROESTI HIGHLANDER X ESPOIR 100 97 102 97 110 104 101 106 94 96 95 92 97 93 102 94 106 109 99 111

TASTEVIN EPSON X HIGHLANDER 100 101 101 97 93 110 114 108 104 91 101 101 90 93 100 96 104 104 103 107

URVILLE SCAPIN X DOMINO 94 100 104 89 110 116 113 111 108 109 109 109 106 105 97 108 112 118 104 120

VALERIAN MERIDIEN X IDEAL 99 105 98 105 95 86 110 108 102 103 102 103 102 104 113 102 109 114 96 115

VIVAVOCE MOZART X LAFRITE 95 110 109 101 130 101 99 115 102 112 91 103 112 103 98 108 99 101 96 97 

ANECDOTE ON-DIT X HERAULT203 104 83 94 93 101 105 111 91 99 109 97 101 99 105 109 99 95 108 89 103

CABOTEUR TRIMARAN X LORIOT 93 102 93 108 120 107 91 101 114 105 115 115 102 102 100 109 120 95 120 111

HAUTECLAIR ULYSSE X FAVORI 106 86 95 94 99 110 124 108 92 90 96 91 88 94 100 89 92 95 92 92 

IONESCO BAMBINO X UCCLE 98 101 103 90 114 97 99 101 112 111 99 111 115 98 103 113 112 118 99 122

MAS DU CLO BAMBINO X TILLEUL 82 114 127 108 93 94 104 112 96 118 91 99 116 112 100 108 112 130 101 122

OBIWAN LANDRY X PRINTEMPS 102 97 105 98 111 98 95 101 107 93 111 108 88 104 99 98 105 99 100 105

OZEUS IDOLE X ULEX 101 94 107 96 99 105 110 103 91 99 88 96 96 114 96 97 102 110 101 110

TOPTORO NELOMBO X TARVIS 94 114 113 115 116 111 103 81 116 119 113 117 123

USSE POPEYE X FIGUER 100 99 96 100 91 97 117 104 103 98 99 107 112 112 110 108 110 108 101 114

UT-MAJEUR MOZART X EPSON 90 116 104 107 106 113 93 107 109 105 102 107 100 94 104 103 103 102 102 99 

POETIX ESPOIR X VELINO 98 109 110 108 113 98 111 106 100 123 89 115

ROCKSTAR L79 X BILTO 104 93 102 95 100 110 104 99 96 128 81 117

BIAL NESTOR X IONESCO 97 126 130 132 134 119 126 119 

USTED PAX X CHARMEUR 107 117 116 115 122 94 110 113 108 133 84 132

SUC AU MAY CHARMEUR X GENIAL 119 107 97 110 103 107 111 101 102 120 83 124

USKUDAR MAS DU CLO X JOGUI 95 127 121 129 124 104 113 116 107 140 84 131

ABOT - MN SANDRE X LAMI 95 116 132 103 134

ACCENT - MN TARVIS X NAPOLEON 88 108 99 123 102

APACHE - MN MUGUET X ESPOIR 103 103 102 101 106

APPART - MN URON X IDEAL 92 115 118 107 122

BANDIT2 - MN VALSEUR X PACHA 99 116 110 118 122

BONUS - MN URUGUAY X FERRY 104 116 103 106 117

ULTRABO - MN NAPOLEON X DIMITRI 100 107 104 109 110

VETIVER - MN SOLIDE X LIMIER 108 104 105 109 112

VOILIER - MN PALADIN X CUBJACOIS 94 103 105 110 104

CYAN - PO PATOCLE X TROTSKI 110 107 106 96 114
 

 

 

SÉMEN DISPONÍVEL 
PARA ENTREGA IMEDIATA
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revistA ruminAntes (Abril, maio e Junho 2012)
“concurso nacional de Jovens reprodutores Limousine, na 
ovibeja”

Limousin WorLd (official publication of the 
north American Limousin Foundation)  (Junho 
e Julho 2012)
“A raça Limousine em Portugal”
Breve historial da implementação da raça 
Limousine em Portugal, sua evolução e 
relevância.

revistA ruminAntes  (Julho, 
Agosto e setembro 2012)
“concurso nacional da raça Limousi-
ne, em s. teotónio” 
“raças de carne, que raça escolher 
para melhorar efetivo”

“mesa redonda” com Presidente da AcL, eng.º david catita, que mais 
uma vez argumentou a escolha da raça Limousine como raça melhora-
dora para um efetivo de bovinos.

Revista de impRensa
“Limousine” 2012

A raça Limousine tem vindo a ter cada vez mais destaque na 
imprensa nacional e estrangeira.
O ano de 2012 foi um ano de grande realce para a raça, através de 
diversas publicações em revistas e jornais. Aqui compilamos todos 
os títulos onde a Limousine Portugal foi realçada.

revistA ruminAntes  
(Julho, Agosto e setembro 
2012)
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Limusín esPAñA  (Agosto 
2012)
ii encuentro ibérico de la raza 
Bovina Limusín en estremoz 
(Portugal)”
uma representação Limousine 
espanhola, esteve em estremoz, 
na Feira FiAPe, para participar 
no 2º encontro ibérico. 

revistA ruminAntes  (outubro, novembro e dezembro 2012)
“Animais portugueses arrecadam prémios no 3º concurso ibérico Limousine” 
uma representação da raça Limousine Portuguesa esteve em salamanca e arreca-
dou prémios.

revistA ruminAntes  (outubro, novembro e dezembro 2012)
“Bovinicultura extensiva” 
 entrevista ao eng.º david catita, que deu o seu parecer relativamente à 
sustentabilidade de uma exploração, valorizando a raça Limousine nesse contexto.

correio dA mAnhã (21-09-2012)
“vaca camomila vence concurso 
ibérico”
  

Bovins Limousins   
(inverno 2012/2013)
“concours national Portugais” 

Franceses, destacam a boa qualidade dos animais presentes no 
XXiv concurso nacional da raça Limousine.                                                                                                               

voz do cAmPo  (outubro 
2012)
“Limousine Portuguesa 
sagra-se campeã da Península 
ibérica”

Bovins Limousins   ( outono 2012)
“Au Portugal: échanges techniques, visites et concours nacional au programme”.
estiveram de visita ao nosso País, robert Arrouyo (criador Limousine) e nicolas 
restituito (herd-Book Limousin), visita essa no âmbito de formar os criadores 
Portugueses e para o jugalmento do concurso nacional.
visitaram algumas das exploração da zona de odemira, onde destacaram a quali-
dade das mesmas e o facto de existirem animais de tão boa qualidade.

revistA ruminAntes  
(Janeiro, Fevereiro, março 
2013)
“como escolher um touro para 
uma vacada?” 
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Produtores de Carne 
Limousine Continente
Este Projeto, a que chamámos “Carne de Limousine - 
Clube de Produtores Continente” tem como principal 
objetivo responder a várias solicitações por parte dos 
nossos clientes, no sentido de fornecer uma carne 
distintiva e de qualidade reconhecida. 

Nesse sentido, selecionámos 
a raça Limousine que, para 
além do seu potencial genéti-
co e do altíssimo rendimento 

de carcaça que apresenta, tem também 
uma qualidade de carne acima da média, 
muito devido às suas fibras finas. 

Só pretendemos comercializar as peças 
mais nobres, de animais nacionais, com 
esta designação nomeadamente Lombo, 
Vazias e Bifes do Redondo.

Neste projeto, incluímos as seguintes 
fases de desenvolvimento: Vitela Limousi-
ne, Vitelão Limousine e Novilho Limousi-
ne. E, de modo a conseguir incluir o maior 
número de associados possível, certifica-
mos, para além dos animais puros, tam-
bém os cruzados Limousine (entenda-se 
por cruzado Limousine, os animais que 
têm um dos progenitores inscrito no livro 
genealógico da raça limousine e validado 
como tal pela ACL).

Para aderir a este projeto, os produto-
res terão de ser associados da Associação 
Portuguesa de Criadores de Raça Bovina 
Limousine, no caso do Limousine puro, 
ou ter os seus cruzados Limousine vali-
dados pela ACL, conforme definido atual-
mente pelas entidades oficiais. 

Em ambos os casos os criadores deve-
rão pertencer, em simultâneo, ao Clube 
de Produtores Continente, cuja inscrição 
deve ser realizada on-line no site http://
www.clubedeprodutores.continente.pt

O Clube de Produtores Con-
tinente, tem como política “in-
centivar a melhoria contínua” 
e por isso disponibiliza um 
corpo de técnicos especializa-
dos que acompanham quer a 
produção, quer o processo 
de abate e de desmancha e 
ao mesmo tempo premeia 
os produtores que me-
lhores resultados obtêm. 
Todos os animais, machos e fêmeas, são 
classificados segundo o modelo SEUROP, o que permite 
valorizar aqueles que apresentem melhores conformações e a idade ad-
mitida vai até aos 24 meses. Desta forma acreditamos que estamos a incenti-
var os produtores a melhorarem o seu maneio e a sua produtividade. 

Paralelamente a tudo isto, o Clube de Produtores Continente tem orga-
nizado ao longo dos últimos anos vários eventos para divulgar e mostrar a 
todos os Portugueses a forma como a nossa Produção trabalha. 

São eventos de massas, com um grande impacto Nacional, alguns com 
cobertura televisiva como o caso do Mercado dos Sabores, e tudo isto feito 
exclusivamente com produtores das diversas áreas do Clube de Produtores.

O Clube de Produtores Continente acredita muito neste projeto e para 
que o consiga concretizar conta com o apoio da Associação Portuguesa de 
Criadores de Raça Bovina Limousine, de todos os seus associados e também 
dos criadores de cruzado Limousine, que pretendam produzir animais de 
elevada qualidade.

Caso pretenda algum esclarecimento ou apoio não hesite em contactar 
a ACL.

Juntos somos mais fortes. n 
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Limousine
na Ilha do Faial
A Ilha do Faial situa-se no grupo central do 
Arquipélago dos Açores, em pleno Oceano Atlântico, 
separada da vizinha Ilha do Pico pelo Canal do Faial, 
um estreito braço de mar com cerca de 8 km de largura.  

A Ilha ocupa uma área de cerca de 172 
km2, com 21km de comprimento e 
uma largura máxima de 14km, a paisa-
gem desta Ilha apresenta um relevo ir-

regular, com penhascos, pequenos montes, vales 
profundos e verdejantes e praias de areia escura, 
estando o seu ponto mais alto o Cabeço Gordo, a 
cerca de 1043 metros de altura.  

A ilha do Faial tem um sector primário for-
te na área da agro-
-pecuária e em que a 
área agrícola ocupa 
mais de 30% da área 
total da ilha. O cultivo 
é praticado em peque-
nas/médias explora-
ções, destacando-se as 
culturas forrageiras, 
a horta familiar, as 
culturas de citrinos, 
bananas e milho. Na 
pecuária, destaca-se a 
criação de gado bovi-
no.

A raça bovina Limousine, já introduzida em 
linha pura no Faial há cerca de 20 anos permi-
te obter maiores ganhos em menos tempo e com 
menores custos de produção, devido à sua ele-
vada rusticidade, docilidade, adaptação fácil às 
condições edafo-climáticas da região, fornecendo 
uma série de produtos finais, que se devem sem 
dúvida ao seu rendimento de carcaça, facilidade 
de partos, eficácia alimentar, fertilidade e inigua-

lável capacidade de crescimento. Assim sendo e 
por observação das qualidades incomparáveis 
da raça bovina Limousine, os faialenses procede-
ram à importação de reprodutores puros vindos 
de criadores nacionais do continente com maior 
predominância a partir do ano de 2009, com vis-
ta a melhorar os seus efectivos pecuários, tanto 
para produção e selecção em linha pura, como 
para produção de cruzados para abate, melho-

rando evidentemente a 
sua produção pecuária.

Para estas importa-
ções muito contribui-
ram os apoios dados 
no âmbito do POSEI 
e Portarias regionais 
(57/2003, de 15 de Ju-
lho e 32/2012, de 9 de 
Março).

Neste momento a 
ilha do Faial tem apro-
ximadamente cerca de 
330 animais puros Li-
mousine registados no 

Livro Genealógico da Raça, sendo 130 fêmeas e 
20 machos importados das explorações de Ma-
nuel Pacheco Martinho, Herdade do Bussalfão, 
Durraco, António Rocha Viana, Águas e Dias, 
Ana Paula Pires de Almeida Costa, Augusto Belo 
Basso, Aletta Elisabeth de Beaufort e Leovigildo 
Pedro Quadrado Filipe.

Deixamos aqui dois exemplos de criadores Li-
mousine faialenses.

Vacas nas pastagens faialenses

Os faialenses 
procederam 
à importação 
de reprodu-
tores puros 
vindos de 
criadores 
nacionais.
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Rui Vargas
Em representação de Maria das Dores Ferreira Matos Vargas

A exploração tem uma área total de 46 ha e um efetivo de 7 Vacas 
Limousine, 5 Novilhas Limousine para substituição das vacas cruza-
das, 20 Vacas Cruzadas e 1 Touro Limousine Reprodutor nascido na 
exploração (GENERAL, filho de PALACE MN / VILLY RE).

O criador pretende aumentar o efetivo reprodutor puro substituin-
do as vacas cruzadas por novilhas puras e então aí fazer produção e 
venda de reprodutores.

O maneio alimentar é feito à base de pastagem (que está presente 
em quantidade suficiente durante o ano todo), silagem de erva (rolos), 
feno e concentrado.

Nas fêmeas procura ter animais de médio/grande porte, tipo mis-
to-elevage e tipo elevage e selecioná-las pela sua capacidade maternal.

Com o touro GENERAL o objetivo é obter animais de médio porte, 
tipo misto, e crias com melhores conformações.

As primeiras crias deste touro nascerão a partir de Maio, onde serão 
seguramente visíveis algumas das suas características, nomeadamente 
a sua docilidade, desenvolvimento muscular e facilidade de nascimen-
to.

fernando Pinheiro
Em representação de Aida Maria da Silva Bettencourt Pinheiro

A exploração tem uma área total de 60 ha e um efetivo de 13 Vacas 
Limousine, 16 Novilhas Limousine para substituição e 1 Touro Repro-
dutor oriundo de Portugal Continental (ECLAIR, filho de CADETE / 
UGO).

Em termos de objetivo da exploração o criador pretende continuar 
com vacas de médio/grande porte, com objetivo de nos próximos anos 
melhorar o seu desenvolvimento esquelético, nunca descurando as 
qualidades maternais, para isso adquiriu ao criador Manuel Pacheco 
Martinho o touro que julgou melhorar esses parâmetros. Trata-se de 
um touro “elevage”, com um desenvolvimento esquelético excecional 
(DS – 82), premiado em 2º lugar no Concurso de Jovens Reprodutores 
de 2010, em Santiago do Cacém.

Apesar do mercado local ainda ser limitado no âmbito da venda 
de reprodutores, o criador consegue escoar todos os machos nascidos, 
pois a raça Limousine está ser reconhecida como a raça mais rentável 
para o produtor e atravessa um momento de franca expansão. n

Iraque (PG13897002) filho de Retiaire - I.A. e Imperador (PG13897004) filho de 
Neuf - I.A.

Fernando Pinheiro com touro Éclair (PG09150011)

Hilário (PG12893002)

Dividida (PG08428048)  e Helsinquia (PG12897002)
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O desempenho de um touro resume-
-se aos animais que produz. Por 
mais bonito ou vistoso que seja um 
touro, são os seus filhos que falam 

por ele. Esta é a magia do potencial genético.
A escolha de um touro reprodutor para uma 

vacada é um momento importantíssimo para 
o futuro da exploração pecuária que o adquire, 
uma vez que passará pela genética daquele ani-
mal, cerca de 200 produtos, bezerros e bezerras, 
supondo cinco anos de atividade, não devendo, 
por isso, ser encarada com ligeireza. 

Para reforçar a importância desta escolha 
convém desde já salientar que a soma de peque-
nas diferenças em cada animal resulta numa 
grande diferença para a exploração. Tomando 
como exemplo estes 200 bezerros, vendidos por 
500€ cada, resulta num total de 100 000€, o que 
passaria para 110 000€, caso cada bezerro fosse 
vendido por 550€. 

Este 10 000€ de diferença, resultantes de uma 
pequena diferença em cada animal, resulta por 
exemplo, em apenas 20 kg ao desmame, valori-
zada a 2,5€ por quilo, a qual pode ser facilmente 

transmitida pela genética melhoradora de um 
touro, de onde resulta que a escolha certa pode 
trazer retorno suficiente para pagar todo o inves-
timento.

A escolha certa deve ser realizada através da 
análise das vacas da exploração, uma vez que o 
touro contribuirá com 50% das suas qualidades 
genéticas, que deverão melhorar os aspetos em 
que as vacas forem mais fracas. Vamos então a 
exemplos.

vAcAs De PequeNA esTATurA e 
bezerros PequeNos Ao DesmAme

As vacas de pequena estatura podem produ-
zir bezerros grandes, desde que se selecione um 
touro que confira dimensão à mistura genética. 
Neste contexto importa escolher um touro que 
tenha bons índices de desenvolvimento esquelé-
tico, que correspondem aos seguintes parâme-
tros a avaliar:

 y Comprimento do dorso e da bacia;
 y Largura das ancas;
 y Desenvolvimento do animal.

Assim, resulta que a escolha de um touro de-
verá recair sobre um animal que, para determina-
da idade, seja mais alto que a média, mais lon-
go que a média e mais largo que a média. Esta 
componente esquelética é facilmente observável 
se existirem mais animais para comparar, e em 
especial das mesmas idades. Isoladamente torna-
-se mais difícil, mas a avaliação de performance 
realizada pela ACL dará pistas muito claras neste 
sentido, uma vez que esta análise comparativa foi 
já realizada. 

No caso da raça Limousine, este grupo de 
características está sumarizado na nota de de-

oPiNiÃo

Como escolher um 
touro para uma vacada?

POR DAVID CATITA
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senvolvimento esquelético (DE) de 
um animal, e os animais desta tipo-
logia são definidos como elevage, que 
geralmente são animais mais tardios, 
bastante adequados para a produção 
de vacas de reposição, às quais será útil 
uma boa estrutura ou também para a 
produção de animais de engorda que o 
criador leve até à idade adulta.

vAcAs com DificulDADe De 
PArTo

A facilidade de parto é um carater 
fundamental que deve ser continua-
mente promovido numa vacada, sele-
cionando as vacas que apresentem as 
bacias mais volumosas, ou seja, mais 
largas, longas e altas, como se de um 
cubo se tratasse. Neste contexto, im-
porta selecionar também as que se apre-
sentem mais planas, de modo a que o 
bezerro possa sair com facilidade.

Naturalmente que a escolha de 
uma raça que produza bezerros pe-
quenos é essencial, onde a raça Limou-
sine ocupa um lugar cimeiro, sendo 
neste contexto a raça com maior núme-
ro de machos ativos em Portugal, con-
tando já com mais de metade do total 
nacional, que demonstra bem a preva-
lência desta característica, fortemente 
pretendida.

Dentro de cada raça, se for esta uma 
característica que se pretenda promover 
na vacada, deverá ser selecionado um 
touro que transmita facilidade de par-
tos, observável pelo peso ao nascimen-
to dos seus ascendentes e dele próprio, 
que deve ser inferior a 40 kg. Para além 
do valor absoluto do peso importa ain-
da observar a forma dos bezerros, uma 

vez que um animal mais esquelético e 
longo passará com mais facilidade pela 
bacia da mãe do que um animal que 
seja mais compacto e volumoso. É fun-
damental a observação dos animais ao 
nascimento, para tirar conclusões rela-
tivamente ao seu formato. 

vAcAs com esTruTurA mAs 
Pouco musculADAs Assim 
como os bezerros

Se as vacas forem naturalmente 
pouco musculadas, e se transmitirem 
essa característica aos bezerros, que pe-
nalize a venda ao desmame, poderá ser 
corrigida pela escolha de um touro que 
confira à mistura genética as notas em 
falta. Neste caso importa escolher um 
touro que tenha bons índices de desen-
volvimento muscular, que correspon-
dem aos seguintes parâmetros a avaliar:

 y Largura entre espáduas e largura 
no dorso;

 y Largura e arredondamento da ná-
dega;

 y Espessura do lombo.

Importa salientar que um touro 
com bons índices musculares não 
é necessariamente um touro gordo, e 
igualmente que um touro gordo não é 
necessariamente um touro com bons 
índices musculares.

No caso da raça Limousine este gru-
po de características está sumarizado 
na nota de desenvolvimento muscu-
lar (DM) de um animal, e os animais 
desta tipologia são definidos como 
boucherie, que geralmente são animais 
mais precoces, bastante adequados 
para a produção de bezerros para ven-

“

“A escolha do touro certo deve ser 
realizada através da análise das 
vacas da exploração, uma vez que 
o touro contribuirá com 50% das 
suas qualidades genéticas, que 
deverão melhorar os aspetos em 
que as vacas forem mais fracas.

»
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da ao desmame, e na fase adulta são geralmente animais 
mais baixos, não sendo necessariamente menos pesados, o 
que facilmente se entende, uma vez que o investimento do 
animal em músculo retirou expressão ao desenvolvimento 
ósseo.

vAcAs com Pouco leiTe, resulTANDo 
bezerros frAcos Ao DesmAme

No caso da capacidade leiteira de uma vacada o contri-
buto de um touro far-se-á sentir a partir da segunda gera-
ção, quando as suas filhas forem incorporadas na vacada e 
expressarem a característica que se pretenda promover.

Neste caso, importa selecionar um touro que tenha bons 
índices leiteiros, ou seja, que tenha ascendentes com boas 
produções leiteiras, aspeto avaliado na classificação da 
raça Limousine. Em termos práticos, esta característica é 
observável no valor de crescimento dos bezerros e do touro 
até aos quatro meses de idade, em que o leite da mãe é o seu 
alimento principal.

No caso da raça Limousine, são realizadas pesagens pe-
riódicas nos primeiros meses de vida de um animal, deven-
do ser observados os valores de ganho médio diário até aos 
120 dias, fazendo a diferença entre o peso ao nascimento e o 
peso corrigido aos quatro meses, dividindo depois por 120, 
cujos valores devem ser sempre superiores a 1,2 kg por dia.

vAcAs DemAsiADo brAvAs e NervosAs
Em termos de comportamento um touro pode também 

ser uma forma de melhorar o temperamento de uma vaca-
da, já que se trata de uma característica hereditária, mas que 

por esta razão, não se observa de imediato, sendo necessá-
rio, pelo menos, uma geração para incorporação desta ca-
racterística.

A avaliação do temperamento é uma das característi-
cas avaliadas na raça Limousine, sendo por natureza uma 
raça de temperamento dócil. A escala de temperamento 
vai de 1 a 7, devendo ser escolhidos animais com pontua-
ções inferiores a 3, acompanhados de um maneio correto. 
O maneio influencia naturalmente o comportamento dos 
animais, onde deve prevalecer um contato constante e cal-
mo por parte do tratador, para que não sejam desenvolvidas 
atitudes defensivas.

vAcAs com DemAsiADo TemPo eNTre PArTos
Também o intervalo entre partos pode ser reduzido com 

a seleção do touro adequado, devendo ser escolhido um ani-
mal com elevada fertilidade e cujos ascendentes tenham 
tendência para um curto intervalo entre partos.

Para além deste aspeto deve ser garantido um rácio ade-
quado de touros para uma vacada, que não deve ser superior 
a 40 vacas para um touro. 

Neste contexto importa ainda salientar que os touros 
numa vacada nunca são demais, já que todo o trabalho de-
sempenhado por um touro é lucro para o seu criador. Com 
o número certo de touros numa vacada pode-se reduzir o 
intervalo entre partos, dando-se como exemplo que a redu-
ção de apenas um mês em cada vaca, numa vacada de 80 
animais, resultará em mais 80 meses de gestação no total, o 
que resultará em mais 8 bezerros por ano.  n
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POR RAFAeL VÁSqueZ CALDITO
CALEYA SILAGENS
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A silagem é um método de conservação 
que resulta da fermentação microbia-
na de uma forragem com humidade 
suficiente. Por tratar-se de uma fer-

mentação e não de um processo de respiração, 
uma vez que se produz na ausência de oxigénio, 
obtêm-se produtos ácidos, como por exemplo, o 
ácido láctico que permite a preservação da forra-
gem ao longo do tempo.

Na altura da utilização da silagem como ali-
mento para bovinos, deve ter-se em consideração 
uma série de aspetos, designadamente:

É fundamental que cada criador se questione, 
em primeiro lugar, que tipo de produto ou que 
tipo de silagem vai necessitar. Conforme as ne-
cessidades de cada dieta alimentar, um produto 
pode ser rico em fibra ou uma silagem que seja 
fundamentalmente rica em energia.

A escolha do momento da sementeira é deli-
cada. A profundidade, a distribuição das semen-
tes, trabalhar a uma velocidade adequada, entre 
outros aspetos são importantes para o êxito ou 
fracasso da silagem. As plantas destinadas à si-
lagem devem ser o mais homogéneas possível. 
É importante o controle das ervas secundárias 
e infestantes, uma vez que, quanto menor for a 
matéria seca proveniente de ervas infestantes e 
secundárias, melhor será a qualidade da silagem.

A altura do corte dos elementos vegetais em 
cada caso é relevante para a qualidade de matéria 
seca que se pretende ensilar, uma vez que é muito 
importante não contaminar a forragem a ensilar 
com terra, para obter uma qualidade ótima.

O trabalho de trituração também é muito 
importante. Quanto mais fino e homogéneo for, 
melhor será o resultado final. Este tipo de tritu-
ração otimiza a compactação e eliminação do ar 

(oxigénio) que deve ser a meta a atingir por quem 
fizer o silo.

Quanto maior for o tamanho da matéria tri-
turada, menor é a arrumação das partículas vege-
tais, reduzindo a quantidade de quilogramas de 
matéria verde por metro cúbico de material a en-
silar, havendo mais ar entre a matéria vegetal. Um 
ambiente rico em oxigénio favorece o processo de 
respiração (oxidação) em detrimento do proces-
so de fermentação, resultando perdas múltiplas 
que é preciso evitar para aumentar a qualidade 
do silo.

A velocidade das lâminas durante o corte e 
o estado de maturação das plantas são aspetos 
que vão influenciar a qualidade do silo. Também 
é importante, no entendimento das SILAGENS 
CALEYA, como empresa fabricante de silagens, 
que o tempo entre a trituração da matéria e o ar-
mazenamento no silo, deverá ser o menor possí-
vel.

Considera-se também ser importante, para a 
obtenção de um produto de qualidade superior, 
a utilização de inoculantes como elementos para 
ajudar a enriquecer a qualidade do silo, uma vez 
que as bactérias favoráveis no processo de fer-
mentação devem ter maior atividade e homo-
geneidade, uma vez que fabricam ácido láctico, 
para que baixe rapidamente o pH, favorecendo a 
estabilidade do silo, e evitando núcleos de degra-
dação, que podem ser focos de disseminação de 
micro-organismos desfavoráveis. Os micro-orga-
nismos benéficos são os que favorecem a fermen-
tação, e são os mesmos que constituem a matriz 
dos inoculantes.

A compactação do silo, como processo físi-
co, é a etapa essencial de uma boa silagem pois 
aumenta a digestibilidade do produto final. O 

Técnicas seguras
para fazer silagem
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estado de compactação do silo depende do estado de 
maturação do cultivo, do tamanho do triturado e funda-
mentalmente da pressão exercida no momento de fazer 
o silo. 

No caso das SILAGENS CALEYA o fabrico tem como 
objetivo a obtenção de um produto final de altíssima 
compactação a alta pressão. 

Nos microsilos de alta pressão, diferentes dos fardos 
plastificados que são mais comuns, a compactação a que 
o produto ensilado está sujeita reduz a sua suscetibilidade 
à degradação, mesmo que haja um ponto de entrada de ar 
através da pelicula plástica, o que aumenta a durabilidade 
da feno-silagem.

Há outra etapa que consiste na selagem do silo e que, 

se for descurada, o silo perderá qualidade. Atualmente já se 
começa a aderir a máquinas de embalar microsilos em alta 
pressão, em detrimento das enfardadeiras normais. 

A qualidade do plástico é um fator decisivo e cada micro-
silo deve ter um número mínimo de oito camadas de plás-
tico para impedir a entrada de oxigénio, no interior do silo.

No momento de abrir o microsilo, o produtor deve re-
cordar que, uma vez aberto, não deve tardar muito o seu 
consumo, aconselhando-se um consumo até 6 dias. n
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Ao longo dos séculos de pecuária em 
todo o mundo sempre foram os touros 
os responsáveis diretos pelas cobrições 
nas vacadas, o que permitiu uma eleva-

da taxa de cobrição, tornando as explorações pe-
cuárias produtivas. Com o evoluir dos métodos 
de cobrição houve algumas explorações que dei-
xaram de ter touros nas vacadas e optaram por 
fazer inseminação animal (IA), beneficiando as 
vacas por vias indireta.

Mesmo considerando a evolução tecnológi-
ca do processo de IA, a utilização de touros nas 
vacadas deve, no entanto, ser uma opção a não 
anular, uma vez que representa sempre um bene-
fício para os criadores, uma vez que não têm de 
acompanhar, com tanto pormenor, as suas vacas 
para verem se está alguma em cio, porque vai ser 
o próprio touro que vai detetá-lo. Este aspeto é 
relevante para a economia da exploração uma vez 
que vai fazer com que haja menos falhas nos cios, 
fazendo com que nasçam mais vitelos ao logo do 
ano. 

A existência de touros no seio de uma vaca-
da implica também que seja dispensada alguma 
atenção com a vacada, nomeadamente para veri-
ficar o estado corporal do touro, uma vez que a 
cobrição se trata de um período de elevado des-
gaste. 

Esta atenção deve também ser usada para ve-
rificar se o touro está a deixar as vacas prenhas ou 
se elas tornam a fazer cio, já que um touro numa 
vacada passa várias horas com uma vaca em cio, 
sendo esta uma importante ajuda para os criado-
res que não tenham grande disponibilidade para 

observar a sua vacada. 
Já os criadores que optam por fazer IA, vão 

ter de ver as suas vacas pelo menos duas vezes ao 
dia para observarem se as vacas estão em cio, para 
que, passadas oito horas depois de entrarem em 
cio sejam inseminadas, sendo esta uma tarefa por 
vezes difícil porque nem todos os maneios são 
adequados para a realiza-
ção correta da inseminação, 
mesmo com cios detetados 
a tempo, sendo um aspeto 
fortemente contraprodu-
cente o stress das vacas du-
rante a contenção.

Os criadores que esco-
lham fazer apenas insemi-
nações artificiais podem 
começar a observar que se 
trata de uma técnica natu-
ralmente falível, com uma 
taxa de sucesso muito va-
riável, e raramente superior a 70%. Nalguns ca-
sos vão adquirir um touro para a vacada, tendo 
perdido já algum tempo, levando a que haja um 
grande intervalo entre os partos, o que não é ren-
tável para um exploração.

Na minha opinião os criadores, ao fazerem in-
seminações, deveriam restringi-las apenas a um 
pequeno núcleo de vacas, para que, caso o suces-
so seja baixo, não haja uma grande perda de par-
tos ao logo do ano. n

A mais-valia de um touro 
nas vacadas

““A utilização de touros 
nas vacadas permite 
que seja o próprio 
touro a detetar as 
vacas com cio.
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Casa Agrícola
Condes de Seia
A Casa Agrícola Condes de Seia, S.A. iniciou atividade em 1989/1990 e atualmente 
é composta por 2 explorações (Herdade dos Ruivos e Herdade da Falcoeira) tendo 
cada uma cerca de 520 hectares dando uma área total de 1040 hectares. 

Na Herdade dos Ruivos existem em linha pura 82 
vacas limousines, 65 vacas Limousine em cruza-
mento, 5 vacas cruzadas de Charolês, 2 touros 
Ouro e vários novilhos Limousine com certifi-

cação Bronze. Já na Herdade da Falcoeira estão 147 vacas 
das quais 60 são raça Limousine e as restantes F1, que resul-
tam de cruzamento de Limousine com Mertolenga; junto a 
estes animais têm ainda 2 touros em permanência.

Esta paixão pela raça começou com a necessidade de 
arranjar uma raça pura que marcasse pela diferença numa 
vacada cruzada vinda de uma herdade que recuperaram da 

reforma agrária desde 1988. Foi nessa altura quando traba-
lhavam nas cabras Angora com o Sr. Neuville (presidente 
da Associação de Criadores Limousine de França) que essa 
hipótese surgiu. Após uma visita à Estação de Lanaud deci-
diram pela importação de alguns animais em 1989/1990, 
para experimentar.

No início de atividade a vacada já estava constituída, foi 
só necessário aperfeiçoa-la escolhendo uma linha pura. Até 
à data, trabalhavam com um touro Charolês mas ocorriam 
vários problemas nos partos. Como o principal negócio 
desta exploração era feito através da venda de vitelos à des-

isAbel mANoel
cAsA AGrÍcolA coNDes De seiA - ÉvorA
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mama, era necessário optar por uma raça 
que tivesse qualidades maternais. Sendo 
a raça Limousine uma novidade interes-
sante e, com o conselho do Sr. Neuville, 
decidiu-se por importar um touro bouche-
rie – Faisan e um touro elevage – Fandan-
go ambos classificados como Jovens Re-
produtores. As vacadas em cruzamento 
foram sendo mantidas com a introdução 
gradual de touros Limousine.

Os animais são escolhidos pela sua 
conformação, pela sua aptidão leiteira e 
por todas as características que a avalia-
ção genética oferece. Na Casa Agrícola 
Condes de Seia, S.A., a opção por animais 
boucherie deve-se ao nicho de mercado no 
qual estão inseridos, pois optam pela ven-
da de vitelos para recria e reprodutores 
para cruzamento industrial. Neste mo-
mento a vacada em linha pura é consti-
tuída pelas vacas mais velhas pois é dessa 
que se tem o histórico relativo aos parâ-
metros acima referidos. A diferença mais 
notável do efetivo do início da atividade 
até aos dias de hoje é a homogeneidade 
dos vitelos e das próprias mães.

Para evitar nascimentos no Verão, 
prioridade da Casa Agrícola Condes de 
Seia, S.A., no efetivo de linha pura, faz-se 
uma época de cobrição entre 1 de Janei-
ro e 30 de Junho; embora já tendo feito 
2 épocas/ano, mais 1 repescagem, a épo-
ca de partos ocorre assim entre 1 de Ou-
tubro e 30 de Abril. Antes da entrada do 
touro é feita uma avaliação reprodutiva 
da vacada e induzem-se cios quando ne-
cessário. Este ano “fizemos 8 insemina-
ções tendo sucesso de 50%”.

Quanto ao maneio alimentar estão 
a implantar prados de pastagens biodi-

versas desde 2007, o que lhes permite ter 
alimento natural disponível no campo 
durante todo o ano, embora no Outono 
e Inverno as vacas sejam suplementadas 
com feno da própria exploração. Este 
ano, começaram a exploração de um re-
gadio de 38 hectares onde se irá fazer um 
corte para feno durante a primavera.

O desmame dos bezerros era feito aos 
7 meses mas têm vindo a reduzir essa ida-
de para os 6 meses durante a época fria e 
há a possibilidade de a vir a reduzir para 
os 5 meses no verão.

Os aspetos que são considerados mais 
positivos na criação de bovinos Limou-
sine é a sua aptidão cárnica, juntamente 
com a conformação e rendimento de car-
caça, a sua rusticidade e temperamento 
dócil e também a facilidade na venda de 
reprodutores, havendo mais procura de 
fêmeas que de machos.

Na região de Évora, a criadora Isabel 
Manoel afirma ter conhecimento de mais 
4 ou 5 criadores que produzem em linha 
pura mas, na maioria tratam-se de vaca-
das cruzadas que procuram reprodutores 
para cruzamento industrial, utilizando 
assim machos Limousine nas suas vaca-
das.

Alguns conselhos foram dados aos 
criadores da Casa Agrícola Condes de 
Seia, S.A. que melhoraram a eficiência 
da sua exploração, principalmente a re-
alização mais precoce do desmame dos 
bezerros e a recria de vitelos até à classe 
novilho, pois sendo uma raça com bons 
resultados de crescimento nessa fase, se-
ria uma mais-valia na sua venda. n 

Na Casa Agrícola 
Condes de Seia, S.A., 
a opção por animais 
boucherie deve-se ao 
nicho de mercado no 
qual estão inseridos 
pois optam pela 
venda de vitelos para 
recria e reprodutores 
para cruzamento 
industrial. 
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Casa Agrícola Sabino 
Samora

A Casa Agrícola Sabino 
Samora tem a sua 
exploração localizada no 
concelho de Odemira mais 
precisamente na freguesia 
de São Teotónio e explora 
uma área de 180ha dos 
quais 60ha são de regadio.

O criador António Samora, 
começou a sua actividade 
como criador da raça li-
mousine com animais em 

linha pura no ano de 1995 e aos dias 
de hoje a sua vacada está dividida em 2 
rebanhos de 50 vacas com 2 touros que 
vão rodando na vacada.

Natural da Chamusca, o criador 
afirma que a sua paixão pelos bovinos 
vem desde criança, pois vem de uma 
terra de grandes tradições taurinas e os 
bezerros sempre fizeram parte das suas 

brincadeiras de infância. "Esta paixão 
tornou-se mais séria na faculdade, no 
curso de engenharia zootécnica e des-
de cedo optei por especializar-me em 
ruminantes, fundamentalmente bovi-
nos de carne" afirma. Foi esta espécie 
que escolheu para realizar um estágio 
e posteriormente trabalhar quando 
por motivos familiares se instalou em 
Odemira. Como a raça já estava imple-
mentada, quando decidiu criar a sua 
exploração e instalar-se como jovem 
agricultor optou por escolher esta raça 

ANTóNio sAmorA
cAsA AGrÍcolA sAbiNo sAmorA - sÃo TeoTóNio
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tão bem adaptada à região e com ela pode pôr em 
prática aquilo que entende ser um reprodutor ideal, 
sobretudo para cruzamento industrial.

Começou com a sua vacada em linha pura e fê-
-lo muito lentamente, comprando novilhas já co-
bertas de diferentes criadores ao longo de sete anos. 
Nessa altura comprou também 2 touros adultos de 
5 anos reconhecidos (RRVS) no concurso nacional 
francês do ano 2000. Ao longo de alguns anos foi 
ficando com as novilhas todas e continuou a com-

prar os machos em França, sem-
pre investindo em animais do 
tipo misto carne.

As diferenças entre o início 
da sua actividade com os dias 
de hoje começam pelo seu rigor, 
"cada vez sou mais rigoroso com 
as fêmeas que selecciono" dei-
xando ficar apenas as que fazem 
parte do seu plano de melhora-
mento. Relativamente aos ma-
chos, o criador António Samo-
ra já só tem um proveniente de 
França, pois passou a utilizar a 

genética nacional e a técnica de inseminação arti-
ficial.

A escolha dos seus machos é feita pelo seu tama-
nho, devendo ter tamanho mediano (características 
do tipo misto), de osso fino, com exuberância da 
massa muscular o mais precocemente possível. Nas 
fêmeas, dá muita importância às notas da bacia e à 
capacidade leiteira da sua genealogia.

O maneio reprodutivo é feito com os touros 

sempre presentes nas vacas, tentando fazer quatro 
desmames por ano, que normalmente coincidem 
com as pesagens que os técnicos da ACL realizam 
na sua exploração. O maneio das novilhas é rea-
lizado em separado, sendo postas à cobrição ou 
inseminadas por volta dos 24 meses. Este maneio 
reprodutivo não é feito para que as épocas de par-
to ocorram em épocas específicas, pois como a sua 
exploração está inserida numa zona de regadio não 
existem épocas com grande carência alimentar. O 
seu critério é ter sempre animais para vender, como 
reprodutores, durante todo o ano.

Quanto ao maneio alimentar as vacas andam 
permanentemente na pastagem, nas épocas de me-
nor crescimento da erva são suplementadas com 
uma mistura de feno com silagem de milho. Os be-
zerros após o desmame (que pode ser entre os 5 e 7 
meses, dependendo da condição corporal da mãe) 
passam por um período de confinamento de 4 a 5 
meses, suplementados com a mistura de feno e si-
lagem e uma pequena quantidade de concentrado 
formulado para esta etapa do seu desenvolvimen-
to. Por volta do ano de idade passam a outros par-
ques com prado permanente e continuam com a 
suplementação da fase anterior sendo só corrigido 
a quantidade de concentrado comercial para uma 
fórmula mais energética. O criador diz, em forma 
de aviso, e decorrente da sua experiencia na indús-
tria das rações, que "os concentrados devem ser 
sempre administrados de forma restringida".

A criação de bovinos traz, para além da reali-
zação de uma paixão, uma justa recompensa para 
quem investe, uma vez que tem sido, até aos dias de 

este é um mundo 
dinâmico em que não 
existem verdades 
absolutas, devemos 
estar abertos a 
uma aprendizagem 
contínua.

“

“

O pai de António Samora junto do Equador (PG09404008), quando este ganhou a 
secção de touros no Concurso Ibérico Salamanca 2012

Arlequin (FR3615015984-RJ), o touro que mais filhos fez na Herdade das Fontainhas

»
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hoje, um negócio minimamente rentável.
Este criador confirma estar no berço da raça, 

pois é na região de Odemira que se encontra uma 
importante representação do efetivo Limousine em 
linha pura, salientando os prémios mais recentes, 
obtidos pela exploração, como o prémio de 3º me-
lhor criador nacional nos anos de 2011 e 2012.

Confessa que todos os dias aprende coisas no-
vas, com outros criadores, técnicos de produção 
animal, nutricionistas, veterinários, economistas 
agrícolas entre outros. Afirma ainda que "este é 
um mundo dinâmico em que não existem verdades 
absolutas, devemos estar abertos a uma aprendiza-
gem contínua."

Aconselha aos novos criadores e interessados 
que devem começar a sua actividade devagar e bem, 
que devem ser criteriosos na escolha dos seus ani-

mais para o início da vacada, sendo sempre preferí-
vel começar com 3 animais bons que começar com 
10 de qualidade duvidosa.

Como qualquer exploração a Casa Agrícola Sa-
bino Samora também já teve momentos difíceis, no 
entanto o criador afirma que os momentos difíceis 
serviram e servem para aprender, mas que tem mais 
presente os momentos de alegria pois "são esses 
que me dão força para continuar".

Pensando no futuro, diz estar atento ao merca-
do e à evolução da raça não sentindo necessidade de 
alterar o caminho que segue. Não sabe onde e como 
estará daqui a 10 anos, mas diz que certamente es-
tará atento ao desenvolvimento da raça como sem-
pre o fez, tentando progredir no mesmo sentido em 
que a raça e o mercado progredirem. n

Van Damme (PG04200028) o touro veterano, filho de Lascar Cobalto (PG07404058) Campeão Nacional da raça em 2011
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Herdade do 
Bussalfão
A Herdade do Bussalfão, Sociedade Agro Pecuária, Lda., explora 2 Herdades, uma sita 
em Nossa Senhora de Machede, Concelho de Évora, no Monte que lhe dá o nome, com 
1.600ha, ocupados por, 1.000ha de olival intensivo, 500ha utilizados por uma vacada 
cruzada (300 vacas), 80ha de área florestal e uma área de 20ha utilizada para terminar a 
recria e venda de reprodutores; a outra em Vila Nova de Milfontes, Concelho de Odemira, 
Herdade da Alpendurada cuja área total é de 1.250ha, dos quais grande parte é floresta, 
restando cerca de 280ha de área aproveitada pelo gado, é nesta Herdade que se encontra 
a vacada Limousine explorada em linha pura.

A vacada Limousine foi adquirida em Novem-
bro/2007, pertencia ao criador Rui Borges de 
Sousa. Foi uma oportunidade de negócio, uma 
vez que já tínhamos cerca de 800 vacas cruzadas, 

para os sócios pareceu interessante ter uma vacada em li-

nha pura para poder fornecer reprodutores machos às vacas 
cruzadas que já possuíam, esta aquisição coincidiu com a 
minha chegada à empresa.

Neste momento temos, 4 toiros (Canaris, filho de Retiai-
re; Castor, On-Dit; Frutado, Talent MN x Texas; Fogo, Cas-

ferNANDo luis vAscoNcelos
HerDADe Do bussAlfÃo - socieDADe AGro PecuáriA, lDA - ÉvorA / v. N. milfoNTes
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tor x Patinhas), 83 vacas de ventre e 18 novilhas com 
cerca de 2 anos.

A minha paixão pelas vacas Limousine começou há 
muitos anos atrás, por influência do meu pai que tinha 
na altura uma vacaria de leite e um pequeno grupo de 
vacas Limousine que acompanhavam as vacas secas e 
as novilhas. Havia também sempre um toiro Limou-
sine, dada a facilidade de partos da raça, para cobrir 
as novilhas Frísias. Como já mencionei anteriormente, 
eu entrei para a Herdade do Bussalfão um mês depois 
da aquisição das vacas Limousine pelo que, não foi por 

minha iniciativa que se fez esta 
compra. O que posso dizer é 
que assim que entrei comecei 
de imediato a tentar entender 
o trabalho genético que o cria-
dor Rui Borges de Sousa estava 
a desenvolver para lhe poder 
dar continuidade. Aproveito a 
ocasião para agradecer publi-
camente ao Sr. Rui Borges de 
Sousa toda a informação, que 
gratuitamente me entregou, 
onde constavam os registos 
internos da sua exploração, os 
grupos de vacas, anteriormen-
te utilizados, para cada toiro, 
apontamentos simples e conci-

sos de imenso valor, em Excel, e que muito uteis foram 
para poder continuar o trabalho feito até ali. 

Nesta fase do trabalho genético que estamos a de-
senvolver o nosso objetivo é obter uma vaca tipo, para 
tal temos escolhido os machos com características que 
nos permitam atingir a tal vaca. A vaca que procuramos 
é uma vaca que tenha algum porte, ou seja, um bom 
desenvolvimento esquelético associado a uma bacia ca-
racterística, plana, larga e com um bom comprimento, 
bons aprumes dianteiros e traseiros, bons úberes e boa 
capacidade leiteira. Uma vaca que depois nos permita 
trabalhar outras vertentes genéticas sem preocupações, 

mantendo as principais característica da raça, como a 
facilidade de parto, e nunca perdendo este conceito de 
“Vaca Tipo”. 

Assim, temos procurado machos, descendentes de 
linhas que marcam as características que pretendemos, 
sendo o desafio cruzar os seus descendentes e esperar 
que em alguns anos possamos ter uma vaca descenden-
te do cruzamento entre as diferentes linhas paternas 
base que temos actualmente, On-dit, Retiaire, Talent 
MN, Simon MN, nunca descurando também a linha 
ascendente das mães, quer destes toiros, quer da nossa 
actual vacada.

Neste momento fazemos quatro grupos de 20/25 
vacas para cada toiro e um grupo de 8/10 vacas para 
Inseminação Artificial.

A época de cobrição deixou de ser de Fevereiro a Ju-
lho, e passou a ser de Janeiro a Junho, dada a disponi-
bilidade de recursos da exploração.O que se pretende é 
ter os primeiros partos no início de Outubro e que os 
últimos sejam, o mais tardar, em meados de Abril.

Como sabemos é extremamente complicado alte-
rar uma época de partos tão concentrada sem prejuízo 
económico, para isso, este ano vamos inclusive retirar 
os toiros um mês mais cedo, para fazer diagnóstico de 
gestação e indução de cio às vacas não prenhas para 
evitar cobrições tardias e improdutivas.

O maneio alimentar é quase na sua totalidade em 
extensivo com base nos recursos naturais existentes na 
exploração. 

Quanto aos vitelos e outros animais em recria, são 
também alimentados em extensivo mas tendo sempre 
uma suplementação diária de concentrado, quer em 
creep-feeding (comedouros selectivos) enquanto estão 
com as mães, quer depois do desmame. 

Temos o cuidado, por experiência de anos anterio-
res, de suplementar à parte as fêmeas, futuras mães, até 
ao momento em que entram à cobrição, que coincide 
com a altura do ano em que as próprias vacas deixam 
de ser suplementadas. 

Como aspectos característicos, que eu pessoalmen-

com muito estudo, 
empenho, dedicação 
e entrega e auxiliados 
por toda e mais 
alguma informação 
que possamos ter é 
possível conhecer 
bem as quase 100 
vacas que temos

“
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te mais admiro, são o rendimento de carcaça, a conforma-
ção da mesma, a qualidade da carne, uma vez que consegue 
conciliar tenrura com suculência, a dimensão das peças no-
bres, que são as mais valorizadas na venda, a precocidade, 
principalmente se pensarmos em cruzamento terminal em 
que o objectivo é a venda de vitelos ao desmame, e obvia-
mente a facilidade de partos. Se bem que devemos sempre 
alertar os criadores que procuram a raça Limousine essen-
cialmente por esta característica, que existem várias linhas 
genéticas dentro da própria raça e que algumas delas não 
assim tão lineares no que toca a facilidade de partos.

O fundamental talvez seja a preocupação com a vaca 
mãe, tanto na sua escolha, como na sua alimentação para 
manutenção de uma boa condição corporal, são aspectos 
fundamentais para a obtenção de um bom descendente. 
Outro é o conhecimento profundo de todas as vacas, com 
muito estudo, empenho, dedicação e entrega, e auxiliados 
por toda e mais alguma informação que possamos ter é 
possível conhecer bem as, quase 100 vacas que temos, na-
turalmente que não as conheço fenotipicamente, isso deixo 
para o Sr. Leonel e para o Sr. Artur que estão perto delas dia-
riamente, cada um nas suas funções, mas genotipicamente 
tento, tenho e devo conhecê-las todas.

A escolha do toiro, nem sempre o melhor dos toiros será 
aquele que melhor se adequa às nossas vacas, é necessário o 
tal conhecimento prévio das vacas. 

O primeiro passo é definir se quer trabalhar como cria-
dor seleccionador, com os custos e trabalho extra que isso 
acarreta, ou se pretende apenas trabalhar como criador 
multiplicador, que tem um custo anual bastante mais bai-
xo, mas que também lhe permite certificar os filhos com a 
condicionante que os machos apenas obterão a classificação 
Bronze.

Outra sugestão seria a de tentar controlar todos os fac-
tores que estejam ao nosso alcance, uma dessas situações, 
que nos tem trazido muitas vantagens, é o facto de todos os 
meses do ano pesarmos todos os animais jovens existentes 
na exploração, desde o dia em que nascem até que saiam da 
exploração ou no caso das fêmeas que entrem para a vida 
reprodutiva. 

A primeira dificuldade foi logo ao início, quando pas-
sados apenas dois meses de termos comprado as vacas tive-
mos que dividi-las em grupos para meter à cobrição, nessa 
altura o meu conhecimento sobre a raça era muito superfi-
cial, o mesmo se passava em relação às vacas e aos toiros que 
tínhamos para trabalhar, a opção foi de manter os mesmos 
grupos que o anterior proprietário tinha formado no ano 
anterior. 

Outra barreira foi a do maneio alimentar exigido para 
um efectivo em linha pura e através do qual se pretende ma-
ximizar os produtos, este “conceito alimentar” estava muito 
longe dos métodos que utilizávamos nas vacadas cruzadas, 
e por consequência deparávamo-nos todos os anos com 
enormes dificuldades em obter uma percentagem conside-
rável de animais com classificação Ouro, principalmente 
porque raros eram os que atingiam os 305Kg aos 210dias, 
durante vários anos apenas obtinha-mos 10% de animais 
Ouro, actualmente, com outro conhecimento e outros mé-
todos, podemos orgulhosa e modestamente dizer que, no 
ano passado conseguimos chegar os 57% e este ano, se tudo 
se mantiver como previsto, poderemos vir a ter 63% dos ma-
chos com classificação Ouro.

Outra dificuldade, foi a preparação de animais para 
concurso, julgo que posso dizer que actualmente, e alguns 
prémios provam-no, já temos o mínimo conhecimento para 
preparar animais para concurso, e posso afirmá-lo com al-
gum à-vontade porque não é só trabalho meu, mas também 
do Sr. Leonel que é quem começa o trabalho da doma, a fase 
mais complicada. 

Espero daqui a 10 anos estar já próximo do objectivo de 
ter uma vaca à imagem do que idealizo e das características 
que valorizo, e ao mesmo tempo estar já a trabalhar mais 
para a frente porque o trabalho genético nunca estagna, há 
e continuará a haver sempre muitas coisas a melhorar.

Outro desejo, e espero que não seja tão longínquo, é a 
comercialização de carne Limousine, tenho a certeza que 
existe muito mercado para carne de tanta qualidade, o que 
falta é padronizar e homogeneizar o produto e fidelizar o 
consumidor. n

à coNversA com
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João Fernando
da Silva Belo

A exploração Limousine 
Diamante Belo, localizada 
na Moita, teve início 
em Maio de 2004, e 
tem cerca de 25 ha, dos 
quais 10 ha são de prado 
permanente vocacionado 
para pastoreio direto dos 
bovinos e cerca de 15 ha 
usados para a produção de 
feno.

A sua exploração é composta 
por 1 toiro tipo misto, Ar-
tista (filho do Toulouse, ori-
gem do criador José Maria 

Pacheco dos Reis) usado para repro-
dução, 8 vacas puras de ventre e 32 F1 
inscritas no Livro B.

O início deste projecto com a raça 
Limousine teve como base um estudo 
pormenorizado da raça, dos quais as 
suas características genéticas e morfo-
lógicas se enquadravam nos objectivos 
inicialmente pretendidos por este cria-
dor. A paixão pela raça foi impulsiona-
da cada vez mais pelos bons resultados 
obtidos, contribuindo para o aprofun-
damento de conhecimentos teóricos e 
práticos da raça. 

O início da vacada começou com 
um grupo reduzido de animais F1, 
"no sentido de avaliar o encabeçamen-
to extensivo por hectare disponível". 

Com o objectivo de aumentar e ren-
tabilizar este F1 em termos de quan-
tidade e qualidade, foram adquiridos 
novos animais puros, assim como o 
melhoramento da gestão do terreno 
em parques de prado permanente foi 
feito colocando 5 a 6 animais por par-
que fazendo rotação. Ao longo destes 
anos foram aprofundados os conheci-
mentos do maneio da raça, da repro-
dução por inseminação com sémen de 
touros pontuados de forma a melho-
rar a genética dos atuais animais.

Os animais desta exploração são se-
leccionados e adquiridos tendo como 
base a presença de bacias largas, peito 
profundo, bom ventre, largura de dor-
so e entre espáduas, arredondamento, 
comprimento e largura da nádega, 
espessura do lombo, horizontalidade, 
rusticidade e docilidade. Tendo como 
objectivo final a definição de um bom 

joÃo ferNANDo DA silvA belo
quiNTA NovA - moiTA
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equilíbrio entre as duas linhas elevage e boucherie. 
Quanto às novilhas, João Belo, refere que tenta dar 
especial atenção ao melhoramento das qualidades 
maternais, nomeadamente uma aptidão ao parto e 
uma excelente produção de leite.

Quando se fala de maneio reprodutivo, João Belo 
explica que para uniformizar o período de partos, o 
touro entra para a vacada F1 a 15 de Maio e fica até 

31 de Agosto. Nas vacas puras 
o período é o mesmo, recorren-
do-se à inseminação artificial. 
A altura de partos inicia-se em 
meados de Fevereiro e termina 
em finais de Maio em que as 
condições de pastoreio na re-
gião e climatéricas são as mais 
favoráveis para o crescimento 
dos vitelos. O desmame dos be-
zerros F1 é feito entre os 5 a 7 
meses e os puros entre os 7 e 9 
meses, dependendo sempre do 
estado corporal dos mesmos.

A alimentação varia tanto no verão como no in-
verno sendo que na primeira estação a vacada F1 é 
alimentada somente por pastagem e as vacas puras 
por pastagem, ração e feno quando se encontram afi-
lhadas; no inverno a vacada alimenta-se de feno e do 
que existe da pastagem.

Os aspectos positivos que os animais devem apre-
sentar, aos olhos deste criador, são a rusticidade, a 
docilidade característica da raça, facilidade de par-
tos, facilidade de venda e a elevada procura. "De uma 
forma geral, e, na minha opinião, a raça Limousine é 
a mais completa e melhorada entre todas as restantes 
raças."

Na região da Moita, a raça Limousine não se en-
contra ainda muito divulgada e utilizada, verifican-
do-se, no entanto, um aumento de interesse por esta 

raça. João Belo afirma também que cabe aos criado-
res em geral e a si em particular, o papel de dar a co-
nhecer ao mercado as qualidades desta "espantosa 
raça", para que esta não seja confundida por animais 
da mesma tonalidade, fazendo com que a raça e to-
das as suas qualidades que lhe são inerentes sejam 
minimizadas, quer em termos morfológicos, quer 
em termos económico-financeiros.

Os momentos difíceis verificaram-se no início 
do projecto, uma vez que a exigência financeira para 
a aquisição dos animais foi elevada, e também pela 
morte acidental de animais com um valor genetica-
mente elevado, no entanto esse investimento e sacri-
fício iniciais têm vindo a ser recompensados. João 
Belo revela ainda que infelizmente em Portugal, os 
criadores não têm muito hábito de compartilhar ex-
periências positivas que têm com a raça, tendo sido 
difícil o desenvolvimento inicial do seu projecto. 
"Neste âmbito parece oportuno enaltecer o papel do 
criador José Maria Pacheco dos Reis e Esposa, pela 
disponibilidade e frontalidade apresentadas que 
contribuíram para o desenvolvimento e aprofun-
damento de conhecimentos na minha exploração". 
Para os recentes criadores aconselha um bom inves-
timento em animais de topo e numa boa gestão de 
encabeçamento tirando assim máxima rentabilidade 
da vacada.

No futuro pretende estar na vanguarda da ge-
nética de topo, através da inseminação artificial por 
animais pontuados e por uma melhoria contínua 
da gestão pela qualidade genética e ambiental. O 
aumento e quantidade de terra e de animais são de 
igual forma objectivos a alcançar a médio prazo. João 
Belo pretende ainda alcançar, com o passar dos anos, 
uma maior credibilidade no seio do setor e na região 
onde se localiza a exploração, enaltecendo sempre a 
raça Limousine, incentivando o interesse de novos 
criadores. n

De uma forma geral, 
e, na minha opinião, 
a raça Limousine 
é a mais completa 
e melhorada entre 
todas as restantes 
raças.

“
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Joaquim José
dos Santos Prates 

A exploração agrícola 
Joaquim José dos Santos 
Prates está localizada na 
entrada da cidade de Évora, 
a 5 minutos do centro e 
junto das principais vias de 
acesso ocupando uma área de 
120ha, alugando uma parte 
desta área está a ser dirigida 
neste momento pelo Dr. 
Nuno Prates.

A sua atividade teve início em 1992 com a aquisição de 4 vacas 
limousine, sendo estas filhas ou netas de animais importados 
de França. “Criamos e selecionamos bovinos Limousines há 
mais de 20 anos” afirma Nuno Prates.

Ao dia de hoje o efetivo é constituído por 63 fêmeas e 1 macho, pois 
apostaram na técnica da inseminação artificial como prática comum. 
Em 2012 foram inseminadas 30 vacas (50% do efetivo) com sémen pro-
veniente de 8 touros criteriosamente selecionados.

Foi em 1992, ainda com a gestão do avô de Nuno Prates que adqui-
riram os primeiros animais e logo nessa altura verificaram que se trata-
vam de animais com um enorme potencial. Mostrando ser animais com 
facilidade de partos, dóceis, rústicos e com elevada capacidade de cresci-
mento. Foi nessa altura que ao constatar a diferença entre o potencial da 
raça pura para a cruzada (70 bovinos cruzados) decidiram rapidamente 
seguir a linha pura. Desde então e de uma forma gradual foram repondo, 
comprando e substituindo o efetivo por animais de raça pura, selecio-
nando sempre a melhor genética possível.

A diferença mais visível na exploração desde o início da vacada até 
aos dias de hoje é a evolução genética. A aposta em determinadas carac-

NuNo PrATes
quiNTA DA foNTe sANTA - ÉvorA
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terísticas genéticas como a facilidade de partos, capacida-
des maternais, capacidade de crescimento até ao desmame 
é onde as diferenças são mais notáveis. A criação de repro-
dutores funcionais com capacidade de adaptação ao exten-
sivo, privilegia características como a “pata” e a facilidade 
de partos, características que o mercado valoriza, pois faz-se 
uma adaptação da exploração às necessidades dos clientes. 
Foi em 2009, que um dos touros criados nesta exploração 
foi classificado em primeiro lugar na “listagem” dos 10 tou-
ros com melhor valor genético relativamente ao desenvol-
vimento muscular e esquelético, no catálogo de touros da 
raça Limousine, o que “nos orgulha muito” afirma o criador 
Nuno Prates.

A seleção dos seus animais  tem que ser feita tendo em 
conta vários fatores. É preciso conhecer bem as característi-
cas dos animais que existem na exploração e em consonân-
cia com isso seleciona-se touros ou sémen de acordo com 
o objetivo definido. As características que consideram mais 
importantes na seleção dos animais para a sua exploração 
são a facilidade de nascimento, qualidades maternais e den-
tro das qualidades cárnicas o desenvolvimento muscular. É 
importante também ter em conta o equilíbrio entre o desen-
volvimento muscular, o desenvolvimento esquelético e alti-
tudes funcionais para a obtenção de animais equilibrados.

A época de cobrição decorre de 1 de Janeiro a 30 de Ju-
nho sendo a época de partos de 1 de Outubro a 30 de Abril. 
O objetivo é no futuro próximo, reduzir a época de partos 
de Janeiro a Março, concentrando a maioria dos partos no 
início da época reprodutiva, aproveitando desta forma a 
disponibilidade alimentar que a Primavera proporciona na 

região onde está inserida a exploração (Évora). O desmame 
dos bezerros é efetuado por volta dos 6 meses, aproveitando 
assim a época primaveril para os bezerros estarem com as 

mães, altura em que têm maior disponibilidade alimentar, 
encontrando-se em melhor condição corporal e por conse-
guinte mais leite.

Quanto ao maneio alimentar este varia de acordo com a 
época do ano e dos grupos de animais. O maneio feito nas 
vacas, novilhos e novilhas é a disposição em pastagens de 
trevos e de azevéns, bem como em pastagens naturais me-
lhoradas de Dezembro/Janeiro a Junho/Julho; alimentam-
-se de silagem de milho e outros tipos de subprodutos 
agrícolas conforme a disponibilidade no mercado comple-
mentando com fenos alguns produzidos na exploração e 
outros comprados de Junho/Julho a Dezembro/Janeiro. To-
dos os novilhos e novilhas são suplementados com concen-
trado de vários tipos dependendo das idades e necessidades 
de cada um. Neste momento está-se a implementar prados 
de regadio para esta época do ano.

O maneio alimentar feito nos bezerros passa por terem 
à disposição comedouros seletivos, enquanto estão com a 
mãe, com concentrado sempre disponível.

A constante evolução da raça é o que, segundo Nuno 
Prates, considera mais positivo  na criação da raça Limousi-
ne. Na região do Alentejo afirma que a raça está muito im-
plementada e divulgada quer em vacadas de raça pura como 

““Criamos e selecionamos 
bovinos Limousines há 
mais de 20 anos.
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à coNversA com
na utilização de sementais limousine nas explorações de 
bovinos cruzados. Na sua opinião os criadores da zona 
conhecem e valorizam as mais-valias da raça Limousine, o 
que se reflete diretamente na melhoria da bovinicultura e 
na rentabilidade das explorações, sendo a raça Limousine a 
mais usada para cruzamento industrial.

Foi um conselho que sempre recebeu e que o aconselha 
também a todos os recentes criadores e possíveis interessa-
dos no qual crê que começar com uma boa base genética é 
um passo muito importante para a rentabilidade e evolu-
ção das explorações.

Nuno Prates lembra que existiram alguns momentos 
menos bons ao longo do seu percurso mas foram supera-
dos com empenho e dedicação, a dependência de fatores 
que não consegue controlar como fatores climatéricos difi-
culta o planeamento económico afetando assim a rentabi-
lidade da exploração.

Quando se fala em futuro, pretende continuar a apos-
tar no melhoramento genético dos seus animais, para con-
tinuar a produzir reprodutores de elevado potencial ge-
nético e assim satisfazer as necessidades dos seus clientes, 
contribuindo desta maneira para a evolução da bovinicul-
tura em Portugal. n
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Lúcio José Sousa 
Madureira
A exploração do Sr. Lúcio 
Madureira localiza-se em 
Alpalhão, no concelho de 
Nisa e como criador de 
animais Limousine iniciou 
atividade em 2004 com a 
compra de alguns novilhos. A 
sua vacada é composta por 76 
fêmeas de ventre e 3 machos.

Foi devido à sua paixão 
pela raça Limousine que 
este criador deu o primei-
ro passo na criação des-

tes animais, tirando partido das 
características de carne desta raça 
e pelos seus bons resultados em 
cruzamentos. É em coerência com 
estes critérios que o criador Lúcio 
Madureira escolhe os seus animais 
e explica que a diferença mais no-
tável, desde o início da sua ativida-

de até aos dias de hoje, é o aumen-
to crescente do número de vacas.

O maneio reprodutivo é feito 
através de monta natural apesar 
de afirmar que este ano optou por 
começar a fazer inseminação arti-
ficial nas suas vacas. A época de co-
brição realiza-se entre Novembro e 
Maio, para que a época de partos 
coincida com o outono e o inver-
no, e a fase de crescimento dos be-
zerros coincida com a primavera, 

lÚcio josÉ sousA mADureirA
mArÇAl brANco - AlPAlHÃo
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altura climática mais favorável na zona 
onde a exploração se localiza, Alpalhão.

O maneio alimentar é feito de acordo 
com a altura do ano sendo que no perío-
do de inverno, primavera e parte do verão 
os animais alimentam-se por pastoreio 
e no resto do ano o alimento é à base de 
silagem de milho e palha (misturada no 
unifeed).

O desmame dos bezerros é feito nor-
malmente aos 7 meses exceto em algumas 
vacas que parem mais tarde, e para “ali-
viar essas vacas” diz Lúcio Madureira, o 
desmame é feito aos 5 meses.

Na opinião do criador os aspetos con-
siderados positivos na criação de animais 
Limousine prendem-se no facto de serem 
animais muito interessantes para cruza-
mentos com muito boa reposição diária e 
com forte percentagem de rendimento de 
carcaça ao abate.

Na região de Alpalhão, distrito de Por-
talegre a raça Limousine tem já uma repre-
sentação significativa, tendo sido visível o 
aumento do número de explorações nos 
últimos anos.

Lúcio Madureira afirma que recebeu 
alguns conselhos para que a sua explora-
ção se fosse tornando cada vez mais ren-
tável e eficiente, sendo que principiou por 
investir na genética e na alimentação. Para 
os seus colegas, aconselha uma boa aposta 
na genética e que é necessário ser-se sem-
pre honesto e criterioso para dignificar a 
raça Limousine. 

Lembra, no entanto, que a criação de 
animais tem os seus momentos difíceis e 
que os investimentos necessários, ao lon-
go do percurso como criador, represen-
taram uma barreira, uma vez que a ativi-
dade agropecuária tem por vezes retornos 
incertos, e a necessidade de investimento 
coincide geralmente com os períodos de 
menor disponibilidade financeira.

Quando se pensa em futuro, Lúcio 
Madureira diz que pretende selecionar 
o mais possível as suas fêmeas e investir, 
dentro das possibilidades, na genética por 
método de inseminação e se “Deus quiser 
daqui a 10 anos terei uma exploração mais 
estável e bem sucedida”. n

é necessário ser-se 
sempre honesto 
e criterioso para 
dignificar a raça 
Limousine. 

““
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Surpreso pela positiva 
com a raça Limousine 
quer pelo seu 
desenvolvimento quer 
pela sua docilidade, 
António Baptista 
confessa-nos que “foi 
amor à primeira vista”.

 coNversA com

Praia da Vitória
A ilha da Terceira, Açores, é repleta de paisagens magníficas de nos deixar 
boquiabertos e tornam-se ainda mais esplêndidas quando se avista o gado 
Limousine! 

O criador António Baptista tem 
uma exploração do tipo fa-
miliar com cerca de 22ha de 
pastagem também usada para 

a produção de cereais onde pastoreiam 
20 vacas paridas e registadas no livro ge-
nealógico e um touro com quatro anos. 
Todos estes animais e os seus produtos 
são fruto da decisão, tomada em 1989, de 
optar por animais puros; em que foram 
introduzidos na exploração 2 novilhas 
e 1 novilho importados do Alentejo. Foi 
devido ao conhecimento da raça pelo vete-
rinário da exploração que esta decisão foi 
tomada pois segundo este é a raça de carne 
mais apropriada para as ilhas devido à sua 
rusticidade e alto rendimento em carcaça. 
Surpreso pela positiva quer pelo seu de-

senvolvimento quer pela sua docilidade, 
o criador António Baptista confessa-nos 
que “foi amor à primeira vista”. 

No início, o principal objetivo desta 
exploração era produzir carne para que o 
rendimento da exploração fosse positivo, 
mas esse pensamento alterou-se à medi-
da que se constatou uma grande procura 
por reprodutores de linha pura por parte 
de outros criadores, foi esta mudança que 
levou a repensar a ideia de produzir carne 
e começar a produzir genética.

As diferenças são incomparáveis en-
tre o início da atividade com os dias de 
hoje, pois inicialmente esta exploração era 
composta por poucos animais puros e só 
pontualmente eram introduzidos animais 
reprodutores. Estas divergências também 

ANTóNio bAPTisTA
mAriA mANuelA De meNeses m. bAPTisTA - PrAiA DA viTóriA - TerceirA
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se devem ao facto do filho mais velho, Cláudio, ter tirado 
um curso de inseminador levando assim à instalação de 
um subcentro particular de inseminação artificial usando 
sémen reconhecido pelo Livro Genealógico. Foi este passo 
que tornou a inicial vacada multicolor e com várias confor-
mações, numa vacada uniforme quer na cor flava quer na 
conformação, passando a ter menos problemas nos partos. 
Por outro lado as fêmeas passaram a produzir mais leite e a 
apresentarem melhores bacias e os machos apresentam pe-
sos superiores aos 210 dias e muitos melhores conformações 
esquelético-musculares. 

Quando se inicia o processo de introduzir novos reprodu-
tores na vacada o fator primordial da seleção é a docilidade 
dos animais, seguido da conformação esquelético-muscular.

A época de partos é pensada de acordo com a disponibi-
lidade de pastoreio pois este escasseia durante os meses de 
verão, condicionando assim a produção de leite o que pode 
afetar diretamente o desenvolvimento dos vitelos. Os partos 
realizam-se entre os meses de Novembro e Maio, mas por 
vezes este período pode ser alargado por outras condicio-
nantes.

Relativamente ao maneio alimentar, António Baptista 
opta por manter as vacas na pastagem durante todo o ano, 
no entanto durante os meses mais secos são suplementadas 
com milho verde e de Inverno é usada a silagem de erva (ro-
los de erva). Os novilhos após o desmame, que se realiza en-
tre os 7 e os 10 meses, recebem um suplemento de ração até 
à venda. 

Quando se fala de aspetos importantes na raça Limou-
sine este criador salienta o alto rendimento aos 14 meses, o 

seu fácil maneio e também os bons produtos resultantes do 
cruzamento com a raça Holstein e assegura ainda que a raça 
criou raízes muito fortes nos Açores sendo na ilha Terceira a 
raça de carne com mais expressão.

Foram muitos os conselhos recebidos por outros criado-
res que em muito ajudaram. Tem sido melhorada a forma 
como gere o maneio da vacada aprendendo com outras for-
mas utilizadas noutras partes do país, ajustando os proce-
dimentos no sentido de melhorar a eficiência/rentabilidade 
da exploração. Relembra connosco que o melhor conselho 
recebido foi o de “manter uma mente aberta a novas manei-
ras de produção e de maneio da vacada”. Quando o criador 
António Baptista tem que dar um conselho a novos criado-
res sugere “que se devem aconselhar junto dos técnicos da 
ACL. São pessoas com formação e com muitos anos de expe-
riência que podem ajudar em muito.” Avisa também que os 
novos criadores devem saber exatamente o que querem, pois 
nesta atividade juntamente com as rosas estão os espinhos. 

Quanto aos momentos difíceis afirma que a barreira 
mais difícil de ultrapassar foi a irregularidade das visitas por 
parte dos técnicos da ACL, no passado, pois infelizmente 
vendia-se muito gato por lebre, ao que a certificação pôs fim. 

Quando se fala do futuro o objetivo será sempre melho-
rar a eficiência/rentabilidade da exploração, ter mente aberta 
para novas oportunidades de mercado e melhores procedi-
mentos no maneio dos animais com vista a alcançar os seus 
objetivos que passam por manter o sentido ascendente da 
exploração para que esta se mantenha na família por muitos 
e longos anos. n

Gatão (PG11851019) Goldwin (PG11851016)
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 coNversA com

Cabeço da Arvéola
Em conversa com Rui Silva, 
criador da exploração Cabeço da 
Arvéola, concelho de Odemira 
ficamos a conhecer mais uma 
exploração e os seus animais.
Iniciou atividade no ano de 
1997 com 2 novilhas e à data de 
hoje apresenta 9 vacas de raça 
Limousine registadas e uma 
vaca zebu anã, 2 novilhas de 
substituição, algumas crias, 1 
touro e 1 touro em copropriedade.

A paixão pela raça começou cedo, apesar de sempre ter o dese-
jo de possuir vacas, desde o início da sua profissão – médico 
veterinário – contactou com a raça, quer em linha pura quer 
em cruzamento e ao começar a conhecer melhor estes animais 

resolveu adquirir duas novilhas. Optou por adquirir duas fêmeas jovens 
com perto de um ano de idade para depois recriá-las como pretendia.

Quando se fala de diferenças do início da exploração até hoje em dia 
é logo visível uma divergência no número de fêmeas e nas características 
que tem vindo a melhorar na sua vacada, tendo uma linha com uma boa 
capacidade maternal, facilidade de partos, docilidade e um aumento no 
ganho médio diário.

A escolha dos animais é feita com base na ascendência (através das 
mães) e no fenótipo que traduz o resultado dos seus critérios de empa-
relhamento.

Relativamente ao maneio reprodutivo o criador Rui Silva procura 
criar condições de maneio alimentar e sanitárias que permitam que nos 
primeiros 10 dias pós parto as fêmeas fiquem novamente gestantes. A 

rui jorGe PiNTo lAmberTo silvA
cAbeÇo DA ArvÉolA - s. TeoTóNio - oDemirA

DonRuan (PG08088001) com o seu proprietário 



77notícias Limousine

os criadores devem 
tratar os seus 
animais como um 
diamante e têm que 
ser mimados para 
exteriorizar todas as 
suas potencialidades 
produtivas.

época que privilegia para os partos é os meses de Se-
tembro/Outubro. Infelizmente afirma que as vacas 
têm vindo a antecipar os partos. As novilhas são pos-
tas à cobrição ou sujeitas a Inseminação Artificial en-
tre os 24 e 27 meses de idade.

Quanto ao maneio alimentar, faz uma alimenta-
ção mais energética no pós-parto com silagem de mi-
lho e/ou concentrado que poderá ter alguma expres-
são no ante-parto caso este aconteça num inverno 
rigoroso. A forragem está sempre presente ao longo 

do ano, como feno-silagem, 
que na primavera/verão é tra-
duzida também por prado 
permanente de uma conso-
ciação entre festuca e trevos. 
Nalguns anos são utilizados 
subprodutos da industria ali-
mentar como drêche de cerve-
ja e polpa de citrinos (ambos 
ensilados) como suplemento. 
Os bezerros são desmamados 
por volta dos 7-8 meses de 
idade.

Os aspectos que Rui Silva 
considera mais positivos nes-
ta raça são a facilidade de par-

tos, precocidade com produção de carcaça com boa 
conformação, rendimento e bom índice de conver-
são. Um outro aspecto positivo são as características 
exognósicas da raça (de acordo com o seu estatuto) 
que dão boas imagens de enquadramento numa na-
tureza verde.

Na zona onde esta exploração está inserida (São 
Teotónio/Odemira), a raça encontra-se muito bem 
implantada dado que é a raça com expressão domi-
nante quer em linha pura quer em cruzamento ter-
minal.

Sendo Rui Silva médico veterinário, tem contac-
to com muitas outras explorações e quanto a conse-
lhos que lhe tenham dado afirma que “costumo di-
zer que a minha exploração é o somatório das muitas 
explorações que visito, isto é, adapto as boas ideias 
que recolho e procuro nunca praticar as más ideias 
que vejo. Por isso todos os conselhos e ideias foram 
válidos, uns pela positiva e outros pela negativa”. O 
conselho que costuma dar é chamar a atenção para 
o segredo do criador que passa em dar as condições 
aos animais para que o seu genótipo seja exteriori-
zável num fenótipo que permita perceber qual a sua 
valia genética e em simultâneo perceber como está a 
decorrer todo o seu processo de seleção. Sugere ainda 
que os criadores devem tratar os seus animais como 
um diamante e que têm que ser mimados para ex-
teriorizar todas as suas potencialidades produtivas.

Quando se fala em tempos difíceis nesta explo-
ração, o pensamento reporta para quando Rui Silva 
tinha duas vacas e duas novilhas e o efetivo ficou re-
duzido a 50% por refugo forçado e morte das duas 
vacas.

O futuro é idealizado a continuar a trabalhar nos 
três parâmetros que sustentam uma exploração: ge-
nética, maneio e sanidade, até porque um rebanho 
de vacas nunca está definitivamente feito. Daqui a 10 
anos o criador Rui Silva vê-se com 10 vacas mas me-
lhores (com menos defeitos) que as actuais pensando 
que quando olhar para o seu rebanho consiga estar 
plenamente satisfeito cm o trabalho e investimento 
feito nele. Afirma que será nessa altura que há ain-
da mais um patamar a ultrapassar que é ainda ver os 
seus animais mais perfeitos e equilibrados. n

“

“

Gestora (PG11308001) Abelidade (PG05088004)
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Actualmente, cerca de 30% dos ginecolo-
gistas buiátricos utilizam esta técnica. A 
margem de erro de um bom “palpador”, 
com 20 anos de experiencia em ginecolo-

gia buiátrica é, atualmente, injustificável: 45-55% 
na avaliação fisio-patológica do óvario e 70-80% na 
avaliação fisio-patológica do útero (não engloban-
do obviamente o diagnóstico de gestação).

O conceito do bem-estar animal e da segurança 
alimentar estão a tornar-se cada vez mais prioritá-
rios; a disponibilidade de técnicas que permitam 
um uso mais apropriado de hormonas, antibióticos 
e anti-inflamatórios é fundamental. O consumidor 
em geral tem uma visão negativa do uso de hor-
monas, associando-o indiscriminadamente a pato-
logias orgânicas irreversíveis. Não só no sector do 
leite, mas também no sector da carne é importante 
dispor de um auxiliar de diagnóstico que permita 
ao veterinário “controlar” o uso e o resultado de 
uma terapia hormonal.

O ecógrafo é um instrumento, um medidor, não 
é a solução para os problemas reprodutivos. Trata-
-se de um auxiliador de diagnóstico, que permite 
“visualizar”, mesmo o que a mão mais experiente 
não consegue perceber.

A imagem que o instrumento reproduz, deve ser 

A ecografia começou a dar os seus primeiros 
passos na pecuária no final dos anos 80; 
nos últimos 25 anos esta técnica tem 
despertado a atenção dos veterinários de 
todo o mundo, pela sua precisão e eficácia. 

Ecografia 
reprodutiva 
em bovinos 
de carne

interpretada: o conhecimento da fisio-patologia útero ovárica por 
parte do profissional que o utiliza é decisivo, tal como a sua expe-
riencia em ecografia.

Por muito tempo, demasiado tempo, a ecografia esteve asso-
ciada ao diagnóstico precoce de gestação; na realidade pensar em 
utilizar este extraordinário auxilio “simplesmente” para antecipar 
o diagnóstico de gestação em 7-10dias não resulta num benefício 
económico ou logístico. Na realidade o que a ecografia permite 
é melhorar indiscutivelmente a qualidade do diagnóstico, permi-
tindo optimizar os resultados, por outras palavras incrementar e/
ou criar uma renda para o agricultor.

criAÇÃo De cArNe
e ecoGrAfiA GiNecolóGicA

São várias as possibilidades de utilização do serviço de ecogra-
fia; tentando simplificar, podemos considerar como prioritários 
os seguintes:

Ñ Valorização ecografica da fisio-patologia óvarica e uterina
ñ Diagnóstico precoce de gestação/não gestação
¡ Sexagem fetal
¿ Valorização da gordura sub-cutânea (Body Condition Score 

/ Avaliação da Condição Corporal)

Foto 1

reProDuÇÃo

POR GIOVANNI GNeMMI
ESPECIALISTA INTERNACIONAL EM ECOGRAfIA REPRO. DE BOVINOS
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GesTÃo ecoGráficA 
NA ProDuÇÃo De cArNe

Para poder ser conveniente a gestão reprodutiva deve 
ser racional! Partos homogeneamente distribuídos ao lon-
go do ano. Na produção de carne, existem dois tipos prin-
cipais de produção:

Ñ Partos concentrados (época de inseminação)
ñ Épocas de parto ( época de cobrição)

Se o maneio estiver bem estruturado, é possível reali-
zarem-se até 50 exames/hora, mas normalmente, devemos 
contar com 30-35 animais por hora. A existência de um ma-
neio eficiente e racional, permite optimizar o nº de animais 
por hora e minimizar situações de perigo para quem lida 
com os animais e para os próprios animais. (foto 2)

Se os partos e as inseminações estão distribuídos ao 
longo de todo o ano, a observação ginecológica deverá ter 
pelo menos uma periodicidade mensal.

Se ao invés existirem épocas de parto, ou por outras pala-
vras épocas de cobrição, os animais deverão ser observados 
ginecologicamente cerca de 15-20 dias antes do início das 
inseminações, criando dois grupos: animais com presença 
de corpo lúteo e animais sem a presença de corpo lúteo. 
Se um corpo lúteo está presente e é bem detectável, muito 
bem detectável, pode-se recorrer à inseminação através da 
observação de cio, ou à utilização de uma prostaglandina 
(sincronização do estro). Se ao invés a detecção é difícil (< 
50%), é necessário recorrer a uma sincronização da ovula-
ção. Nos bovinos de carne, 80% das vacas e novilhas têm 
três ondas foliculares; nestes animais pode-se recorrer a um 

Ovsynch 5, com um intervalo desde a primeira GnRH até 
à prostaglandina de 5 dias e, de modo a aumentar a taxa 
de concessão, introduzir uma segunda prostaglandina no 
dia 6 do programa. Se a condição corporal do animal for 
deficitária, é aconselhável administrar no momento da 
primeira prostaglandina também 500 UI eCG, insemi-
nando-se a tempo fixo às 56-62 horas.  

Se não existe corpo lúteo, é necessário introduzir um 
dispositivo intra-vaginal, durante 5-7 dias, dentro de um 
programa Ovsynch 5 ou 7. O re-controle da gestação ao 
fim de 60 dias será necessário sobretudo nos animais que 
tenham sofrido anestro, devido á sua maior predisposição 
para a morte embrionária tardia e fetal precoce. A partir 
dos 30-35 dias desde a primeira inseminação, os animais 
são submetidos ao controlo de gestação; se o touro não 
estiver sempre presente com o rebanho, os animais nega-
tivos, poderão ser ressincronizados: o rendimento do pro-
grama pode ser enormemente aumentado estabelecendo 
ecograficamente qual o melhor momento para dar início 
ao programa estabelecido. Se ao invés o touro estiver sem-
pre com o rebanho, todos os animais com um corpo lúteo 
podem estar potencialmente gestantes; nos animais sem a 
presença do corpo lúteo: dispositivo intra-vaginal.

Durante a visita, avaliam-se todos os animais; em par-
ticular avaliar-se-á a ciclicidade, qual o período da gesta-
ção, o sexo da gestação. É importante verificar a perfeita 
involução uterina, a recuperação do ciclo ovárico, ou a 
presença de um corpo lúteo. 

O anestro (foto 3) é certamente a patologia reprodu-
tiva mais importante na produção de carne. Normalmen-
te nos bovinos de carne, temos um anestro do tipo I e 
II, ou se encontram ovários muito pequenos, sem corpo 

Foto 2 Foto 3 Foto 4

»
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reProDuÇÃo

lúteo, com estruturas foliculares de diâmetro infe-
rior a 8 mm (anestro do tipo I), ou entre 8-14 mm 
(anestro do tipo II). Qualquer destes dois tipos de 
anestro é o resultado de um balanço energético 
negativo. A presença de um corpo lúteo (Foto 4), 
independentemente do estado do útero (presença 
de endometrite), é um factor muito positivo, sen-
do a correlação de um balanço energético positi-
vo, normalmente não grave. Se o bovino não tem 
inflamação uterina e tem um corpo lúteo, poderá 
dizer-se que é cíclico e quando poderá acomodar 
uma nova gestação. Se ao invés, não for detectado 
um corpo lúteo, em duas visitas sucessivas, signi-
fica que o bovino não está a ciclar e portanto não 
poderá ficar gestante, a menos que se recorra a um 
tratamento hormonal (dispositivo intravaginal). 
Esta primeira distinção, presença ou não do corpo 
lúteo, evitará o uso de um dispositivo intravaginal 
no animal que tenha um corpo lúteo (poupa-se di-
nheiro, efeito positivo sobre o consumidor, etc.).

O diagnóstico de gestação (foto 5) deve realizar-
-se conscientemente sem pôr em risco o embrião e/
ou o feto. A técnica de diagnóstico ecográfico de 
gestação/ não gestação é muito precisa e não com-
porta riscos, desde que o técnico tenha a necessária 
preparação para o fazer, tal como no diagnóstico 
manual. O diagnóstico de gestação deve ser reali-
zado pondo em evidência a presença do embrião: a 
presença por si só de líquido no interior do útero, é 
extremamente imprecisa. Aos 25 dias de gestação, 
a detecção do embrião é possível sem se manipular 
o útero em menos de 50% dos casos. Sempre que se 
manipula o útero está-se a induzir a libertação de 
prostaglandina, que é de facto perigosa para o em-

brião. A sensibilidade do 
embrião à prostaglandi-
na, diminui com a idade. 
Na produção de carne, 
em que o touro está sem-
pre com o rebanho e so-
bretudo onde se pratica 
a inseminação artificial, 
deve-se iniciar a avalia-
ção aos 29-30 dias: em 
94% dos casos, a detec-
ção do embrião ocorrerá 
em poucos segundos e 
sem que seja necessária 
qualquer manipulação, mas sobretudo será possí-
vel verificar a vitalidade do próprio embrião. Esta 
é a verdadeira vantagem do exame ecográfico, em 
comparação com os exames bioquímicos, que 
continuam a ser positivos, mesmo na presença de 
uma gestação embrionária tardia. Um outro fac-
tor considerável, que faz do exame ecográfico mais 
interessante que o exame bioquímico, é a disponi-
bilidade de obter um resultado em tempo real, e 
a conveniência do custo! O controlo de gestação 
deve ser repetido; normalmente sugere-se a reali-
zação de um segundo controlo na altura da sexa-
gem, e de um terceiro controlo aos 120-150 dias, 
para despistar uma mortalidade fetal precoce (que 
ronda os 2% em vacas de carne); em 80% dos casos, 
esta não gestação não é acompanhada de cios ou 
de qualquer sintoma clinico.

Foto 6 Foto 7Foto 5

“
“A técnica de diagnóstico 

ecográfico de gestação/ 
não gestação é muito 
precisa e não comporta 
riscos...
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São vários os motivos para realizar a sexagem 
fetal (foto 6-7):

a. Melhorar a eficácia do plano de emparelha-
mento

b. Vender vacas /novilhas a preços superiores
c. Convencionar as gestações de machos com 

os centros de inseminação artificial
d. Melhorar o programa de substituição do 

efectivo
e. Monitorizar os partos de machos (os nasci-

mentos de machos correm mais riscos devido 
ao seu maior peso ao nascimento)

A sexagem realiza-se entre os 60-110 dias de ges-
tação; iniciar antes deste período é aumentar a taxa 
de erro, podendo o tubérculo genital ainda estar 
em migração. A sexagem faz-se diagnosticando o 
tubérculo genital, idêntico nos machos e nas fême-
as, mas localizado em sítios diferentes: retro umbi-
lical nos machos e caudal nas fêmeas.

coNclusÃo

A introdução e/ou a optimização do uso do ecógrafo na 
gestão reprodutiva dos bovinos de carne, pode resultar num 
enorme aumento da rentabilidade do processo produtivo, por 
meio da redução de custos (redução de intervalos entre partos, 
ou aumentando o nº de vitelos nascidos por ano) e também na 
optimização do uso de hormonas.

O sector da carne tem uma enorme margem de crescimen-
to: cerca de 35% das vacas de carne não parem todos os anos! 
É sobre estes animais que nos devemos concentrar, pondo em 
prática tudo o que é possível num plano de gestão, para reduzir 
o peso assustador destas percas.

A ecografia, se realizada por um técnico responsável e pre-
parado, é de uma enorme ajuda. Limitar o uso da ecografia 
somente ao diagnóstico de gestação precoce (30-35 dias), não 
justifica o investimento, ao invés, é de uma vantagem enorme 
quando englobada num processo de gestão reprodutiva. n
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reProDuÇÃo

Para manter o equilíbrio alimentar é neces-
sário muitas vezes suplementar as vacas e 
procurar uma fórmula que prepare os ani-
mais para um período em que as exigências 

metabólicas são elevadas, como é o caso da síntese 
do colostro e grandes quantidades de leite.

Esta fase coincide com muitas alterações meta-
bólicas e endócrinas que, quando aliadas a um mau 
maneio alimentar podem trazer problemas meta-
bólicos e infecciosos, tais como hipocalcémia, ceto-
se, deslocamento do abomaso, retenção de placenta 
ou mamites.

Os resultados de uma exploração estão directa-
mente relacionados com a produtividade das suas 
vacas. Um bezerro viável por ano, com um intervalo 
entre partos inferior a 365 dias, em que o intervalo 
parto/cobrição fecundante seja inferior a 90 dias, 
seria o ideal para cada vaca. Mas para que isso acon-
teça os cuidados e o maneio alimentar adequado 
têm que começar muito antes.

Uma adequada suplementação nos últimos 90 
dias de gestação aumenta a sobrevivência do bezer-
ro e diminui o impacto fisiológico quer ao nível da 
condição corporal quer da fertilidade. A condição 
corporal ao parto é considerada por si só o factor 
principal que influencia o intervalo parto/1º cio e a 
taxa de gestação em vacas multíparas. No caso das 
novilhas, um nível inadequado de reservas corpo-
rais poderá levar a resultados reprodutivos péssi-
mos, pois tratam-se de animais que além de ainda 
estarem em crescimento vão ter a sua primeira lac-
tação.

O último terço de gestação é um período crítico no 
ciclo fisiológico de uma vaca pois um maneio alimentar 
deficitário nesta fase terá efeitos diretos no parto, pós-
parto, lactação e no vigor do bezerro nascido. Estes 
efeitos são normalmente mais visíveis em explorações de 
regime extensivo uma vez que o último terço de gestação 
coincide com a época seca, quando as pastagens perdem 
qualidade e quantidade

Último terço da 
gestação

Vacas mantidas num balanço energético negativo no período 
pré-parto chegam com uma condição corporal inferior ao parto o 
que resulta num período pós-parto/1º cio mais extenso (Hess et al., 
2005). A condição corporal - CC poderá ser avaliada através de uma 
escala (1=muito magra a 9= obesa; Wagner e tal., 1999) e é um in-
dicador das reservas energéticas na forma de músculo ou de tecido 
adiposo que podem ser usadas como suporte dos processos fisioló-
gicos em alturas de maiores necessidades metabólicas. Para vários 
autores a condição corporal alvo na altura do parto será de 5 a 6 de 
modo a garantir uma adequada performance pós-parto.

Vários trabalhos revelaram que a percentagem de bezerros vivos 
às primeiras horas pós-parto é de 100% para vacas com uma CC6 
em comparação aos 90% em vacas com uma CC4 ao parto. Tam-
bém a percentagem de bezerros vivos ao desmame poderá chegar 
aos 99% em vacas com uma CC6 descendo para os 80% para vacas 
com uma CC4 ao parto. Como tal, e extrapolando teoricamente, 
se chegarmos à época de partos com uma média de vacas em CC6, 
podemos esperar quase 11% mais bezerros ao desmame em compa-
ração com uma vacada em que a média da CC seria de 4. Em termos 
práticos estamos a falar em 11 bezerros a mais num lote de 100 va-
cas. Na tabela seguinte podemos verificar a influência que a CC e o 
maneio alimentar no último terço de gestação terão nos resultados 
reprodutivos pós parto. Resultados esses que irão influenciar o in-
tervalo entre partos e consequentemente os resultados produtivos 
e económicos de uma exploração.

RePRODuÇÃO CC4 CC6

1ª Cobrição fecundante % 36.1 50.0
Vacas gestantes % 80 91

Adaptado de – “2010 Beef Research Report”
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Também o desempenho dos bezerros é influenciado pela condi-
ção corporal das vacas ao parto pois a sua capacidade maternal fi-
cará comprometida se as reservas energéticas não forem suficientes 
para que o potencial genético dos bezerros se demonstre. Podemos 
ter bezerros com elevado potencial genético mas se as necessidades 
fenotipicas não forem suprimidas, esse potencial genético não é de-
monstrado nos resultados quer ao desmame quer nas recrias. A ta-
bela seguinte indica-nos que a composição do leite varia com a CC 
das vacas na altura do parto. Como tal, menosprezar o maneio ali-
mentar no último terço da gestação vai comprometer os GMD dos 
bezerros nos primeiros dias de vida, altura que eles se encontram 
mais vulneráveis e necessitados de elevadas concentrações energéti-
cas, e dependentes exclusivamente do leite materno.

O peso ao nascimento do bezerro é influenciado geneticamente 
pelos seus progenitores e fenótipicamente pelo maneio alimentar 
no último terço de gestação. Na prática podemos esperar um acrés-
cimo em 5Kg para vacas com uma CC6 no parto em comparação 
com vacas que apresentem uma CC4. Alguns estudos revelaram que 
esse acréscimo de 5kg ao parto poderá representar cerca de 10Kg a 
mais na altura do desmame. Contudo o desempenho dos bezerros 
está directamente relacionado com o maneio alimentar das vacas no 

COMPOSIÇÃO DO LeITe CC4 CC6

Gordura% 3.38 3.49
Proteína% 2.88 3.02
Lactose% 5.16 5.26

Adaptado de – “Journal of Animal Science 2005”

pós-parto, altura em que consideramos que a qua-
lidade e a quantidade do alimento disponibilizado 
às vacas devem ser claramente reforçadas. Na fase 
final de gestação as necessidades alimentares au-
mentam, porque estamos perante uma fase em que 
ocorre 70% do crescimento do feto e uma alimenta-
ção deficitária resultará em problemas nutricionais 
que afectarão o seu correcto desenvolvimento.

 Muitos criadores optam por recuperar a CC das 
suas vacas nesta fase, mas poderá ser arriscado estar 
a suplementar a mais do que as reais necessidades, 
pois associado ao excesso energético estarão um 
crescimento exagerado do feto e consequentemente 
o aparecimento de partos distócitos. Vários estudos 
revelaram que em vacas em que a CC foi melhora-
da para um 6 resultaram em 100% de partos nor-
mais. Reforçamos a ideia de que a altura ideal para 
aumentar quantitativamente e qualitativamente o 
maneio alimentar será na altura do pós-parto, pro-
curando que os animais tenham à sua disposição 
alimento capaz de suprimir as necessidades de ma-
nutenção, de aleitamento, de reprodução e de uma 
futura gestação.

Como em tudo, deverão evitar-se os extremos, 
vacas com excessiva suplementação pois poderá 
provocar um excessivo crescimento do feto e por ou-
tro lado vacas com uma CC inferior a 5 pois afectará 
directamente a sua capacidade reprodutiva através 
do atraso nos ciclos ováricos e consequente entrada 
em cio e uma diminuição de fertilidade. Também 
a Capacidade Maternal estará directamente rela-
cionada com a nutrição pré-parto pois um maneio 
alimentar correcto assegurará um desenvolvimento 
correcto do feto, um bezerro com saúde e vitalidade 
e uma vaca com leite em quantidade e qualidade.

Como as necessidades alimentares variam con-
soante a idade e a condição corporal das vacas, o 
ideal seria dividir o seu rebanho em novilhas, novi-
lhas de 1ª barriga, vacas com uma CC debilitada e 
vacas com CC a manter. 

Uma atenção reforçada nesta fase é aconselhá-
vel, com especial atenção para prolapsos vaginais, 
pois a sua incidência é elevada no último terço de 
gestação, para abortos, pois qualquer aborto nesta 
fase deverá ser submetido ao diagnóstico do seu 
médico veterinário assistente e esteja atento tam-
bém a nascimentos antes de tempo…pois as gesta-
ções variam e o parto deverá ser olhado com espe-
cial atenção.

Consulte o seu médico veterinário para o acon-
selhar no maneio profilático do seu rebanho atra-
vés não só das épocas de desparasitação mas tam-
bém nas vacinas a aplicar nesta fase, em especial a 
vacinação para a diarreia neonatal caso este tenha 
sido um problema recorrente nos últimos anos. n
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É neste contexto que surge a Hidroponia (do grego hydro = 
água e ponos = trabalho), uma forma de cultivo de plantas sem 
solo, na qual as sementes germinam encontrando-se apenas 
dentro de água com uma solução de macro e micronutrientes 
necessários ao seu desenvolvimento (Azoto, Potássio, Magné-
sio, Ferro, Zinco, etc.). É uma técnica que dispensa a utilização 
de fungicidas e insecticidas (uma vez que não ocorrem doenças 
ou pragas nas culturas hidropónicas), sendo por isso uma téc-
nica ecológica (preserva o meio ambiente), com elevando po-
tencial de produtividade e qualidade do produto final. Trata-se 
de uma técnica onde se observa uma elevada taxa de germina-
ção das sementes utilizadas bem como um rápido crescimento 
da planta (diminuindo assim a duração do ciclo de produção), 
em recipientes específicos que proporcionam as condições óti-
mas ao desenvolvimento da planta. 

   Pelo facto de ser uma técnica com elevada taxa de ger-
minação, podem obter-se forragens num período de poucos 
dias, dependendo da planta em questão. Podem utilizar-se di-
versas plantas neste tipo de técnica: milho, trigo, cevada, lu-
zerna, aveia, etc.. Por exemplo, um estudo realizado por Val-
divia (1997), conclui que, utilizando cevada pré-germinada de 
acordo com a técnica hidropónica, a colheita pode ser feita em 
7 dias após o início da cultura. É uma técnica que tem vindo 

hidroponia
Cultivo de plantas sem solo

Num país com estações do ano 
bastante marcadas, como é o 
caso de Portugal, com invernos 
rigorosos e frios, e verões muito 
quentes e secos, a produção de 
alimentos para os animais de forma 
a obter autoaprovisionamento 
torna-se complicada. Desta forma, 
o produtor tende a recorrer a 
suplementação da nutrição animal 
com silagens, fenos, concentrados, 
etc. A juntar a esta situação, os 
alimentos compostos para animais 
são cada vez mais dispendiosos, 
pelo que urge encontrar soluções 
para colmatar estas lacunas, 
tendo sempre em linha de conta a 
eficiência da produção animal (a 
alimentação é o factor que mais 
pesa na produção animal) e a 
posterior aceitação por parte do 
consumidor do produto final.

Figura 1 – Esquema de um sistema hidropónico.
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a ser cada vez mais utilizada na nutrição animal, propor-
cionando um alimento complementar de elevada qualidade 
proteica e alta digestibilidade para os animais.

   De acordo com a FAO (Food and Agriculture Organi-
zation of the United Nations - 2001) a forragem produzida 
de acordo com a técnica da hidroponia não tenta compe-
tir com a forragem produzida tradicionalmente, mas surge 
como uma opção para o agricultor quando é necessário su-
plementar a alimentação animal em períodos de escassez.

   Como se trata de uma cultura que não necessita de ter-
ra, optar por forragens hidropónicas requer a utilização de 
menos área para obter uma mesma quantidade de alimento 
(Figura 2). Podem ser criadas infraestruturas que permitam 
colocar vários níveis de tabuleiros onde as sementes ficam 
a germinar.

   Outra das vantagens da hidroponia prende-se com 
a eficiência no consumo de água para obter uma mesma 
quantidade de matéria seca. Por exemplo, num estudo re-

alizado com trigo cultivado tradicionalmente concluiu-se 
que a água despendida para se obter 1Kg de matéria seca 
foi de 505L, enquanto em trigo cultivado em hidroponia, 
para se obter a mesma quantidade de matéria seca, foram 
apenas despendidos 2L de água. Para além da maior eficiên-
cia no consumo de água, também no que a fertilizantes diz 
respeito, a hidroponia permite uma redução da utilização 
de fertilizantes, uma vez que todos os nutrientes necessários 
ao desenvolvimento da planta são obtidos através da solu-
ção que é colocada na água onde as raízes estão submersas. 
Assim, se a solução nutritiva for formulada de acordo com 
as necessidades da planta que se pretende cultivar e se os 
restantes parâmetros forem tidos em conta (pH e tempe-
ratura da raiz, por exemplo), aumenta a produtividade e a 
qualidade da forragem produzida.

   É também do conhecimento geral, que plantas mais 
jovens são mais macias e possuem menos fibra e menos le-
nhina que as plantas num estado de maturação mais avan-
çado, sendo por isso mais digestíveis e com um conteúdo 
nutritivo mais elevado. Ao ser utilizada a hidroponia como 
técnica para produção de alimento para os animais, a plan-
ta é dada ao animal num estado de maturação mais jovem, 
promovendo assim a maior digestibilidade da mesma pelo 
animal. Também por esta razão, pode recorrer-se à hidropo-
nia para proporcionar aos animais uma fonte de proteína 
mais económica.

   A cultura de forragens através da hidroponia represen-
ta uma alternativa útil ao produtor para poder ter alimento 
para os animais durante todo o ano, quer sejam gramíneas 
ou leguminosas, de uma forma prática e económica, poden-
do fazer face às épocas de escassez de alimento, tornando as-
sim o seu sistema de produção independente das alterações 
climáticas sazonais. n

Figura 2 – Estufa com tabuleiros hidropónicos 
(Fonte: http://www.sungarden.com.mx/forraje.htm)

“

“A forragem produzida de 
acordo com a técnica da 
hidroponia surge como uma 
opção para o agricultor quando 
é necessário suplementar 
a alimentação animal em 
períodos de escassez.
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Ao falar de alimentaçao com silagem de 
milho é importante dividir esta abor-
dagem em três momentos distintos: es-
colha da variedade de milho a cultivar, 

o processo de ensilagem e determinaçao do valor 
nutritivo da silagem.

escolHA DA vArieDADe De milHo
Para se poder obter uma silagem de milho com 

qualidade há vários factores que poderão ter in-
fluencia tais como o solo, o clima, a adubação, as 
regas e as práticas culturais. Se considerarmos que 
temos condiçoes óptimas em todos estes factores, 
por certo não iremos obter a mesma qualidade de 
silagem de milho com duas variedades diferentes. 
Uma boa variedade para milho terá que ter um 
bom vigor inicial de nascença, boa densidade fo-
liar, um bom stay-green e uma muito boa espiga. 
Este útimo aspecto é muito importante uma vez 
que 50 a 55% do peso do total da planta é devido 
à espiga e 70% do valor nutritivo da silagem está 
na espiga. Assim, uma variedade que tenha um 
elevado potencial de desenvolvimento de grandes 
espigas poderá permitir aumentar a produção por 
hectare de milho para ensilar assim como a futura 
qualidade da silagem obtida.

o Processo De eNsilAGem
Para se obter uma silagem de qualidade é ne-

cessário cortar o milho no ponto ideal. Este estará 

situado em termos fenológicos quando a planta 
se encontra entre o grão leitoso e o grão pastoso, 
ou seja, se abrirmos uma maçaroca quando a li-
nha de leite se situa entre dois terços e metade da 
longitude do grão a contar de fora para dentro da 
maçaroca, de forma a se ob-
ter uma silagem que andará 
entre os 30 a 35 % de matéria 
seca, valor considerado ideal 
para a silagem. Também o 
tamanho do corte da silagem 
deverá andar por volta de um 
centímetro correndo-se o ris-
co de se este corte for muito 
pequeno se diminuir a diges-
tibilidade da silagem e se for 
muito grande termos uma 
maior quantidade de fibra e 
de aumentarmos os desperdícios de silagem pois 
existe um menor aproveitamento por parte do ani-
mal.

O processo de ensilagem consiste na conserva-
ção de forragens com elevado teor de humidade. 
Este processo divide-se em duas fases: aeróbica e 
anaeróbica. A fase aeróbica é a primeira a suceder-
-se e consiste na reacção do oxigénio até ao seu es-
gotamento com as células da planta, provocando 
a sua degradação. Esta fase conduz à diminuição  
da qualidade da silagem já que se está a consumir 
a energia existente na silagem. Convém que este 
processo seja o mais curto possível para se evitar 

A silagem de milho na 
alimentaçao de bovinos

A alimentaçao do gado bovino representa uma grande fatia do total 
dos custos existentes neste tipo de exploraçao. A silagem de milho 
é um alimento que permite fornecer ao gado uma parte das suas 
necessidades alimentares e a baixo custo. Assim, uma dieta alimentar 
baseada em silagem de milho permitirá fornecer ao gado grande parte 
dos nutrientes que necessita e baixar os custos da exploraçao em 
alimentaçao.

““Um bovino com cerca 
de 500 Kg poderá 
consumir entre 30 a 
35 Kg de silagem de 
milho por dia.

POR LuIS hILÁRIO
SEMILLAS fITó – LUSOMIX
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ao máximo a referida perda de qualidade. Para isso, com-
pacta-se muito bem o silo e procede-se ao seu fecho o mais 
rapidamente possível. Começa então a fase anaeróbia (com 
ausência de oxigénio) em que as bactérias iniciam a fermen-
tação dos acúcares. Ao longo desta fermentação é libertado 
ácido láctico e em menor proporção ácido butírico que vão 
acidificando a silagem. Ao chegar a um pH entre 3 a 4 este 
processo pára, o que pode levar cerca de 4 semanas. Temos 
então a silagem estabilizada.

quAliDADe e vAlor NuTriTivo DA silAGem
A qualidade da silagem deverá ser avaliada por cinco pa-

râmetros principais – pH, teor de ácidos orgânicos, tempe-
ratura, cheiro e cor. O pH deverá estar entre 3,5 a 4 o que 
revela que houve uma boa acidificação da silagem de forma 
a estabilizá-la em termos de reacção dos microrganismos. 
Os ácidos orgânicos predominantes deverão ser o láctico, 
uma mais baixa concentração de ácido acético e uma muito 
baixa concentração de ácido butírico. Esta proporção entre 
estes três ácidos revela que a silagem está bem conservada. 
A temperatura deverá estar estabilizada (se for alta significa 
que a silagem continua a reagir e a degradar os seus compo-
nentes com posterior perda de qualidade), cheirar a vinagre 
devido à concentração de ácidos e ter cor verde amarelado.

Como já foi referido, o Valor Nutritivo de uma silagem 
começa a ser definido com a escolha da variedade e também 
com as práticas culturais efectuadas até ao corte do milho. 
A determinação do momento do corte é também muito im-
portante para o valor nutritivo da silagem que iremos obter 
de forma a que possamos conseguir valores ideais de maté-
ria seca, fibra neutro-detergente e de amido. Assim, numa 
silagem de milho com qualidade os valores de matéria seca 
deverão andar entre 30 a 35%, a fibra neutro-detergente de-
verá ser inferior a 45% e o teor em amido superior a 28%. No 
que diz respeito à proteína bruta, os valores médios numa 
silagem de milho andam entre os 8 a 10% na matéria seca 
o que por si só não é suficiente para a alimentação dos ani-
mais, sendo necessário complementá-la com uma ração rica 
em proteína que permita cobrir toda as necessiades nutri-
cionais dos bovinos e proporcionar-lhes uma alimentação 
equilibrada. Também os minerais (especialmente o potás-
sio) e vitaminas estão presentes na silagem de milho mas 
é necessário suplementá-los em fósforo, potássio, iodo, 
manganês, cobalto, zinco e vitaminas uma vez que por si só 

a silagem de milho não consegue fornecer as quantidades 
necessárias para os animais.

A silagem de milho revela-se de grande importância na 
dieta diária de bovinos tanto pelo elevado conteúdo ener-
gético que contém como pelo que pode proporcionar em 
termos de diminuição dos custos de uma exploração. Um 
bovino com cerca de 500 Kg poderá consumir entre 30 a 35 
Kg de silagem de milho por dia não sendo suficiente para 
cobrir todas as suas necessidades nutricionais. Estas terão 
que ser complementadas com um ração rica em proteína e 
também com minerais e vitaminas. n 

Estrada da Sesmaria Limpa - Porto Alto
2135-402 SAMORA CORREIA
PORTUGAL
Tel. 263 658 158  |  Fax 263 658 097  |  E-mail: lusomix@sapo.pt
www.semillasfito.com

LUSOMIXLUSOMIX
ALIMENTAÇÃO PARA RUMINANTES

BONS PRINCÍPIOS,
BONS RESULTADOS!
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A qualidade da silagem e feno silagem de erva tem 
evoluído nos últimos anos. A perspectiva sobre 
esta forragem mudou, os custos de produção 
contabilizados, assim como a melhoria do seu va-

lor nutritivo que se pode conferir com um correcto maneio.
Os pontos mais importantes neste maneio estão rela-

cionados com a Pré-fenação, o seu Teor de Matéria seca 
e a Conservação da forragem, sendo os pontos que iremos 
abordar.

PrÉ-feNAÇÃo
O maneio do cordão é um passo decisivo na qualidade 

final da forragem. O ponto mais preponderante no maneio 
do cordão será, sem dúvida, a largura do mesmo. Quanto 
maior for o cordão, mais maximizaremos a taxa de secagem 
da erva, e com isto, uma maior preservação dos açúcares e 
restantes nutrientes.

 

Estudos realizados pela Universidade de Wisconsin 
mostram que no caso da pré-fenação de luzerna, com um 
cordão largo, ou seja, que tenha 72% da altura da planta, 
podemos atingir os 65% de matéria seca em apenas 10 ho-

ras. Isto significa cortar e ensilar no mesmo dia. Já os cor-
dões estreitos podem levar pelo menos 24 horas, associado 
ainda a diminuição da qualidade nutricional. Neste mesmo 
estudo verificou-se que a qualidade obtida da silagem pro-
veniente dos cordões mais estreitos era inferior, revelando 
maior percentagem de NDF e menor percentagem de Hi-
dratos de Carbono não estruturais. Em comparação, as 
silagens provenientes de cordões largos demonstram uma 
maior percentagem de nutrientes digestíveis, assim como, 
maior teor em ácido láctico. Este aumento de ácido láctico 
produzido revela que a fermentação foi melhor consegui-
da, reflectindo-se numa menor perda de matéria seca e uma 
melhoria a nível geral na qualidade da silagem. Em termos 
práticos, também se reflecte num aumento de produção de 
leite por hectare. 

Teor De mATÉriA secA
Relativamente à matéria seca, sabe-se que tem grande 

influência na qualidade de fermentação das silagens de gra-
míneas e leguminosas. Os maiores problemas residem nas 
silagens muito húmidas, em valores inferiores a 25%, que 
tendem a gerar problemas de silagens clostridícas, assim 
como a limitar a ingestão.

Desta forma, devem ser evitadas silagem de matéria seca 
inferior a 30%. 

A fermentação deve ir no sentido do rápido baixamento 
do pH, ou seja, a acidificação da forragem, com vista a não 
permitir o desenvolvimento de microrganismos nocivos tais 
como os clostrídios. No caso de silagem com elevados valo-
res de humidade, para além de serem o ambiente adequado 
à prevalência de clostrídios, têm igualmente uma elevada 
quantidade de açúcares prolongando significativamente a 
fermentação. Este facto traduz-se na obtenção de silagens 
mal conservadas e inclusive “queimadas”, reflexo de tempe-
raturas excessivamente altas atingidas durante o longo pro-

Optimização da Qualidade 
de Silagens e Feno-Silagens

POR RAqueL CORTeSÃO
fORAGE ANALYSIS SPECIALIST
PIONEER PORTUGAL
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cesso fermentativo.
Concluída a fermentação, queremos obter outros dois 

ácidos, responsáveis pela manutenção da estabilidade na 
frente do silo quando em contacto com o ar, são eles: o áci-
do acético e o ácido propiónico.

coNservAÇÃo
Conseguir o rápido baixamento do pH que já referimos 

ser essencial para limitar as perdas de matéria seca e não 
permitir o desenvolvimento de microrganismos nocivos é, 
efectivamente, uma tarefa árdua numa forragem com eleva-
do teor de proteína (efeito tampão). Para além disto, natu-
ralmente nestas forragens temos apenas 26% das bactérias 
que efectivamente precisávamos para garantir uma fermen-
tação eficaz.

 

Esta carência de bactérias reflecte-se numa deficiente 
utilização dos açúcares, deixando muito deles disponíveis, 
num baixo valor em ácido e dificultando o baixamento rá-
pido do pH, dando margem para o desenvolvimento de mi-
crorganismos nocivos tais como os clostrídios e leveduras.

Por todos estes motivos é essencial a utilização de boas 
práticas de ensilamento, assim como um teor de matéria 
seca ideal, para optimizarmos a qualidade da silagem ou 
feno silagem de gramíneas e leguminosas. 

A estabilidade do silo é outro ponto de extrema impor-
tância, sendo para isso essencial a densidade do silo resul-
tante de uma boa compactação, de forma a minimizarmos 
a penetração de oxigénio e evitarmos parte de instabilidade 
aeróbica. 

 

Essencial ainda são os referidos ácidos acético e propió-
nico, conseguidos com um bom inoculante específico para 
silagens e feno silagens de gramíneas e leguminosas, devida-
mente testados e comprovados em estudos de campo.

As perdas de matéria seca em silos cuja fermentação não 
foi controlada, ou seja, não inoculados, rondam os 25% po-
dendo atingir os 70%. Estas perdas podem significar a perda 
da vantagem económica da produção de silagem de gramí-
neas e leguminosas. A manutenção da qualidade da prote-
ína é outro dos pontos essenciais, dado ser este o principal 
objectivo da produção desta forragem, que se consegue com 
um correcto processo fermentativo e estabilidade aeróbica. 
Um inoculante heterofermentativo de qualidade como os 
inoculantes Pioneer® disponíveis para as diferentes opções 
forrageiras, garantem a manutenção da qualidade da pro-
teína, com baixa produção de N_NH3, e ainda muito mais:

 y Fermentação eficiente e mais rápida
 y Diminuição das perdas de Matéria Seca
 y Aumento da Estabilidade Aeróbica;
 y Aumento do GMD/kg de matéria seca de forragem.

Optimize a qualidade e a produção por hectare, garanta 
o seu sucesso.

Conte com a Pioneer. nós estamos sempre por perto. n
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Fasciolose em bovinos

ciclo De viDA DA fAsciolA HePATicA (fiG.2)

O parasita adulto encontra-se no fígado, ao nível dos canais bilia-
res e excreta ovos que são conduzidos ao intestino e expelidos para o 
exterior juntamente com as fezes. Cada ovo contem no seu interior 
uma estrutura denominada miracídeo que, a temperaturas favorá-
veis (>10ºC) eclode do ovo e move-se, procurando o caracol de forma 
activa. Dentro do caracol, transforma-se em cercárias, organismos 
também móveis que, em condições de temperatura e humidade ade-
quadas, abandonam o caracol para se instalarem na erva. Uma vez na 
pastagem, transformam-se na forma infectante para os bovinos que é, 
simultaneamente, uma forma de resistência no ambiente: a metacer-
cária. Ao pastar, os bovinos ingerem metacercárias e inicia-se a fase do 
ciclo de vida no hospedeiro definitivo, o bovino. É esta a fase do ciclo 
de vida da fascíola que resulta em doença para os animais. 

A fasciolose é uma doença do fígado causada por um parasita 
denominado Fasciola hepatica. A doença pode afectar diferentes espécies 
animais, mas é mais comum e importante nos ovinos, caprinos e 
bovinos. Este parasita pode também infectar o homem através da 
ingestão de vegetais crus.

POR RITA CATITA AFONSO
GESTORA DE PRODUTO zOETIS PORTUGAL

Fig.1 Galba truncatula (hospedeiro intermediário)

A Fasciola hepatica reproduz-se e infec-
ta dois hospedeiros (intermediário e 
definitivo) segundo um ciclo de vida 
complexo. Os hospedeiros definiti-

vos habituais são os ruminantes e o hospedei-
ro intermediário é um pequeno caracol, Galba 
(Lymnaea) truncatula (Fig.1) que habita os solos 
lamacentos, ligeiramente ácidos, cuja drenagem 
é deficitária. Para melhor descrever esta patolo-
gia e tendo em conta o âmbito do artigo, vamos 
focar-nos nos bovinos como hospedeiro defini-
tivo. 

Compreender a ocorrência de fasciolose é 
compreender o seu ciclo de vida e também as 
características do habitat do caracol que é hos-
pedeiro intermediário. Sabemos, assim, que a 
ocorrência de fasciolose é mais propícia em zo-
nas húmidas e em anos em que a Primavera e o 
Verão são chuvosos. 

Fig. 2 Ciclo de vida da 
Fasciola hepatica
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Ao serem ingeridas pelos bovinos, as metacercárias percorrem o 
tubo digestivo até chegarem ao intestino delgado. Do intestino del-
gado, deslocam-se até ao fígado, onde iniciam o processo de matura-
ção 4 a 6 dias após a infecção. Já no fígado a acção do parasita pode 
dividir-se em 2 fases: a primeira em que as fascíolas estão na forma 
imatura e a segunda quando se apresentam na forma adulta. 

As formas imaturas efectuam migrações através do fígado alimen-
tando-se do tecido hepático e de sangue. Esta fase do parasita é muito 
traumática para o fígado e traduz-se em lesões do órgão e hemorra-
gia. Não é comum que esta fase da infecção se traduza em doença 
muito dramática nos bovinos, ao contrário do que acontece com os 
ovinos. Contudo pode conduzir a quadros clínicos significativos em 
áreas de maior exposição ao parasita, em animais sujeitos a maior es-
forço produtivo ou debilitados por outros problemas.

As fascíolas imaturas desenvolvem-se para o estádio adulto e as 
migrações través do fígado cessam. Os parasitas adultos alojam-se ao 
nível dos canais biliares e alimentam-se do sangue do animal hospe-
deiro (Fig. 4) e podem por isso conduzir à anemia. Visualmente, para 
além da possível palidez das mucosas, sinal de anemia, pode também 
aparecer uma tumefacção sub-mandibular, vulgo “papo”, revelador 
da existência de um défice proteico associado à presença da doença. 
É importante notar que os bovinos são bastante mais resistentes à 
fasciolose que os ovinos, pelo que muitas vezes estão infectados sem 
manifestarem sintomas que consigamos observar. No entanto, a pre-
sença de fascíolas no fígado conduz sempre a algum grau de lesão 
deste importante órgão, para além de acarretar, potencialmente, rejei-
ções de fígados no matadouro.

 

ePiDemioloGiA
A prevalência e distribuição geográfica da fasciolose têm aumen-

tado nos últimos anos. De entre as razões apresentadas incluem-se as 
alterações climáticas globais e a instalação de novas infra-estruturas 
de regadio.

Tendo em conta a realidade climatérica de Portugal continental, 
pode dizer-se que a Fasciola hepatica pode encontrar condições favorá-
veis, durante a maior parte do ano, para completar o seu ciclo de vida.

Fig. 3 Fasciolas adultas alojadas nos ductos biliares

DiAGNósTico DA fAsciolose em 
boviNos

O diagnóstico da fasciolose é dificultado 
pelo facto de, nos bovinos, se tratar com fre-
quência de uma doença sub-cliníca (sem sinais 
exteriores detectáveis).

1. sinais clínicos – fasciolose crónica, mais ha-
bitual nos bovinos

 y Perda de condição corporal (Fig.4)
 y Perda de vivacidade/ anemia
 y Edema sub-mandibular (“papo”)
 y Piores crescimentos
 y Diarreia
 y Redução da fertilidade

2. Evidências observáveis após a morte

 y Presença de fascíolas no fígado 
 y Fibrose/endurecimento do fígado e espes-
samento ou calcificação dos canais biliares

 y Rejeição parcial ou total do fígado

3. análises laboratoriais

É possível, com recurso a métodos laborato-
riais, procurar a confirmação da presença de fas-
ciolose nas explorações. Estas técnicas podem 
incluir análises coprológicas (em amostras de 
fezes) e análises realizadas em amostras de soro 
sanguíneo.

Fig. 4 Perda de condição corporal associada à fasciolose

»
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coNTrolo DA fAsciolose em boviNos

COnTROLO DO hOsPEDEiRO inTERMEDiáRiO
O controlo das populações de Galba truncatula (caracol), 

através de meios químicos, não é uma prática facilmente im-
plementável, para além de poder acarretar riscos ambientais 
associados aos moluscicidas. 

Outra forma de controlar o hospedeiro intermediário 
seria drenar as zonas mais alagadas de forma a tornar o am-
biente hostil para o caracol, ou excluir do pastoreio essas zo-
nas de maior risco. Estas práticas, potencialmente úteis, são 
no entanto de difícil implementação na realidade de muitas 
explorações.

uTiLizaçãO DE fasCiOLiCiDas
Os fasciolicidas são medicamentos que permitem con-

trolar a fasciolose nas vacadas ou rebanhos de pequenos ru-
minantes, de acordo com o que se reconhece ser a presença 
ou ausência desta doença em cada exploração 

Existem uma série de opções no mercado que permitem 
controlar a Fasciola hepatica sendo comum a associação do 
fasciolicida  com outras moléculas, no sentido de alargar o 
efeito a outros parasitas. Estes outros parasitas podem in-
cluir os nemátodos gastrointestinais e respiratórios (vermes 
redondos) e, em algumas combinações, também alguns pa-
rasitas externos.

É importante referir que os medicamentos fasciolicidas 
não têm todos o mesmo espectro de acção no que diz res-

peito ao estádio de maturidade das fascíolas. Alguns apenas 
são efectivos contra fasciolas adultas, enquanto outros apre-
sentam também eficácia contra as formas imaturas (Fig.5).

A utilização de fasciolicidas que actuam sobre formas 
imaturas permite reduzir de forma mais eficaz o desenvol-
vimento de fascíolas adultas, pois menos fascíolas imaturas 
vão ter a possibilidade de completar o ciclo. Menos fascíolas 
adultas presentes reflecte-se numa menor excreção de ovos 
para o exterior e, consequentemente, numa diminuição da 
contaminação dos hospedeiros intermediários e das pasta-
gens.

Em algumas situações, bovinos e ovinos pastoreiam os 
mesmos locais. Nestes casos é importante que o controlo 
se realize nas duas espécies devido ao risco de o grupo não 
tratado poder ser fonte de contaminação constante para a 
pastagem.

A fasciolose é uma doença parasitária com custos associa-
dos e que, na maioria das vezes, não é possível diagnosticar 
apenas por observação dos animais. Pode estar a comprome-
ter-se a produtividade sem que esse facto seja facilmente visí-
vel.  É muito importante relembrar que a eventual utilização 
de fasciolicidas e outros anti-parasitários deverá ser sempre 
decisão do médico veterinário assistente, em consequência 
do diagnóstico das doenças que são relevantes na explora-
ção e da avaliação crítica das diferentes opções terapêuticas 
disponíveis. n

Fig.5 Espectro de acção dos fasciolicidas relativamente 
ao estadio de maturidade das fasciolas.

Referências bibliográficas
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2. Fasciolose, capitulo 7: Mechanisms of Fasciolicide Action and Drug Resistance in Fasciola hepatica, CAB International, 1999.
3. VICH Guideline 12, Efficacy of anthelmintics: specific recommendations for bovines. EMEA, 1999.
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Aquando da aquisição de um reprodutor, quer machos, quer 
fêmeas de reposição, devemos cumprir pelo menos 4 regras bási-
cas. 

1. emPArelHAmeNTo correTo coNsoNANTes com 
objeTivo DA exPlorAÇÃo – mÉriTo GeNÉTico

Para cada criador devem ser claras quais as características que 
devem ser procuradas, aquando da selecção de bovinos reprodu-
tores, inclusive dependendo do tipo de interesse da exploração, 
como sendo cruzamento em linha pura, ou para cruzamento in-
dustrial. Do tal mérito genético, resulta que o investimento que 
foi feito no animal é compensado pelos ganhos que estamos a 
conquistar. 

Compra de um touro
Regras para aquisição de reprodutores

Figura 1 – Um touro com características genéticas 
testadas, é um valor mais seguro do que um touro não 
testado. O mesmo acontece em relação ao doenças 
reprodutivas. EBV recorded – valor genético estimado; 
GAMBLE – Aposta; RISK- Risco

POR ANDRé PIReS PReTO
TECHNICAL SERVICES RUMINANT BUSINESS UNIT
MSD ANIMAL HEALTH LDA.

2. GeNÉTicA sim, mAs NÃo “comPrAr” 
DoeNÇAs

Obviamente não é o objectivo de nenhum pro-
dutor, aquando da aquisição de animais para a sua 
exploração, pagar para ter doenças transmissíveis 
no seu efectivo, mas infelizmente já aconteceu e 
continua a acontecer.
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Figura 2 – Consequências da infecção pelo vírus da BVD durante a gestação de 
uma vaca. Lembrando que se essa introdução do vírus for devida a compra de 
uma macho, isto poderá ter consequências avultadas.

Devem ser usadas regras básicas de selecção de animais 
para compra:

Conhecer o estatuto sanitário da exploração de origem;
 y Comprar apenas animais que foram testados;
 y Reduzir ao máximo o risco, comprando no menor número 
de explorações.

quais são as doenças reprodutivas contagiosas mais im-
portantes:

 y BVD – a entrada do BVDv numa exploração faz-se pela intro-
dução de animais persistentemente infectados (PI), esta é uma 
situação grave porque estes animais contaminam o ambiente 
e contagiam outros animais com vírus (infecção transitória = 
temporária), que caso seja uma vaca no período de 30-120 dias 
de gestação, pode criar-se um novo PI, completando o ciclo de 
infecção. Touros que sejam PIs vão excretar vírus no seu sé-
men, e touros que sejam infectados transitoriamente podem 
ter a sua espermatogénese afectada até 60 dias. Existem casos 
de aquisição de machos em linha pura, que eram PIs, tendo 
resultado na introdução da doença na exploração. 

 y IBR – Os animais positivos a testes serológicos de IBR, tiveram 
contacto com o vírus no passado, e como este vírus deixa ani-
mais portadores, tal e qual como a herpes labial humana, uma 
vez infectados e portadores, estes animais poderão re-excretar 
vírus quando sujeitos a stress e baixas de defesas. Mais uma 
vez os machos excretam o vírus pelo sémen.

as duas doenças que se seguem são de diagnóstico mais 
trabalhoso, pois as amostras para laboratório devem ser co-
lhidas aquando do exame andrológico. 

 y CAMPILOBACTERIOSE – causada por Campylobacter fetus, 
cuja principal via de contágio é o macho portador, que con-
tamina as vacas pela cobrição. Ou pode dar-se o caso de uma 

macho “limpo” ficar infectado pela presença de 
vacas portadoras, no entanto, passa a ser o ma-
cho o veículo de transmissão.

 y TRICOMONOSE – causada pelo parasita Tri-
trichomonas foetus, mais uma vez um touro 
portador pode infectar a vacada.
As principais consequências destes agentes são 

perdas embrionárias, que conduzem ao aumento 
do número de cios/cobrições por gestação, alarga-
mento da época de partos, e dos dias de intervalo 
entre partos. Em Portugal, não existem, registadas, 
qualquer tipo de medidas frente a estes dois agen-
tes, e a nível de diagnóstico já estão a ser detectados 
em lavagens prepuciais.

Outras doenças infecto-contagiosas com es-
pecial importância:

 y CLAMíDEOSE – Provocada pela Chlamydophi-
la, cada vez mais diagnosticada, mas ainda não 
muito estudado o seu impacto em bovinos.

 y FEBRE Q – Convém relembrar que em França, 
nalgumas regiões, está em curso um programa 
de erradicação desta doença, e já foi detectada a 
vinda de animais positivos de França.

 y BESNOITIA – Uma doença parasitária que pode 
levar à esterilidade de machos, além das lesões 
normais cutâneas e perda de condição corporal.

 y PARATUBERCULOSE – Animais com diarreia 
crónica, com grave perda na condição corporal, 
e consequentemente incapacidade de cobrição. 
Note-se que o touro é um activo que se pode 
manter durante bastante tempo no efectivo 
e poderá funcionar como excretor. Veja-se o 
exemplo dos touros de raça brava na ilha Tercei-
ra, com elevada susceptibilidade a esta doença.

 y SCHMALLENBERG E “LíNGUA AZUL” – pelo 
facto de estarem presentes nos países dos quais 
importamos maior número de machos repro-
dutores. A doença da Língua azul, ainda inse-
rida nas doenças de controlo oficial, mas o Sch-
mallenberg apenas de controlo opcional.

 y PARASITAS – explorações livres de Fascíola, 
mas com condições de persistência deste parasi-
ta, e que introduzam um animal vindo de uma 
zona infectada e portador, mais uma vez estão a 
“comprar” a doença.

3. coNHecer exPlorAÇÃo
O nível de conhecimento da exploração, a sua 

exploração, é muito importante e deverá condicio-
nar todo o maneio de recepção de um novo touro, 
ou na entrada de fêmeas. Este trabalho deve ser fei-
to em conjunto com o seu Médico Veterinário, no 
sentido de conhecer que doenças circulam. »



96 notícias Limousine

sANiDADe

Figura 3 – O exame andrológico, avalia o touro na sua vertente 
reprodutiva. A medição do perímetro escrotal é apenas uma das 
características avaliadas.

Exemplos vários podem ser dados, de situ-
ações que aconteceram no passado:

 y CIRCULAçãO DE BVD – a entrada de um 
touro, que nunca contactou com este agen-
te, poderá condicionar a cobrição das vacas 
e todas as consequências económicas disso. 
Existem casos descritos de impacto directo 
no macho, com redução de perímetro escro-
tal, devida a infecção aguda, excreção viral no 
sémen até duas semanas e a produção esper-
mática afectada até oito semanas. 

 y CIRCULAçãO DE IBR – vacada com circu-
lação de IBR (BHV-1) e introdução de um 
reprodutor, comprado o animal rapidamen-
te foi infectado, e além de ficar portador da 
doença, vai excretar via seminal o vírus.
O maneio existente na exploração, quando 

delineado em conjunto com seu médico vete-
rinário, tem como um dos objectivos reduzir a 
susceptibilidade a doenças. Animais introduzi-
dos na exploração, deverão ser imunizados de 
modo a reduzir a possibilidade de infecção com 
as doenças que se sabe que estão presentes e em 
circulação.

Maneio não apenas dirigido à profilaxia, mas 
também para a vertente parasitária.

4. AvAliAÇÃo reProDuTivA
A avaliação reprodutiva em touros e fême-

as introduzidas na exploração deve ser feita em 
continuidade com os procedimentos de conheci-
mento da exploração. Pois não vamos estar a in-

vestir euros, num animal que não está apto para a função pretendida, 
que é a produção de vitelos. 

Sendo assim o exame andrológico, completo e correctamente exe-
cutado pode indicar qual o grau de capacidade ou incapacidade de 
produzir sémen fecundante. No entanto, o comportamento do ma-
cho apto junto das vacas, poderá condicionar a sua acção reprodutiva, 
bem como o maneio da introdução de machos mais jovens junto de 
touros mais experimentados, situação que ocorre em vacadas de cru-
zamento terminal.

No caso das fêmeas, devem ser avaliadas pelo seu médico veteri-
nário e excluir, qualquer tipo de problemas que afectem a sua perfor-
mance reprodutiva. Existem referências de colegas médicos veteriná-
rios, que foram chamados a ver novilhas com malformações a nível 
vaginal, consequência de free-martinismo (nascida gémea de uma 
gestação gemelar, com um macho).

A compra de reprodutores é um acto de muita responsabilidade, 
que poderá trazer consequências benéficas à exploração, mas também 
consequências nefastas, como a entrada de doenças novas, e conse-
quentemente perdas económicas. Partilhe a responsabilidade com 
quem o pode ajudar, como:

 y ACL – auxilia no emparelhamento e avaliação de performances;
 y MÉDICO VETERINÁRIO – avaliação de doenças que circulam 
na exploração, ajuste do maneio profiláctico à realidade da ex-
ploração, maneio reprodutivo, etc.

Ao envolver todas as entidades interessadas na cadeia, certamente 
irá resultar num esforço conjunto para todos evoluirmos. A MSDAH 
é uma empresa que trabalha em conjunto com o seu Médico Veteriná-
rio, no sentido de fornecer, mais serviços que apenas medicamentos 
biológicos e farmacológicos, nomeadamente soluções que acrescen-
tem valor ao seu negócio. n

ReF. AMOSTRA  BVD P80   IBR GB  

 1  - +

 2  - -

 3  - -

 4  - -

 5  - +

 6  - -

 7  - -

 8  - -

Tabela 1 – Exemplo de resultados de uma vacada completamente susceptível à introdução de vírus do BVD. 
As vacas não apresentam qualquer tipo de defesa em relação ao vírus do BVD. No entanto, por intermédio de 
vacinação essa protecção pode ser conferida.
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É um facto que, de todos os nutrientes, a água é o 
mais critico, pois são várias as funções que depen-
dem da sua ingestão. A água é necessária para re-
gular a temperatura corporal, crescimento, repro-

dução, lactação, digestão, uso de nutrientes, manutenção 
do balanço mineral, tampão de pH dos fluidos corporais, 
remoção de resíduos, lubrificação das cartilagens, audição 
e visão. Como tal, a quantidade e a qualidade da água inge-
rida é de extrema importância para a saúde animal e para a 
produtividade da exploração.

É importante relembrar que para obter a máxima renta-
bilidade, animais de elevada produção necessitam de uma 
grande quantidade de água de qualidade, limpa e fresca.

NecessiDADes De áGuA 
São vários os factores que podem influenciar as neces-

sidades e o consumo de água, destacando-se a temperatura 
atmosférica, a humidade, a temperatura da água, a produ-
ção de leite, o tempo de gestação, a actividade física, o ní-
vel de crescimento, o tamanho do animal, a raça, o tipo de 
alimentação e a quantidade de sal e matéria seca ingerida.

A quantidade de matéria seca presente na alimentação é 
um dos factores que influencia directamente a ingestão de 
água. Dietas ricas em sal, bicarbonatos de sódio ou proteí-
na requerem uma maior quantidade de água ingerida. Pelo 
contrário quando a alimentação tem um nível de humidade 
mais elevado como é o caso de silagens ou forragens a ne-
cessidade de água tende em diminuir. 

Muitas vezes não se dá 
a importância devida às 
necessidades de água na 
produção de bovinos de carne. As 
elaborações das dietas alimentares 
baseiam-se em carbohidratos 
(energia), proteína, vitaminas 
e minerais de modo a que os 
animais possam atingir as 
performances desejáveis, mas as 
necessidades de água também 
existem, e essas performances 
podem ser influenciadas pela 
ingestão de água.

A qualidade da água 
água, um bem
essencial!
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A temperatura é outro factor com 
um elevado impacto no consumo de 
água. O metabolismo da água é essen-
cial para manter a temperatura corpo-
ral. Os ruminantes dissipam a tempera-
tura corporal através da evaporação dos 
líquidos corporais. Assim, animais que 
estão expostos a elevadas temperaturas 
necessitam de uma maior quantidade 
de água pois irão usar as suas reservas 
para regular a temperatura através da 
respiração ou transpiração.

Gráfico 1 - Correlação entre nível de humidade no alimento e o consumo de água.

Adaptado de National Research Council, 1974

CONSuMO De ÁGuA  (Litros por dia a diferentes temperaturas)

Peso (Kg) 4.4oC 10oC 14.4oC 21.1oC 26.6oC 32.2oC
Recria

182 15.1 16.3 18.9 22.0 25.4 36.0
277 20.1 22.0 25.0 29.5 33.7 48.1
364 23.0 25.7 29.9 34.8 40.1 56.8

Engorda
273 22.7 24.6 28.0 32.9 37.9 54.1
364 27.6 29.9 34.4 40.5 46.6 65.9
454 32.9 35.6 40.9 47.7 54.9 78.0

Vacas gestantes
409 25.4 27.3 31.4 36.7
500 28.7 24.6 28.0 32.9

Vacas em lactação
409 43.1 47.7 54.9 64.0 67.8 81

Touros
636 30.3 32.6 37.5 44.3 50.7 71.9
727 32.9 35.6 40.9 47.7 54.9 78.0

Devido à sua importancia nas funções vitais de um animal e à dificuldade em estimar as necessidades 
reais, os animais deverão ter sempre à sua disposição água de qualidade que lhes permita ingerir o sufi-
ciente para colmatar as suas necessidades.

O proximo quadro estima algumas necessidades relacionando várias classes de animais com diferentes 
temperaturas ambientais, não tem em conta o nivel de humidade presente no alimento.

»
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A qualidade da água ingerida não só pelos animais, como 
também por nós, é cada vez mais uma questão nacional. 
Algumas fontes de abastecimento de água poderão conter 
químicos agricolas, fertilizantes, elevada concentração de 
minerais, nível de azoto elevado, crescimento de algas ou 
contaminantes naturais que poderão influenciar negativa-
mente as performances de um animal. Manter as fontes de 
abeberamento limpas é imperativo para evitar perdas na 
produção animal. 

Ph DA ÁGuA – O pH é medido em ácido e alcalino, em que pH abaixo 
de 7 são considerados ácidos e acima de 7 alcalinos. Uma escala aceitável 
de pH na água de abeberamento situa-se entre 6.5 e 8.0. O pH influencia 
directamente a palatibilidade, a corrosão e a eficácia nos tratamentos com 
cloro. Água com pH abaixo dos 5.5 pode causar problemas de acidose e 
levará a uma quebra no consumo de alimento e da produção. Uma água 
excessivamente alcalina causará distúrbios digestivos pois funcionará 
como um laxante.

TOTAL De SóLIDOS DISSOLVIDOS (TDS) e SALINIDADe – 
Consideramos o TDS como a medida do total de constituintes dissolvidos 
na água. Serve para medir se a água é potável ou não para os animais. 
Valores acima dos 4.000ppm de TDS tais como o sal (Cloreto de Sódio) po-
dem fazer diminuir o consumo de alimento e o GMD (Ganho Médio Diário) 
dos animais.  O nível de tolerância à salinidade varia entre 1 e 2%, contudo 
verificou-se que os animais são mais sensiveis à salinidade no verão do que 
no inverno. Água com mais de 2% de salinidade mostrou-se tóxica para 
os animais. Os sinais da toxicidade através da salinidade são similares à 
desidratação, diarreia e perda de peso. Os sinais de desidratação são acom-
panhados do endurecimento da pele, mucosas e olhos secos e afundados.

NITRATOS – Os nitratos não são venenosos para os animais, mas podem 
ser convertidos em nitritos ao nivel do rumen, que em concentrações ele-
vadas prejudicam o transporte de oxigénio pelo sangue. Fontes de água 
com niveis elevados de nitratos (acima dos 300ppm) associados a alimen-
tos que também contenham concentrações elevadas de nitratos podem 
provocar toxicidade aguda que resulta em animais apáticos ou mesmo em 
mortes subitas. Os animais podem gradualmente ganhar alguma toleran-
cia aos nitratos  mas exposições crónicas podem resultar em diminuição 
de ingestão de alimentos, diminuição do crescimento e abortos. Em algu-
mas situações as concentrações em nitratos na água poderão estar a niveis 
aceitáveis mas devido aos niveis altos de nitratos nas forragens podem 

juntos provocar alguns problemas de toxicidade. Elevadas densidades 
animais, solos mal drenados ou mesmo adubações azotadas ao longo de 
vários anos consecutivos poderão prujedicar os poços rasos, as valas e as 
lagoas com pouca drenagem. 

SuLFATOS – As fontes de sulfatos incluem sodio, magnésio, calcio, e sul-
fato de ferro em que todos funcionam como laxantes. Em concentrações 
elevadas (4.000mg/l para vacas e 500mg/l para bezerros), ao fim de uma 
semana poderão começar a surgir alguns problemas tais como uma re-
dução da ingestão de alimentos, diminuição de peso e problemas a nivel 
tecidular. Uma concentração de sulfatos elevada pode interferir com o sta-
tus mineral e numa redução da energia liquida podendo resultar em po-
liencefalomalacia (PEM), uma lesão de necrose laminar do cortex cerebral.

MICROORGANISMOS – Bactérias, vírus e parasitas encontram-se 
regularmente em lagoas, charcas ou outros locais que recebem  escoa-
mentos da produção ou que permitam o acesso directo dos animais. A 
maioria dos microorganismos presentes na água são inofensivos no en-
tanto, alguns deles poderão contribuir para a redução na produção e das 
defesas dos animais. Fontes de água contaminada podem funcionar como 
um difusor patogénico para toda a vacada, como é o caso da Leptospirose. 
Coliformes são bactérias que habitam o sistema digestivo e que se encon-
tram em concentrações variáveis nas fontes de água. Em charcas onde 
os animais têm livre acesso podem chegar a concentrações superiores a 
15.000/ml. O nivel máximo de coliformes não deve exceder os 1/mL para 
bezerros e os 500/mL para animais adultos.

CYANOBACTeRIAS – Também conhecidas por algas azuis, podem em 
determinadas condições produzir toxinas prejudiciais ao nível do fígado e 
do sistema nervoso que em casos extremos terminam em morte súbita. 
Tremores musculares, dificuldades respiratórias e colapsos são sintomas de 
toxicidade ao nivel do sistema nervoso enquanto que fraqueza, mucosas 
claras, diarreias ensanguentadas são sinais de toxicidade ao nivel do fíga-
do. As maiores incidências ocorrem em águas estagnadas, com livre acesso 
dos animais e principalmente quando a temperatura ambiente é elevada. 
Quando a fonte de água se encontra contaminada, bombar água a cerca 
de 1 metro de profundidade poderá minimizar os riscos de ingestão de 
cyanobacterias. Em casos de elevada incidência poderá ser usada uma pe-
quena quantidade de sulfato de cobre, mas nunca esquecendo que o seu 
impacto pode ser altamente prejudicial para os peixes devendo sempre ser 
contactado um especialista em aquacultura para o controlo ou eliminação 
deste ou doutro tipo de algas.

quALIDADe DA ÁGuA

foNTes De áGuA
Água proveniente de bebedouros naturais como poços, 

lagoas, barragens, charcas ou nascentes estão mais suscep-
tiveis a contaminações por residuos de fertilizantes e fezes, 
ambos nutrientes que provocam a prolifereção de algas e 
podem alterar o sabor da água. Neste contexto, resta realçar 
que a existência de vegetação junto às linhas de água e albu-
feiras é importante para a filtragem da água de escorrência 
superficial, e que a pressão excessiva de gado nas margens 
pode destruir toda a vegetação existente e promover fenó-

menos erosivos, que resultam também na degradação da 
qualidade da água. Por outro lado, águas rasas e paradas 
podem ser fontes de contaminação de doenças como vermi-
noses, botulismo e cisticercose. O uso de bebedouros auto-
maticos reduz bastante esses problemas devido à renovação 
continua da água e permite que seja efectuada uma limpeza 
periódica, factor esse que não deve ser menosprezado. 

A disponibilidade de água pode ser limitada pela loca-
lização dos pontos de abeberamanto nas pastagens. Estu-
dos revelam que a frequência de um animal ao bebedouro 
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pode variar de duas a sete vezes por dia e que a imposição 
de longos intervalos de acesso aos bebedouros, embora nem 
sempre aparente, podem resultar numa redução de desem-
penho, principalmente na produção de leite. Longas distan-
cias até aos bebedouros resultam numa diminuição do con-
sumo de alimento, pelo que o seu posicionamento deverá 
ser bem equacionado. O posicionamente de bebedouros em 
áreas naturais de descanso, ou na confluência dos diferen-
tes parques ou folhas seria uma boa opção que ajudaria na 
redução de custos.

Considerando que as áreas circundantes aos bebedou-
ros são de elevada concentração animal é normal que o solo 
sofra erosão, o pasto perca qualidade e num curto espaço 
de tempo se torne num lamaçal. O uso de cimento ou be-
tão para colocar os bebedouros poderá ajudar a minimizar 
esses problemas. Deverá ter em consideração  que se optar 
por elevar a base de suporte do bebedouro, de modo a que 
os animais apenas possam lá apoiar as patas da frente, vai 

diminuir os riscos de contaminação pelas fezes e urina. 
São vários os tipos de bebedouro existentes no merca-

do, sendo que a escolha deve ser influenciada pelo espaço 
linear/animal que será sujeito. A recomendação é de 30cm 
lineares /10 bovinos ou que permita um acesso simultâneo 
de 10% do rebanho. A altura máxima da borda superior não 
deve ultrapassar os 50cm do nivel do solo.

A água é o nutriente mais importante para o gado. Pro-
mover o acesso a água de qualidade e em quantidade é es-
sencial na produção animal. Se as performances ou a saúde 
dos seus animais estiverem enfraquecidas considere avaliar 
a qualidade da água a que eles têm acesso. Os testes a reali-
zar deverão despistar bacterias coliformes, pH, TDS, salini-
dade, nitratos, sulfatos, e se possível outros factores de risco 
tais como minerais, pesticidas ou cianobacterias. Aconse-
lhe-se junto do seu Médico veterinário assistente de como 
efectuar as recolhas das amostras de água e procure sempre 
laboratórios certificados. n

““A água é o nutriente mais importante para o gado. 
Promover o acesso a água de qualidade e em 
quantidade é essencial na produção animal. 
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Quando decidimos instalar um cercado elétrico, a pri-
meira coisa que devemos avaliar é a máquina que vamos ad-
quirir. Sendo assim, deveremos ter em consideração: 

 y a dimensão do cercado; 
 y a fonte de alimentação (elétrica, bateria ou bateria e 
painel solar); 

 y a espécie animal que vai conter; 
 y o tipo de terreno;
 y a possibilidade de, no futuro, a área abrangida pelo 
cercado, ser aumentada. 

Várias marcas existentes no mercado anunciam nos seus 
catálogos a capacidade de eletrificar muitos quilómetros. 
Esta informação tem a ver com condições teóricas, baseada 
no número de condensadores e tipo de condutor, normal-
mente o de melhor qualidade. 

Pela experiência de mais de 16 anos a trabalhar nesta 

área, podemos garantir que 1 joule equivale, em termos prá-
ticos, a dois quilómetros de vedação. Esta distância poderá 
aumentar até aos 4 Km se as condições da vedação (limpeza 
e tipo de condutor) forem as mais adequadas, assim como, 
também poderá diminuir para 0,5 km se as condições fo-
rem bastante adversas. Na tabela (em baixo) verifica-se que 
uma máquina com 6J, em condições médias, faz 10km 
(1,66km/J), podendo baixar para 5 km com vegetação abun-
dante (0,83km/J).

Qualquer que seja a escolha, teremos que considerar que 
a vegetação vai crescer e ao tocar no fio irá provocar perda 
de energia. Também a qualidade/tipo de condutor tem uma 
grande influência na distância abrangida por um electrifica-
dor. O melhor condutor será sempre o arame de alumínio 
e o pior será o fio de 3 condutores, de 0,16mm de diâmetro.

Os cercados elétricos podem ser de dois tipos: tempo-
rários ou permanentes. Nos temporários ou amovíveis, os 

As cercas elétricas são uma solução prática e económica para 
a contenção de animais de pequeno e grande porte, e em 
simultâneo parquear os prados e pastagens, melhorando de 
forma significativa o aproveitamento das mesmas.

CeRCAS eLéTRICAS: 
a melhor escolha
POR MANueL PeDRAS DA SILVA
GESTOR DE PRODUTO - PLURIVET LDA

eNeRGIA 
De SAíDA 

J

VOLTAGeM 
500 Ω

CONSuMO 
De eNeRGIA 

wATT

FONTe De 
ALIMeNTAÇÃO

DISTâNCIA MÁXIMA eM kM N.º eSTACAS 
TeRRA 1M

TeóRICOS SeM VeG. VeG. MéDIA MuITA VeG.
6 6800 V 10 230/12V 60 30 10 5 3

3 8100 V 4.8 230/12V 30 20 7.5 2.5 2

2 7750 V 3.2 230/12V 20 15 5 1.5 2

1 6900 V 2.0 230/12V 10 10 3 1 1

230/12V 5 5 2 1
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condutores mais utilizados são o fio e fita electro plásticos, em-
bora também seja uma excelente solução a utilização do cabo 
de aço galvanizado (neste caso é muito importante a qualidade 
da galvanização, pois a ferrugem diminui a eficácia do cercado). 
Utilizam-se postes de madeira mais finos ou postes metálicos, 
variando aqui o tipo de isolador. Este tipo de cercados é, efeti-
vamente, mais barato e mais simples na sua montagem. Tanto 
nestes, como nos permanentes, a qualidade do sistema terra é 
da maior importância para que o cercado funcione. 

Os cercados permanentes podem ser de dois tipos: perma-
nente de reconversão e permanente novo. Um cercado de re-
conversão não é mais do que a colocação de uma fiada elétrica, 
utilizando como suporte a vedação convencional já existente. 
Neste caso, teremos de assegurar uma distância mínima, de 10 
cm, do arame de choque à vedação convencional, pois, abaixo 
desta distância, pode haver uma diminuição da eficácia do sis-
tema. Por outro lado, uma distância acima do 20 cm também 
não é aconselhável, pois, nos períodos com mais falta de humi-
dade no solo, é necessário que o animal toque nos dois sistemas 
de vedação para apanhar choque. Utilizam-se dois tipos de iso-
ladores, os de canto e os afastadores. Os últimos deverão ter um 
comprimento entre os 15 e os 20 cm.

Os cercados permanentes novos podem apresentar várias 
composições, variando o espaçamento dos postes consoante a 
espécie animal e a geografia do terreno.

Já no que diz respeito ao número de fiadas, estas variam em 
quantidade e espaçamento (em altura) consoante a espécie do 
animal alvo. Não se aconselha, neste tipo de cercados, menos 
do que três fiadas. 

Os cercados permanentes, por vezes atingem as várias deze-
nas de quilómetros tornando-se obrigatórias a manutenção e 
vigilância dos mesmos. 

Como se pode verificar na imagem 3, o agricultor cortou 
a erva em excesso que havia debaixo da vedação para que não 
houvesse perda de energia, conseguindo assim, com uma má-
quina de 3J, eletrificar um cercado de aproximadamente 8 km.

Outra utilização muito prática deste tipo de cercados é na 
divisão de prados com pivôs. Utilizam-se para esse efeito os 
portões elétricos, que são abertos pelo próprio pivô, podendo 
fazer o pastoreio sem a obrigatoriedade da presença de uma 
pessoa para abrir e fechar portas.

Outra grande vantagem do portão pivôt é o seu baixo preço 
relativamente ao custo dos outros sistemas existentes no mer-
cado.

A instalação de um bom sistema terra é fundamental para 
o sucesso do projeto. Deve-se colocar uma estaca terra com 1m 
por cada 3-4 J, variando aqui também em função do tipo de ter-
reno e do tamanho do cercado. Para verificar a eficácia do mes-
mo deverá efetuar-se um  teste. Para tal, basta encostar alguns 
postes metálicos à cerca a uma distancia aproximada de 100 
m do sistema terra e fazer a medição da voltagem nas estacas 
terra. Se a voltagem for superior a 0,5 kv é necessário aumentar 
o número de estacas. Em terrenos com condições mais dificeis, 
esse número poderá aumentar significativamente. n

foto 1 - Cerca de reconversão 

foto 2 - Cercado novo com 3 fiadas 

foto 3 -Cercado novo com 3 fiadas 

4 - Portão pivôt
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A promoção da raça Limousine que geralmente 
tem mais impacto é aquela que implica a presença 
de animais, ao vivo, junto das pessoas que se 
pretendem sensibilizar para as inúmeras qualidades 
da raça Limousine, e neste contexto exemplificam-
se alguns passos fundamentais a implementar, 
de modo a que este objetivo seja atingido na sua 
plenitude. 

Preparação de animais  Limousine para
eventos de promoção

As imagens a ilustrar os procedimentos 
são relativas à ida da ACL, com o tou-
ro Donruan, ao programa da RTP, 5 
para a meia-noite, mas são válidas para 

qualquer participação de exemplares da raça Li-
mousine, mesmo que a ACL não esteja envolvida 
diretamente na preparação dos animais.

Em primeiro lugar, os criadores devem fazer 
um esforço para apresentar ao público animais 
em bom estado corporal, ou seja, animais que 
não estejam magros, e que não tenham qualquer 
tipo de lesão, visível ou invisível, que possa de-
preciar a sua apresentação. São de evitar animais 
recém-descornados ou com feridas a sarar, uma 
vez que a movimentação do transporte pode re-
sultar no agravar da lesão em causa. Também 
as unhas com crescimento excessivo devem ser 
aparadas, por técnicos devidamente capacitados 
para o assunto.

 1  Em todas as apresentações de animais devem 
ser garantidas as adequadas condições de carga 
e descarga, através de rampas sólidas ou de cais 
devidamente resistentes. 

A escolha do local apropriado para efetuar a 
preparação, também é importante, devendo ser 
escolhido um ponto de prisão firme, em local 
amplo, que possibilite trabalhar em redor do ani-

mal, para evitar eventuais danos ao 
operador. 
2  Deverá ser realizada uma esco-

vagem, para que todo o pelo velho 
saia, deixando apenas uma pelagem 
jovem e brilhante de cor flava. 
3  Após todo o pêlo velho ter sido 

retirado, e do excesso de terra e es-
trume seco já não estar colado ao 
pelo, deve-se lavar o animal, recor-
rendo a água corrente e detergente 
adequado, com auxilio de esponjas e 
escovas macias. 

Todas as áreas do animal devem 
ser consideradas, desde os cascos, 

1

3

4

2
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Preparação de animais  Limousine para
eventos de promoção à traseira do animal, aos genitais e aos cornos, os quais após dias de campo se 

encontram sempre muito sujos e poeirentos. A cauda deve ser penteada, até que 
todos os nós e enriços sejam eliminados e os pelos caídos aparentem um aspeto 
limpo e saudável.
4  5  A lavagem de áreas mais sensíveis, como a cabeça e as orelhas deve ser reali-

zada quando o animal já esteja familiarizado com o barulho e a temperatura, para 
que não tenha nenhuma reação intempestiva.

Após a lavagem deve ser retirado o 
excesso de água e permitir que o animal 
seque em local abrigado, idealmente 
preso de cabeça, para que não se tente 
secar na terra.

Relativamente ao transporte deve 
ser garantida uma boa cama dentro do 
camião, para que durante a viagem o 
animal se possa deitar e sentir confortá-
vel, para que chegue ao local de destino 
ainda limpo e descansado, reduzindo o 
stress da viagem.
6  A entrada do animal no camião deve 

ser realizada com calma e prudência, 
prendendo o animal com um cabres-
to, num local firme, com uma extensão 
suficiente que permita que se deite e se 
levante, mas que não haja o risco de se 
enlear na corda.
7  No local de exposição deve ser igual-

mente garantida uma cama em palha, 
a qual deve ser tanto mais volumosa 
quanto mais duro for o piso e maior for 
o animal. A cama deverá ser mantida 
limpa e seca, para que o animal se sin-
ta confortável, podendo eventualmente 
ser usado um pó secante que absorva a 
urina e evite maus cheiros.
8  Cada criador que participe em even-

tos de divulgação e promoção da raça 
tem de ter presente que a imagem de 
cada animal é a imagem da raça Limou-
sine, e como tal nunca se deve descurar 
a apresentação.

Aos criadores que apresentam ani-
mais regularmente, com elevado pro-
fissionalismo e dedicação, a ACL deixa 
mais uma vez um sincero obrigado, em 
nome da raça Limousine. n

7

8

5

6
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Ingredientes
1kg de lombo de novilho (peça 8)
3 dentes de alho   
1 folha de louro
2 dl de vinho branco
1 dl de azeite
3 cebolas
2 cenouras
1lata de cogumelos inteiros
sal e pimenta q.b.

Preparação:
Temperar a carne com sal, pimenta, alhos esma-
gados, louro e vinho. Deixar marinar algumas 
horas.
Colocar o lombo na panela de pressão junta-
mente com a marinada, o azeite e um pouco de 
água e levar a cozer cerca de 40 minutos até o 
lombo estar bem tenro.
Cortar a cebola às rodelas e juntar ao cozinhado 
anterior. Quando esta já estiver cozida, retira-se 
a carne e tritura-se a cebola com a varinha má-
gica. junta-se a cenoura cortada aos cubos, os 
cogumelos inteiros e a carne fatiada. Deixa-se 
apurar o molho até engrossar, retirar do lume e 
servir a carne com puré de batata.

Bom Apetite.

LOMBO De NOVILhO eSTuFADO
COM PuRé De BATATA

cArNe

Para cozinhar
Que peça escolher?

1. Cachaço - Guisar, estufar
2. Acém - Assar, grelhar
3. Pá - Estufar, grelhar, assar
4. Maçã - Guisar, cozer, estufar
5. Peito - Estufar
6. Chambão - Estufar
7. Mão - Estufar
8. Lombo - Assar, estufar
9. Vazia - fritar, assar
10. Prego do Peito - Guisar, estufar, assar
11. Aba - Coser, estufar
12. Alcatra - Grelhar, assar, fritar
13. Chã de Fora - Guisar, assar
14. Rabadilha - Grelhar, assar, fritar
15. Pojadouro -Grelhar, assar, fritar

Mediante o modo de confeção 
que pretende, assim deve 
escolher as peças que melhor se 
enquadram:

Sugestão de apresentação
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HerD-booK limousiNe 

A melhoria gradual e contínua 
da raça Limousine passa pela 
selecção dos melhores animais, 
machos e fêmeas, cuja genética 
seja difundida segundo uma lógica 
coerente, ao longo da pirâmide 
da raça, ligando o valor genético 
ao objectivo de produção a que os 
animais se destinam.

Diferenciação das 
Fêmeas 

Figura 1 – Pirâmide da raça: definição dos objetivos de produção
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Estando a diferenciação dos machos em curso já há al-
guns anos, importa iniciar esse trabalho nas fêmeas, ajus-
tando a classificação destas aos objectivos do criador, em 
vez de as agrupar indiferenciadamente num grande grupo 
onde tudo cabe e onde as indicações de selecção por parte 
da entidade gestora do livro são omissas. 

As fêmeas nascidas até 31 de dezembro de 2012 eram 
apenas diferenciadas em Aprovadas para Reprodução ou 

inscritas no livro de nascimentos do livro genealógico, as 
quais podiam ou não ser sujeitas a controlo de performan-
ces (controlo de crescimento), ser obtidas de núcleos de 
seleção ou de multiplicação e a certificação dos pais podia 
ser Ouro, Prata ou Bronze. A partir desta data a certificação 
das fêmeas passa a estar sujeita a novas regras, mais claras 
e coerentes com a diferenciação qualitativa que se pretende 
implementar.

APROVADA PARA REPRODuçãO 
Ou APEnAs InscRITA nO Ln

Assim, a entidade gestora do Livro Genealógico Limou-
sine Português definiu como estratégica para a raça Limou-
sine, a criação de certificações claras, que possibilitem aos 
criadores fazer uma efetiva seleção das fêmeas obtidas nos 
seus efetivos, tendo sido realizado um trabalho conjunto 
com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária, no con-
texto do novo Regulamento, de modo a dar início à diferen-
ciação das fêmeas ao desmame e ao seu acompanhamento 

até à entrada na vida reprodutiva, através duma avaliação 
morfológica adulta (após os 18 meses), já em 2013.

Assim desenvolve-se seguidamente em resumo como se-
rão analisados os dados produtivos das fêmeas nascidas a 
partir de 1 de janeiro de 2013 e com base em que resultados 
é que as fêmeas obterão as certificações de Bronze e Prata ao 
desmame e Bronze, Prata e Ouro à idade adulta.

REPRODUTORA BRONZE

OURO

PRATA

REPRODUTORA BRONZE

OURO

PRATA REPRODUTORA BRONZE

OURO

PRATAREPRODUTORA BRONZE

OURO

PRATA

REPRODUTORA BRONZE

OURO

PRATAREPRODUTORA BRONZE

OURO

PRATA

REPRODUTORA BRONZE

OURO

PRATA

cERTIFIcAçãO DAs FêmEAs ATé 2013

cERTIFIcAçõEs DAs FêmEAs APós 2013 
AO DEsmAmE À IDADE ADuLTA

Ou

Ou

»
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HerD-booK limousiNe 

Relativamente à pontuação 
adulta das fêmeas, caso 
estas se encontrem paridas, 
as aptidões funcionais 
maternais serão também 
apreciadas, nomeadamente 
no volume dos tetos, 
distância base-jarrete e 
equilíbrio dos quartos. 
Será apontado o seu estado 
fisiológico: gestante ou 
aleitante. n

CERTIFICAçãO IDADE LOCAL DE CERTIFICAçãO INDICADORES DE 
PERFORmANCE

Sobe um patamar da 
certificação em relação à 
certificação do desmame

Segunda avaliação 
morfológica

entre 18 e 24 meses

No proprietário
aderente ao HBL

DM + DE ≥ 130
DM, DE, AF ≥ 55

Mantém a certificação do 
desmame

Segunda avaliação 
morfológica

entre 18 e 24 meses
No proprietário

aderente ao HBL

DM + DE ≤ 130
DM, DE, AF < 55

Quadro 2 – Critérios de Certificação de Fêmeas Limousine Adultas

Nos indicadores de 
performance, n refere-se ao 
ano em causa. Em termos 
práticos as fêmeas nascidas 
a partir de Janeiro de 2013, 
que sejam pontuadas ainda 
neste ano civil, terão o 
seu valor de PC210 dias 
comparado com os 20% do 
peso corrigido médio do 
ano 2013-2, ou seja do ano 
2011.

CERTIFICAçãO CONDIçÕES
DE ASCENDÊNCIA IDADE LOCAL DE 

CERTIFICAçãO

INDICADORES DE 
PERFORmANCE

(EXAmINADO PELO 
INSPETOR)

LImOUSINE PRATA
(A1)

Pai inscrito a TA no nível 
A1 e certificado para 

Seleção

Mãe inscrita A2 TI1, A2 
TI2 ou 

TA nível A1

Avaliação morfológica
entre 6 e 10 meses

(desmame)

No criador 
aderente ao HBL

PC210d ≥ 20% do peso 
corrigido médio das 
fêmeas limousine do 

ano n-2
DM + DE ≥ 110
DM, DE, AF ≥ 50

LIMOUSINE
BRONZE

(A1, A2 ou BS)

Pai inscrito a TA no 
nível A1

Mãe inscrita no nível A1 
ou A2

Avaliação morfológica
entre 6 e 10 meses

(desmame)

No criador 
aderente ao HBL

PC210d < 20% do peso 
corrigido médio das 
fêmeas limousine do 

ano n-2
DM + DE ≥ 105
DM, DE, AF ≥ 45

Quadro 1 – Critérios de Certificação de Fêmeas Limousine ao desmame
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Palmarés XXIv ConCurso naCIonal 2012
FACECO - S. Teotónio

CaMPEão DONRuAN

equADOR

vICE-CaMPEão

Proprietário: Rui Jorge P. Lamberto Silva

Proprietário:
Casa Agrícola Sabino Samora
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Palmarés XXIv ConCurso naCIonal 2012
FACECO - S. Teotónio

GATO
Manuel Pacheco Loução

(MPL)
Brejão

  

Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

GeNeRAL
José Maria Pacheco dos Reis 

(JMPR)
Longueira/Almograve

  

GeRóNIMO
Aletta elizabeth De Beufort

(AeB)
Arronches

  

1º

2º 3º

[

[ [

VIRTUOSE

USERCHE

ARSENE

OREA

áS-DE-PIC

VALQUIRIA

pai:
uLTRABO
MN (I.A.)

mãe:
DuqueSA

pai:
uLYS MN 
(I.A.)

mãe:
DeLICIA

pai:
CALIFA

mãe:
eSPÁTuLA

criador: 
jMPR

criador: 
AEB

criador: 
MPL

[

[ [

NAPOLEON

NEBULEUSE

ILLUSTRE

INDOLA

OMER MN (I.A.)

TRAVIATA

CAMPeONATO De eSPeRANÇAS MAChOS (dos 8 aos 20 meses)

Foto de família - FACECO 2012
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FORRó
José Maria Pacheco dos Reis 

(JMPR)
Longueira/Almograve

  

Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

FeROZ
Manuel Pacheco Martinho

(MPM)
zambujeira do Mar

  

2º

3º

[

[

NEOPHIN (I.A.)

AHITI

LORIOT-LUX

HEROINE

pai:
SIMON (I.A.)

mãe:
DONZeLA

pai:
DIeSeL39

mãe:
RAPeuSe

criador: 
MPM

criador: 
jMPR

[

[

PABLO

MARGUERITE

SAUMON

082

CAMPeONATO De NOVILhOS (dos 20 aos 36 meses)

FIDALGO
Manuel Pacheco Martinho

(MPM)
zambujeira do Mar

  

[ SARMENT

TOURTELLE

pai:
STAR MN 
(I.A.)

mãe:
ANANÁS

criador: 
MPM

[ POMPIER

OLYMPIA

1º

Palmarés XXIv ConCurso naCIonal 2012
FACECO - S. Teotónio

Juiz Robert Arrouyo
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DONRuAN
Rui Jorge Pinto Lamberto Silva 

(RJPLB)
Brejão

  

1º

[ MAjOR

jAjA

pai:
VIRTuOSe

mãe:
OhARA

criador: 
josé Maria Pacheco dos Reis

[ SATURNIN

PENSEE

Palmarés XXIv ConCurso naCIonal 2012
FACECO - S. Teotónio

CAMPeONATO De TOuROS (mais de 3 anos)

COBALTO
Casa Agrícola Sabino Samora 

(CASS)
S. Teotónio

  

equADOR
Casa Agrícola Sabino Samora 

(CASS)
S. Teotónio

  

2º

3º

[

[

LASCAR

MAGANA

LIEGE

ORGE

pai:
VICkS

mãe:
uNICeLuLAR

pai:
VICkS

mãe:
TuTA

criador: 
CASS

criador: 
CASS

[

[

SERGENT

GLOIRE

SERGENT

GLOIRE
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Palmarés XXIv ConCurso naCIonal 2012
FACECO - S. Teotónio

CaMPEã VALSINhA

VAIDOSA

vICE-CaMPEã

Proprietário: José Maria Pacheco dos Reis

Proprietário:
José Maria Pacheco dos Reis
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GARBO
Aletta elisabeth de Beaufort

(AeB)
Arronches

  

GATINhA
Manuel Pacheco Martinho

(MPM)
zambujeira do Mar

  

2º 3º

[ [VILLY

VARINHA

REX

NAVE

pai:
TALeNT (I.A.)

mãe:
BALANÇA

pai:
ACCeNT MN 
(I.A.)

mãe:
TReVA

criador: 
MPM

criador: 
AEB

[ [

GeSTORA
Rui Jorge Pinto Lamberto Silva 

(RJPLB)
Brejão

  

[ OEILLET

REGENT

pai:
DONRuAN

mãe:
ABeLIDADe

criador: 
RjPLB

[ VIRTUOSE

OHARA

PRODIGE

PECHE

TARVIS

SIBELLE

1º

Palmarés XXIv ConCurso naCIonal 2012
FACECO - S. Teotónio

CAMPeONATO De eSPeRANÇAS FÊMeAS (dos 8 aos 20 meses)
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eMOÇÃO
Manuel Pacheco Martinho

(MPM)
zambujeira do Mar

  

1º

[ OTARIO

SOMBRA

pai:
VILLY

mãe:
VARINhA

criador: 
MPM

[ OEILLET

SALVA

Palmarés XXIv ConCurso naCIonal 2012
FACECO - S. Teotónio

CAMPeONATO De NOVILhAS (dos 20 aos 36 meses)

FRANÇA
José Maria Pacheco dos Reis 

(JMPR)
Longueira/Almograve

  

FANTASIA
Manuel Pacheco Martinho

(MPM)
zambujeira do Mar

  

2º

3º

[

[

OKAPI

TAHITI

TOULOUSE

MIRIAN

pai:
PALACe (I.A.)

mãe:
AZALee

pai:
DIeSeL39

mãe:
AMéRICA

criador: 
MPM

criador: 
jMPR

[

[

DOMINO (I.A.)

IDYLLE

SAUMON

082
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VALSINhA
José Maria Pacheco dos Reis 

(JMPR)
Longueira/Almograve

  

[ IGOR

GAIVOTA

pai:
OeILLeT

mãe:
MARAVILhA

criador: 
jMPR

[ HEROS BIS

GOURMANDE

1º

Palmarés XXIv ConCurso naCIonal 2012
FACECO - S. Teotónio

CAMPeONATO De VACAS (mais de 3 anos)

eMOÇÃO
José Maria Pacheco dos Reis 

(JMPR)
Longueira/Almograve

  

VAIDOSA
José Maria Pacheco dos Reis 

(JMPR)
Longueira/Almograve

  

2º

3º

[

[

MONTREAL

MANNETTE

MIL

GAIVOTA

pai:
OeILLeT

mãe:
SIDRA

pai:
TOuLOuSe

mãe:
SAuDADe

criador: 
jMPR

criador: 
jMPR

[

[

HEROS BIS

GOURMANDE

OEILLET

jOLIE





122 notícias Limousine

exPosiÇÕes e coNcursos

Concurso Ibérico Limousine
Salamanca  - 10 de Setembro de 2012

A enorme adaptação da raça bovina Limousine aos 
países mediterrânicos observada na última déca-
da, conjugada com alterações de maneio que pri-
vilegiem animais mais produtivos e autónomos, 

tem resultado num crescimento contínuo e sustentado da 
raça Limousine, atravessando atualmente uma das suas fa-
ses mais prósperas. Esta evolução tem sido inequívoca em 
Portugal, assumindo a raça Limousine uma posição cimeira 
no panorama pecuário nacional, alicerçada numa enorme 
qualidade genética dos criadores nacionais.

Neste contexto, e no âmbito das comemorações dos 25 
anos da Federação Espanhola da Raça Limousine, foi lan-
çado o repto à Associação Portuguesa de Criadores Limou-
sine para a realização do terceiro Concurso Ibérico da Raça 
Limousine, pela primeira vez neste século, que teve lugar no 
passado dia 10 de Setembro de 2012, na importante Feira 
Agrícola de Salamanca, em Espanha.

A representação portuguesa, apesar de contar apenas 
com 19 animais de seis criadores, 10% dos animais Limou-
sine presente no certame, não passou despercebida aos mi-
lhares de visitantes desta Feira, que reuniu criadores de toda 
a península. A pesagem de todos os animais Limousine, no 
início da feira, destacou de imediato a representação portu-
guesa, a qual foi premiada com o macho e a fêmea mais pesa-
dos da Feira, com o macho DonRuan alcançando os 1600kg 

e a vaca Carinhosa com 1130kg.
No contexto do Concurso Ibérico Limousine as qualida-

des maternais das vacas Limousine portuguesas não passa-
ram despercebidas ao Júri italiano presente, não tendo tido 
dúvidas ao atribuir o título de vaca campeã Limousine da 
Península Ibérica à vaca portuguesa Camomila, do criador 
José Maria Pacheco dos Reis. Ao longo de todas as secções 
os animais foram recolhendo prémios, de entre os quais se 
destacam a melhor novilha, a melhor vaca adulta e o melhor 
touro, na secção de touros adultos. O título de campeão ibé-
rico foi atribuído ao animal que já tinha ganho o concurso 
de Espanha, tratando-se de um animal com grande prepa-
ração, mas que claramente não se encontrava no campo a 
cobrir, como acontecia com os touros portugueses, tendo 
sido elogiada a aptidão funcional de todos os animais por-
tugueses. 

A Direção Geral de Veterinária de Portugal, na pessoa 
do Diretor de Serviços de Produção Animal, Dr. Henrique 
Sales Henriques, esteve presente para testemunhar este im-
portante reconhecimento da qualidade da raça Limousine 
em Portugal, a qual deixou uma magnífica imagem dos ani-
mais Limousine portugueses, mesmo perante os melhores 
criadores de Espanha, demonstrando que está na vanguarda 
da qualidade europeia da raça Limousine. n
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2º OPEn LImOusInE
Santiago do Cacém - 1 a 3 de junho de 2012

Na edição de 2012 da SANTIAGRO, em Santiago 
do Cacém, que decorreu de 1 a 3 de Junho a raça 
Limousine realizou mais um concurso de modo 
a contribuir para a dinâmica deste evento. Rea-

lizou-se o 2º Open Limousine, concurso aberto a animais 
nacionais e importados das várias idades, de modo a que 
o público interessado pudesse ver a evolução dos bovinos 
Limousine ao longo da sua vida.

Estiveram em exposição permanente durante os dias da 
SANTIAGRO e disputaram o concurso, no dia 3 de Junho, 

41 animais adultos e 6 bezerros(as) que acompanharam as 
mães e foram o deleite dos visitantes. Estes animais perten-
ciam a 14 criadores de todo o Alentejo que com muito brio e 
investimento tão bem os prepararam para poderem ser dig-
namente vistos por todos e contribuir uma vez mais para a 
promoção honrosa da raça Limousine.

Deixamos em seguida os resultados do concurso e algu-
mas fotos ilustrativas dos animais presentes na SANTIA-
GRO 2012.

OPEN LIMOUSINE  - CAMPeONATO De eSPeRANÇAS MAChOS 

GeNeROSO
Nascido em 14-04-2011

Propriedade e criação de
Manuel Pacheco Martinho 

1º FORRó
Nascido em 04-10-2010

Propriedade e criação de
José Maria Pacheco dos Reis

2º
GeNIAL

Nascido em 18-01-2011

Propriedade e criação de
Manuel Pacheco Martinho 

3º
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OPEN LIMOUSINE  - CAMPeONATO De eSPeRANÇAS FÊMeAS 

OPEN LIMOUSINE  - CAMPeONATO De NOVILhOS

OPEN LIMOUSINE  - CAMPeONATO De NOVILhAS

FeLICIDADe
Nascida em 24-11-2010

Propriedade e criação de
Manuel Pacheco Martinho 

1º

FOLIÃO
Nascido em 28-09-2010

Propriedade e criação de
José Maria Pacheco dos Reis 

1º

FIGueIRA
Nascida em 02-10-2010

Propriedade e criação de
Manuel Pacheco Martinho 

1º

GRINALDA
Nascida em 24-03-2011

Propriedade e criação de
Casa Agrícola Sabino Samora

FeROZ
Nascido em 20-09-2010

Propriedade e criação de
Manuel Pacheco Martinho 

FRANÇA
Nascida em 18-09-2010

Propriedade e criação de
José Maria Pacheco dos Reis

2º

2º

2º

GRACIOSA
Nascida em 10-03-2011

Propriedade de
Arménio de Oliveira Telo 

Criação de 
Francisco da Silva José

eSCAPADINhA
Nascida em 01-10-2009

Propriedade e criação de
Manuel Pacheco Martinho 

3º

3º
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OPEN LIMOUSINE  - CAMPeONATO De VACAS

OPEN LIMOUSINE  - CAMPeONATO De TOuROS

CIDReIRA
Nascida em 11-10-2007

Propriedade e criação de
José Maria Pacheco dos Reis

1º

DONRuAN
Nascido em 01-01-2008

Propriedade de 
Rui Jorge Lamberto Silva 

Criação de
José Maria Pacheco dos Reis 

1º

BeTINhA
Nascida em 05-04-2006

Propriedade e criação de
José Maria Pacheco dos Reis

ChAMACO
Nascido em 24-10-2007

Propriedade de 
Soc. Agr. Grupo David, Lda. 

Criação de
Betirac Georges  

2º

2º

CARINhOSA
Nascida em 23-07-2007

Propriedade e criação de
José Maria Pacheco dos Reis

DOMINANTe
Nascido em 09-10-2008

Propriedade de 
Manuel da Conceição Duarte 

Criação de
José Maria Pacheco dos Reis

3º

3º
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feira de são joão 
2012 – Évora

Realizou-se de 22 de Junho a 1 de Julho no Parque Agrí-
cola CDAPEC, (Antigo IROMA), integrada no programa 
da Feira de São João/Festas da Cidade 2012 uma exposição 
pecuária que contou com a participação da A.C.L., assim 
como de 6 criadores Limousine da Região.

Contribuíram para mais um evento de divulgação da 
raça levando a exposição 12 animais, machos e fêmeas, 
com idades compreendidas entre 3 anos e 16 meses.

Os criadores presentes neste evento foram:
Joaquim José dos Santos Prates – Évora
José João Salgueiro Bibe – Montemor-o-Novo
Johana Gijsberta Van Valburg - Montemor-o-Novo
Herdade do Bussalfão – Sociedade Agropecuária Lda.- 

Évora
Casa Agrícola Nossa Senhora da Paz, S.A.- Évora
Mário Meireles Unipessoal, Lda.- Montemor-o-Novo
A todos os criadores participantes e à Ajasul, os nossos 

agradecimentos pela possibilidade de participação e rea-
lização de mais um evento onde a Raça Limousine pode 
brilhar.

expomor 
feira da luz

Á semelhança de anos anteriores a A.C.L. voltou a estar 
fortemente representada em mais uma edição da Expomor 
– Feira da Luz.

Contámos este ano com a presença de 10 criadores 
do Alto Alentejo e Ribatejo que fizeram com que a Raça 
Limousine fosse a mais representada com um total de 36 
animais expostos.

Durante esta edição da Expomor – Feira da Luz, efetua-
ram-se demonstrações de exames andrológicos, realizados 
em alguns dos animais que se destinavam não só a exposi-
ção como ao Leilão de Reprodutores. 

Estes exames andrológicos tiveram como público-alvo 
não só criadores do universo Limousine como produtores 
de carne e associados da APORMOR.

Agradecemos desde já a boa vontade e disponibilidade 
dos veterinários e técnicos das seguintes entidades:

- Instituto Politécnico de Castelo Branco
- Dr. José Maria Brito Paes
- Vet-Heavy, Serviços Veterinários de Campo, Lda.
- Hospital Veterinário Muralha de Évora

Feiras e
Exposições
 A ACL PRESENTE NAS MAIS 
 IMPORTANTES FEIRAS AGRÍCOLAS 

2012
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No dia 1 de Setembro pelas 19 horas realizou-se o Lei-
lão de Reprodutores que contou com grande afluência de 
público.

Foram leiloados 16 machos com idades compreendi-
das entre os 14 e os 22 meses, com os 3 diferentes tipos de 
certificação atribuída pela A.C.L. (Ouro, Prata e Bronze).

O Leilão de Reprodutores teve um saldo bastante posi-
tivo, foram licitados 9 dos 16 animais que foram a ringue.

Contámos com o precioso apoio da APORMOR, que 
criou subvenções de apoio á compra dos reprodutores 
para os seus associados.

Realizaram-se ainda durante a feira desfiles de touros e 
esteve em projeção no stand promocional da A.C.L. o filme 
A Raça Bovina Limousine.

Este evento contou como sempre com a presença de 
um técnico da ACL todos os dias do evento para prestar 
esclarecimentos e apoiar na divulgação quer da raça quer 
do trabalho desenvolvido pela Associação.

feira do montijo
Pela primeira vez a ACL esteve presente no Montijo, 

na 21ª Feira Nacional do Porco / 1ª Feira das Atividades 
Agrícolas, que decorreu de 21 a 23 de setembro de 2012. 
Sendo uma feira tradicionalmente mais ligada ao sector 
da suinicultura, fomos surpreendidos com o convite em 
participar neste evento e ajudar a dinamizar a bovinicultu-
ra daquela região. Para isso contámos com a valiosa parti-
cipação dos criadores João Fernando da Silva Belo e João 
Manuel Piedade Correia que se disponibilizaram em levar 
alguns excelentes exemplares da raça Limousine. Inserida 
numa zona em que a margem de crescimento é elevada 
tanto para a produção como para o melhoramento genéti-
co das vacadas industriais, os animais expostos em muito 
contribuíram para a valorização da raça e divulgação das 
potencialidades genéticas dos animais puros Limousine 
criados naquela região.

Tratando-se de uma novidade para os visitantes da fei-
ra, a raça Limousine atraiu muitas atenções e comentários. 
Não querendo tirar o protagonismo das outras espécies 
pecuárias, apenas diversificar e fortalecer o sector pecuá-
rio, a raça Limousine mostrou ser uma mais valia e uma 
alternativa para a agricultura daquela região. 
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A EXPOSALãO promoveu, de 12 a 15 de Outubro de 
2012 a 1.ª edição da TECNO PECUÁRIA - Salão Profis-
sional de Máquinas, Equipamentos, Tecnologia, Sistemas 
e Produtos para a Indústria Pecuária, que decorreu em si-
multâneo com um conjunto de feiras dedicadas ao sector 
da Hotelaria, Restauração e Alimentação – entre as quais a 
EXPOCARNE e a EXPOALIMENTA, o que se demonstrou 
um gerador de sinergias, quer ao nível dos visitantes quer 
ao nível dos expositores.

Neste importante evento reuniram-se os agentes eco-
nómicos que servem o sector da pecuária e foi possível fa-
zer a ponte entre a oferta e a procura de forma a potenciar 

a concretização de negócios e a dinâmica desta área de ati-
vidade. Tratou-se de uma feira de carácter exclusivamente 
profissional. 

A ACL, ciente da importância de participar em even-
tos mais direcionados para os atores ligados à carne e à 
restauração, esteve presente neste evento, o qual teve uma 
forte afluência de público, e que, apesar de não estarem 
presentes animais Limousine, foi possível divulgar mais 
uma vez a enorme qualidade e mais-valia dos produtos 
Limousine.n

destaques da próxima revista

* CONheÇA MAIS ALGuNS CRIADOReS LIMOuSINe

* CONCuRSOS

* FeIRAS e eXPOSIÇÕeS

* ANIMAIS que MARCARAM A hISTóRIA DA LIMOuSINe eM PORTuGAL

* PONTuAÇÃO MORFOLóGICA: POSTOS DAS APTIDÕeS FuNCIONAIS

exPosAlÃo - batalha
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ACL - ASSOCIAÇÃO CRIADOReS LIMOuSINe
APARTADO 33, 7630-909 ODEMIRA | TEL: 283322674 | fAX: 283322684 | EMAIL: ASSOCIACAO.LIMOUSINE@SAPO.PT

NOTÍCIAS LIMOUSINE
FIChA De ASSINATuRA

NOME / EMPRESA AGRÍCOLA*

MORADA*

CóDIGO POSTAL*                                    LOCALIDADE*

TELEfONE                 MARCA DE EXPLORAçãO*                    Nº CONTRIBUINTE*

 *

         de                                                    de 20              *

EU ABAIXO ASSINADO DECLARO QUE SOU BOVINICULTOR E 
ESTOU INTERESSADO EM RECEBER “NOTÍCIAS LIMOUSINE” A 
PARTIR DO    Nº                   ANO                       INCLUSIVé.

A REVISTA “NOTÍCIAS LIMOUSINE” é EDITADA ANUAL-
MENTE PELA ACL, E é DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE 
AOS ASSOCIADOS DA ACL. 
TODOS OS RESTANTES BOVINICULTORES INTERESSA-
DOS EM RECEBER ESTA REVISTA PODERãO SER ASSI-
NANTES E RECEBE-LA GRATUITAMENTE BASTANDO 
PARA ISSO QUE NOS DEVOLVAM ESTA fICHA DEVIDA-
MENTE 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.
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