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EDITORIAL

Com 2014 chega a incontornável efeméride 
dos 25 anos da ACL, que iniciou a sua vida como 
associação graças ao empenho e dedicação dos 
seus fundadores, aos quais a raça Limousine 
agradece de forma sincera e sentida.

Desde 1989 até aos dias de hoje a ACL em-
preendeu uma importante viagem, com objeti-
vos claros de afirmação da raça Limousine no 
panorama pecuário nacional e esse objetivo é 
hoje uma evidência, sendo há já alguns anos a 
raça de carne com maior número de machos 
puros certificados em atividade (52% em 2014) 
e uma cotação de mercado dos animais cruza-
dos Limousine (validação pela ACL) acima da 
média.

Como corolário das bodas de prata da ACL 
é inevitável destacar o processo de diferenciação 
das fêmeas, à semelhança do que já acontecia 
com os machos, as quais passam também a ser 
sujeitas a uma segunda avaliação e a ser classi-
ficadas em Ouro, Prata e Bronze. Este processo 
implicará uma melhoria gradual das fêmeas da 
raça em Portugal, associada em parte a um re-
forço da fase de recria e por outro lado devido 
ao grupo mais restrito de fêmeas que passa a ser 
aprovado para seleção. 

É assim desejo da ACL que a edição de 2014 
da revista Limousine possa ilustrar a vastíssima 
quantidade de trabalho desenvolvida dia a dia, 
lançando desde já as bases sólidas que farão a 
raça Limousine prosperar, garantido que no fu-
turo teremos animais cada vez mais evoluídos, 
respondendo cada vez melhor às exigências dos 
criadores e do mercado.

O momento certo para melhorar e robuste-
cer o barco é enquanto o vento sopra a favor.

David Catita
Presidente da Direcção da ACL

Caro Leitor, estimado Criador,
POzOBLANCO
CORDOBA – ESPANHA (24 A 
27 DE AbRIL) ExPOSIÇÃO E 
LEILÃO DE bOvINOS (27 DE 
AbRIL)

ARkAUTE
VITORIA – ESPANHA (25 A 
27 DE AbRIL) ExPOSIÇÃO E 
LEILÃO DE bOvINOS (27 DE 
AbRIL)

OVIBEjA
BEjA (30 DE AbRIL A 4 
DE MAIO) CONCURSO 
NACIONAL DE JOvENS 
REPRODUTORES (SábADO – 
3 DE MAIO)

FIAPE
ESTREMOz (30 DE AbRIL A 
4 DE MAIO) ExPOSIÇÃO DE 
bOvINOS

13º ExPOSIÇÃO DE 
OUTONO LIMOUSINE
OLOVARRíA – ARgENTINA 
(22 A 25 DE MAIO)

AqUITANIMA
BORDEAUx – FRANÇA 
(24 DE MAIO) CONCURSO 
LIMOUSINE E LEILÃO DE 
REPRODUTORES E vACAS 
TIPO CARNE

SANTIAGRO
SANTIAGO DO CACéM (30, 
31 DE MAIO A 1 DE JUNHO) 
ExPOSIÇÃO DE bOvINOS

PIMEL
ALCÁCER DO SAL (20 A 24 
DE JUNHO) ExPOSIÇÃO DE 
bOvINOS

FEIRA DE SÃO jOÃO 
éVORA (21 A 29 DE JUNHO) 
ExPOSIÇÃO DE bOvINOS

FNA
SANTARéM (7 A 15 DE 
JULHO) ExPOSIÇÃO DE 
bOvINOS 

FACECO
SÃO TEOTóNIO (18 A 20 
DE JULHO) CONCURSO 
NACIONAL DA RAÇA 
LIMOUSINE

ExPOREG
REGUENGOS DE 
MONSARAz (14 A 17 DE 
AgOSTO) ExPOSIÇÃO DE 
bOvINOS

ExPOMOR
MONTEMOR-O-NOVO 
(27 A 31 DE AgOSTO) 
ExPOSIÇÃO E LEILÃO (30 DE 
AgOSTO)

SALAMANCA
SALAMANCA – ESPANHA 
(4 A 9 DE SETEMbRO) 
ExPOSIÇÃO E LEILÃO DE 
bOvINOS (9 DE SETEMbRO)

LA BASTIDE
LIMOGES – FRANÇA (5 A 7 
DE SETEMbRO) CONCURSO 
NACIONAL LIMOUSINE 

SPACE
RENNES – FRANÇA (16 A 19 
DE SETEMbRO) CONCURSO 
LIMOUSINE E LEILÃO DE 
NOvILHAS REPRODUTORAS

SOMMET DE L’ELEVAGE
COURNON – FRANÇA (1 A 3 
DE OUTUbRO)

zAFRA
BADAjOz – ESPANHA (2 A 8 
DE OUTUbRO) ExPOSIÇÃO E 
LEILÃO (8 DE OUTUbRO)

COLMENAR VIEjO
MADRID – ESPANHA 
(17 A 19 DE OUTUbRO) 
ExPOSIÇÃO DE bOvINOS

xxI CONGRESSO 
INTERNACIONAL 
LIMOUSINE
ARGENTINA (2 A 9 DE 
NOvEMbRO)

jEREz DE LA FRONTERA
CÁDIz – ESPANHA (6 A 8 DE 
NOvEMbRO) ExPOSIÇÃO E 
LEILÃO (8 DE NOvEMbRO)

TRUjILLO
CÁCERES – ESPANHA 
(13 A 16 DE NOvEMbRO) 
ExPOSIÇÃO E LEILÃO (16 DE 
NOvEMbRO)

ARANjUEz 
MADRID – ESPANHA (13 DE 
DEzEMbRO) ExPOSIÇÃO DE 
bOvINOS

Limousine

AGENDA 
INTERNACIONAL LIMOUSINE  - 2014
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WorKsHoP TÉcNico

Workshop
Transferência Embrionária

Estando a temática da Transferência de embriões 
(T.E.) bovinos cada vez mais na ordem do dia, a 
ACL aceitou o desafio lançado pelo criador asso-
ciado e veterinário Rui Silva; ajudando na organi-

zação e promoção deste workshop, que ocorreu no Cabeço 
da Arvéola - Brejão e na Herdade do Valverde- Carrasqueira 

– Almograve durante todo o dia 16 de Janeiro de 2014.
A transferência de embriões é um processo que permite 

que uma vaca e um touro de mérito proliferem o seu ma-
terial genético mais rapidamente. A primeira etapa implica 
gerar ou produzir esses embriões na vaca dadora para de-
pois os transferir.

Para efetuar a escolha da vaca dadora devem ter-se em conta alguns critérios base:
1. Deve ser uma vaca de mérito genético: com boa produtividade (conhecer e analisar dados da 

descendência) e bom tipo morfológico (adequado à produção de carne e que garanta produção 
dum vitelo por ano e sem defeitos anatómicos graves);

2. Deve ser uma vaca de elevada fertilidade e prolificidade: que apresente ciclos regulares e que 
tenha precocidade e que tenha duas ou menos cobrições ou inseminações por gestação;

3. Deve apresentar boa condição corporal e ter um mínimo de 50 dias pós-parto, para ser submetida 
a toda a preparação;

4. Ser uma vaca de bom temperamento que se sujeite a todos os manuseamentos e contenções sem 
alterar o seu sistema nervoso e consequentemente o seu sistema hormonal.

5. Não devem ser consideradas como dadoras, vacas com histórico de problemas reprodutivos.

Neste workshop a vaca dadora foi a ANA – PG05308001, pois reunia a generalidade das condições 
enumeradas: boa condição corporal, dócil, tinha parido há mais de 50 dias, ciclos regulares e ausên-
cia de histórico de problemas reprodutivos.

A ACL promove periodicamente ações de formação para os seus associados, 
contribuindo para a atualização e modernização das suas explorações 
agropecuárias através da sua própria informação e formação.

1º passo
Escolha da vaca 

dadora dos 
embriões
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Depois de avaliar se a vaca escolhida se encontra sem patologias, a ciclar e se o seu útero se apresen-
ta apto para a fecundação; pode iniciar-se o protocolo de superovulação. Aplica-se uma hormona 
para estimular os ovários da vaca a produzir mais do que um ou 2 embriões (o que se obtém normal-
mente em caso de gestações normais ou de gêmeos), para tentarmos aumentar significativamente a 
produção de embriões.
O procedimento da superovulação é dos mais importantes na T.E., pois é absolutamente necessário 
administrar as hormonas de forma injetável com volumes precisos a dias e horas rigorosamente 
certas. 
O emparelhamento escolhido para a ANA, atendendo aos aspetos que se pretendiam melhorar: 
tamanho, comprimento do dorso e bacia, largura da bacia (isquions e trocânteres) e espessura do 
lombo; e ao objetivo de produção da exploração onde se encontra inserida: produção de reproduto-
res para venda ou reposição do efetivo, foi o touro BAVARDAGE ou o touro VOILIER MN , cujos dados 
disponíveis pelo Idele (Instituto d’Elevage), afirmam tratarem-se de touros melhoradores em todos 
os aspetos referidos, proporcionando assim um bom emparelhamento.

2º passo
Escolher o melhor 
emparelhamento
considerando critérios de 
produção e o que preten-
demos melhorar na vaca 

dadora

AVALIAÇÃO NACIONAL OFICIAL DE BOVINOS LIMOUSINE
Nome Número Nacional Número Internacional Data de Nascimento Nº IDELE Empresa de Selecção/País Criador Qualif.

VoIlIER MN FR5454641593 LIMFRAM005454641593 30 de Abril de 2004 3482786 France Limousin Testage M Thinus Olivier RRE VS

IBOVAL DESMAME - REF: LI.PF.13.2 - SuFIxO: SEV CD

Crescimento 102 0.91

Desenvolvimento Muscular 105 0.88

Desenvolvimento Esquelético 111 0.91

Finura de Osso 96 0.83

ISEVR (Desmame) 101 0.91

MORFOLOGIA

Entre espáduas ++

Largura do dorso +

Arredondamento da nádega =

Largura da nádega =

Espessura do lombo +

Grossura da canelas =

Comprimento do dorso ++

Comprimento da bacia +++

Largura das ancas ++

Desenvolvimento ++

Largura do focinho +

Aprumos anteriores ++

Aprumos posteriores ++

Rectitude +

Profundidade de peito ++

Largura de peito +

Largura dos troncanteres ++

Comprimento da nádega =

Estado =

AVALIAÇÃO NACIONAL OFICIAL DE BOVINOS LIMOUSINE
Nome Número Nacional Número Internacional Data de Nascimento Nº IDELE Empresa de Selecção/País Criador Qualif.

BAVARDAgE FR2257773618 LIMFRAM002257773618 18 de Setembro de 2006 3474132 France Limousin Testage Earl Jouanno Bidan RRE M

IBOVAL DESMAME - REF: LI.PF.13.2 - SuFIxO: SEV CD

Crescimento 110 0.99

Desenvolvimento Muscular 116 0.98

Desenvolvimento Esquelético 115 0.99

Finura de Osso 80 0.97

ISEVR (Desmame) 119 0.99

MORFOLOGIA

Entre espáduas +++

Largura do dorso +++

Arredondamento da nádega +++

Largura da nádega +++

Espessura do lombo ++

Grossura da canelas +++

Comprimento do dorso +++

Comprimento da bacia +++

Largura das ancas +++

Desenvolvimento ++

Largura do focinho +

Aprumos anteriores +++

Aprumos posteriores ++

Rectitude =

Profundidade de peito +

Largura de peito +++

Largura dos troncanteres +++

Comprimento da nádega +++

Estado =
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Neste caso prático obtiveram-se 7 embriões viáveis que se transferiram em fresco para sete novilhas 
da raça Holstein Frisia. Estas novilhas recetoras estavam sincronizadas para estarem no mesmo dia 
do ciclo éstrico em que estava a vaca dadora, a ANA.6º passo

Avaliar os em-
briões,

transferindo-se em 
fresco os embriões 

viáveis ou congelan-
do para transferência 

futura

em foco

3º passo
Realizar 

tratamento de 
superovulação  
na vaca dadora

A inseminação realizada neste procedimento é 
exatamente igual a uma inseminação convencional 
para produção de uma gestação, uma vez que a 
quantidade de espermatozoides contidos numa 
palheta de sémen (cerca de 20 milhões) são sufi-
cientes para fecundar todos os óvulos que a fêmea 
possa produzir. No entanto optou-se por efetuar 
dupla inseminação, abrindo a possibilidade de 
obter embriões dos 2 touros escolhidos. 

4º passo
Inseminar ou 

deixar cobrir a vaca 
dadora por monta 

natural

A recolha de embriões do útero da vaca dadora foi reali-
zada sete dias após o tratamento de superovulação. Neste 
workshop esta recolha foi feita por lavagem uterina e 
obtiveram-se oito estruturas mas apenas 7 embriões viáveis 
(Ana x Bavardage e/ou Ana/Voilier MN). O número de embri-
ões obtidos é altamente variável e depende muito da fêmea 
dadora, convém ter presente que se determinada fêmea não 
responder bem ao processo de superovulação, não deve ser 
considerada de futuro para outra acção de superovulação. As-
sim sendo pode obter-se apenas um embrião ou até nenhum, 
devendo os criadores estar conscientes desta possibilidade 
para evitar falsas expectativas. O resultado obtido neste 
workshop foi acima da média considerada normal.      

5º passo
Recolha de 

embriões do 
útero da vaca 

dadora
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Posteriormente ao workshop, mais especificamen-
te ao 28º dia de vida dos embriões realizaram-se 
ecografias nas novilhas recetoras para diagnosticar 
a existência ou não de gestação. Verificando-se que,  
apesar de todo o procedimento anteriormente descri-
to ter sido aplicado na íntegra, nenhum dos embriões 
se tinha implantado nos úteros das recetoras e tinha 
prosseguido o seu desenvolvimento.
Após apuramento das causas deste resultado, con-
cluiu-se que o pH da enzima (tripsina), que é utilizada 
para remover todo o material aderente aos embriões 
aquando da sua lavagem, não foi o indicado.

Transmitir que o procedimento requer condições nas explorações e muito critério no cumprimento 
integral do estipulado em todo o protocolo.
Para que os criadores possam ter uma ideia aproximada do custo deste tipo de intervenção sinteti-
zam-se seguidamente os custos principais envolvidos:

•	 Acto da Superovulação: 250,00€
•	 Hormonas para a Super-ovulação: 125,00€
•	 Sémen (em caso de IA): 54€ (dose de BAVARDAGE) ou 42€ (dose de VOILIER MN); conforme se 

utilizou neste workshop
•	 Serviço de T.E.: 25€ por cada embrião transferido (neste caso: 25€*7=175€)
•	 Análises sanitárias: considerar ainda um valor para as análises que se devem fazer, nomeadamen-

te I.B.R., B.V.D. e outras

Total aproximado do custo da T.E. neste workshop: 670€

Não foram tidos em conta os custos com a alimentação da dadora, no entanto caso ela não se 
apresente em boa condição corporal e tenha de ser submetida a um “flushing” (aporte qualitativo e 
/ou quantitativo alimentar) deverá ainda ser considerado cerca de 2-3€/dia para a alimentação da 
dadora.

8º passo
Diagnóstico 
de gestação 
nas novilhas 

recetoras 
e apuramento 
de embriões 
implantados

7º passo
Transmitir 

aos criadores 
participantes 

os custos 
deste tipo de 
procedimento 

Esta formação foi considerada 
por parte dos participantes, como 
sendo muito útil, inovadora mas 
realista na transmissão de todos os 
aspetos ligados à T.E.. Resta-nos ex-
pressar, os agradecimentos formais:
1. Ao criador Rui Silva e vaca ANA 

(agradecendo a sua paciência 
interminável nas mais de 20 idas 
à manga de contenção, algumas 
bidiárias);

2. Ao criador Eusébio Viana – Her-
dade do Valverde – Almograve, 
proprietário das recetoras e ao 
Dr. José Maria Cardoso, pela dis-
ponibilização e preparação das 
fêmeas recetoras e demais apoio;

3. Ao Sr. José António Gonçalves, 
que tão delicadamente conduziu 
a vaca Ana ao exigente protocolo 
de superovulação;

4. Ao criador António Samora 
pelo empréstimo do tronco de 
contenção;

5. Aos criadores da ACL: António 
Rocha Viana e Arménio que 
ajudaram no transporte, carga 
e descarga do tronco de conten-
ção;

6. MSD Animal Health pela contri-
buição no controlo sanitário (na 
pessoa do Dr. André Preto). n

Em modo conclusivo, o processo de transferência embrionária deve ser adequa-
damente ponderado, devendo os criadores que decidirem partir para um proto-
colo de T.E. estarem conscientes de todas as condicionantes e riscos envolvidos, 
que se ilustram em seguida:

SUCESSO 
TRANSFERÊNCIA

EMBRIONÁRIA

Cumprimento integral 
do protocolo

Dadora: sanidade, estado corpo-
ral, ciclicidade ou fertilidade, 
docilidade e valor genético

Superovulação

I.A. ou Cobrição por Monta 
Natural

Transferência de embriões 
frescos ou congelados

Fêmeas Recetoras



Tudo aconteceu no Monte dos Ruivos, pro-
priedade localizada na região de Évora e 
pertencente à Casa Agrícola Condes de Seia, 
S.A. 

A Casa Agrícola Condes de Seia, S.A. iniciou a 
sua actividade em 1989/1990, e é composta por duas 
herdades, Herdade da Falcoeira e Monte dos Ruivos, 
totalizando uma área de 1040 ha. Contam neste mo-
mento com um efectivo de 160 vacas Limousine, das 
quais 50 são exploradas em linha pura, 40 novilhas e 

25 novilhos, apostando numa linha mais cárnica, de-
vido ao mercado onde se inserem – venda de vitelos 
para recria e também de reprodutores certificados 
para cruzamento industrial. No que diz respeito às 
fêmeas, parte fica no Monte dos Ruivos para reposi-
ção e as restantes, após a recria, são transferidas para a 
Herdade da Falcoeira, para reposição do efectivo que 
têm explorado em cruzamento – Cruzado Limousine. 

Como toda a alimentação dada aos animais é natu-
ral, Isabel e Duarte Manoel têm apostado no melhora-

Foi no passado dia 28 de Março que a Associa-
ção de Criadores Limousine, em conjunto com 
a Fertiprado e a Casa Agrícola Condes de Seia, 
S.A. organizou o VI Dia Aberto.

VI DIA ABERTO

10 notícias Limousine
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mento e biodiversidade das suas pastagens, um projecto que 
iniciaram em 2008/2009 em conjunto com a Fertiprado.

Com o objectivo de transmitir mais informação aos cria-
dores Limousine sobre pastagens, a Fertiprado promoveu 
uma apresentação durante a manhã, onde foram abordadas 
diversas questões relativamente à implantação, manutenção 
e melhoramento de pastagens, bem como uma explicação 
do exemplo prático das pastagens do Monte dos Ruivos, 
com o qual a Fertiprado tem vindo a trabalhar desde 2009.

Após a apresentação, os criadores e todos os interessados 
presentes tiveram oportunidade de ver ‘in situ’ todo o traba-
lho desenvolvido pelos criadores Isabel e Duarte Manoel em 
conjunto com a Fertiprado, numa insistência em melhorar 

todas as suas pas-
tagens, com ca-

racterísticas 

muito específicas, de forma a aumentar também a eficiência 
alimentar dos Bovinos Limousine (num total de 160). As-
sim, todos os presentes fizeram um ‘tour’ pela exploração, 
para ver as várias parcelas (num total de 7), tendo sempre o 
técnico da Fertiprado a acompanhar e a explicar o tipo de 
pastagem que estava a ser vista, o porquê da sua implanta-
ção, bem como a quantidade de animais à qual a parcela se 
destinava.

Ainda antes de almoço, os criadores tiveram a possibi-
lidade de ver a vacada Limousine do Monte dos Ruivos, e 
colocar algumas questões aos anfitriões.

A ACL gostaria de agradecer a disponibilidade da Fer-
tiprado na realização deste VI Dia Aberto, bem como aos 
anfitriões, Isabel e Duarte Manoel por abrirem as portas do 
Monte dos Ruivos para receber as cerca de 70 pessoas que 
estiveram presentes em mais um evento de sucesso! n

11notícias Limousine



12 notícias Limousine12 notícias Limousine

curiosiDADes

Animais que marcaram
uma década

CAMPEÕES 
NACIONAIS

CAMPEÃS 
NACIONAIS

20002000 - 2009    200420022001 2003

HÉRCUlES – Pg92064007
Criador

JOSé MANuEL RODRIGuES
Proprietário

MANuEL PACHECO LOuÇÃO

PIRATA – Pg99159007
Criador e Proprietário

MANuEL PACHECO LOuÇÃO 

gAIVoTA – Pg91088004
Criador e Proprietário

JOSé MARIA PACHECO DOS REIS

lIlI – Pg95088020
Criador e Proprietário 

JOSé MARIA PACHECO DOS REIS

SIDRA – Pg01340007
Criador e Proprietário
LIMOuSINE SuDOESTE

ALENTEJANO, LDA

MANDRAK – Pg98088028
Criador e Proprietário

JOSé MARIA PACHECO DOS REIS

oÁSIS – Pg98088038
Criador

JOSé MARIA PACHECO DOS REIS
Proprietário

MANuEL CONCEIÇÃO DuARTE

TINo – Pg02150013
Criador e Proprietário

MANuEL PACHECO MARTINHO

PANDA – Pg99192028
Criador e Proprietário 

BARNABé FRANCISCO PRIMO PISCO

HINA – Pg92088005
Criador  e Proprietário

JOSé MARIA PACHECO DOS REIS
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Na anterior edição passamos em revista os “actores e actrizes Limousine” que foram protagonistas do 
filme da vida da raça Limousine em Portugal entre 1989 e 1999.
Nesta publicação comemorativa dos 25 anos de existência da A.C.L., ganha ainda mais relevância e 
significado continuar a homenagear e a apupar os bovinos Limousine que marcaram na década de 2000 
a 2009.

   2004 2006 2008                2005 2007 2009

UTIlIDADE – Pg03088031
Criador e Proprietário 

JOSé MARIA PACHECO DOS REIS

Não se realizou Concurso Nacional
por questões sanitárias

TUBARÃo – Pg02088030
Criador e Proprietário

JOSé MARIA PACHECO DOS REIS

AMARgo – Pg05088021
Criador  e Proprietário 

JOSé MARIA PACHECO DOS REIS

DANADo – Pg08150014
Criador e Proprietário

MANuEL PACHECO MARTINHO

UlMEIRo – Pg03088025
Criador e Proprietário

JOSé MARIA PACHECO DOS REIS
Não se realizou Concurso Nacional

por questões sanitárias

PolKA – Pg99088032
Criador e Proprietário 

JOSé MARIA PACHECO DOS REIS

VIA lÁCTEA – Pg04088009
Criador e Proprietário 

JOSé MARIA PACHECO DOS REIS

BETINHA – Pg06088002
Criador e Proprietário 

JOSé MARIA PACHECO DOS REIS

segunda Década: 2000-2009
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HINA – PG92088005 

A Hina, nasceu em 10 de Dezembro de 1992 e foi capa 
da revista Notícias Limousine na edição de 2006 quando 
exibia a sua 12ª cria, o Verdi. Filha dos primeiros animais 
de raça pura Limousine da Casa Nova da Carrasqueira, 
propriedade de José Maria Pacheco dos Reis, a Berline e o 
Elefante; a Hina teve a sua quota parte de responsabilidade 
na obtenção do título de Melhor Criador Limousine em 
2003, ano em que conquistou o prémio de Campeã Na-
cional.

O Leopardo foi a sua primeira cria, quando tinha 30 
meses, que obteve na altura a melhor certificação dos ma-
chos: RE- Reprodutor Esperança. Este foi um dos 14 par-
tos que teve na sua vida produtiva, sendo um deles duplo. 
Factos que retratam a sua enorme capacidade maternal, 
não só pela ligação que estabelecia com as crias mas tam-
bém pelo seu valor leiteiro, PC120dias médio dos seus des-
cendentes é de 214kg.

Deixou a exploração que a viu nascer em Março de 
2008 e saiu do nosso país indo conquistar terras de Espa-
nha. Qualquer que seja o seu fim, como reprodutora ou 
como produto de eleição da raça – carne, a Hina irá defen-
der as qualidades da raça até ao fim.

LILI - PG95088020

Foi em 22 de Novembro de 1995 que a Casa Nova da 
Carrasqueira recebeu mais um membro no efetivo Limou-
sine, filha do Huno e da Guitarra e neta do famoso Cares-
sant; a Lili herdou um palmarés invejável.

E toda a sua vida foi marcada por momentos que real-
çaram ainda mais esta herança, começou por ser certifica-
da ao desmame com valores de crescimento e morfologia 
bastante bons:

DM=67; DE=65 e AF=60; PC210dias=298kg
Depois como retribuição pela boa criação e recria que 

recebeu na Carrasqueira, teve o seu primeiro parto aos 28 
meses de idade. 

A sua vida produtiva continuou até janeiro de 2008, 
altura em que desmamou o seu ultimo descendente, uma 
fêmea de nome Caridade que foi a 10ª cria da Lili, apre-
sentando um intervalo entre partos médio de 374 dias, 
valor espantoso e invejado por muitas fêmeas Limousine. 
De realçar que teve 5 filhas e 5 filhos e dos quais destaca-
mos o Almirante (primeiro filho dela com o Toulouse) e a 
Betinha ainda hoje na Carrasqueira a dar continuidade à 
linhagem da mãe.

Obteve o prémio de Campeã Nacional em Julho de 
2002, quando tinha 6 anos e se apresentou a concurso afi-
lhada com a Trave disputando a 21ª secção de vacas afi-
lhadas.

14 notícias Limousine
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MANDRAk – PG96088028

Em Junho de 1996, Filho da Gulosa e Igor, nasceu o 
Mandrak.  Alcançou o prémio de campeão nacional em 
2003, quando tinha 5 anos.

Foi reprodutor em 3 explorações diferentes, onde pro-
duziu 50 filhos(as) de raça pura Limousine. Dos seus 38 
descendentes controlados, conseguiu fazer uma média de 
PC210dias de 300kg.

Era um animal bastante equilibrado em termos morfo-
lógicos, podendo ser descrito como misto-carne.

OÁSIS – PG98088038

Marcou presença no X Concurso nacional de jovens 
reprodutores realizado em Maio de 2000, em Santiago do 
Cacém e alcançou o prémio de Campeão nacional de Jo-
vens apenas com 18 meses. 

O seu proprietário de então, Manuel da Conceição 
Duarte soube apreciar as suas qualidades morfológicas, 
escolhendo-o para reprodutor das suas vacas pela sua con-
formação equilibrada em termos musculares e esqueléti-
cos e pela sua harmonia. 

Filho do Igor e neto de Belzebu, nasceu em 10 de No-
vembro de 1998 na Carrasqueira e mudou-se para o Brejão 
ainda novo, local onde produziu 20 filhos(as). Descenden-
tes de qualidade, dos quais ainda estão no activo a Sama-
ritana, a Sorte e a Ultramarina, vacas de elevada reputação 
na exploração de Manuel Duarte.

Foi com muito orgulho que este seu proprietário o 
apresentou novamente a concurso nos anos de 2001 e 
2002, ganhando neste ultimo ano, o reputado prémio de 
Campeão Nacional.

O Oásis partiu depois, já touro adulto, para Boidobra 
- Covilhã, onde foi muito apreciado e gabado pelos produ-
tores de gado da região, pouco habituados a ver touros de 
tão boa conformação.

MIL – FR2296005018

O Mil chegou a Portugal em Setembro de 2009, altura 
em que tinha quase 4 anos de idade, nascido em 7 de De-
zembro de 2006 conquistou o seu primeiro proprietário 
português, José Maria Pacheco dos Reis numa ida ao con-
curso a França.

Destacava-se pela sua morfologia mista-carne, exi-
bindo uma enorme profundidade de peito, um murrilho 
imenso e um lombo e quarto posteriores que impressio-
navam os menos habituados a contactar com touros de 
grande porte e volume de raça Limousine. Os seus “can-
tos” ecoavam pela Carrasqueira afirmando a sua presença 
mesmo para as vacas que não estavam juntas a ele.

Participou em diversos concursos em que obteve pré-
mios nos campeonatos de touros mas viu impossibilitada 
a obtenção do título de campeão nacional, uma vez que 
não era de nacionalidade portuguesa.

Teve 138 descendentes e o valor genético em que mais 
se destacou foi a capacidade maternal ou valor leiteiro, ra-
zão pela qual ainda muitas das suas filhas e netas se encon-
tram em produção. 

Deixamos apenas alguns nomes da sua prole, em modo 
de homenagem à sua produção: Suzi, Salva, Sebastião, 
Saudade, Topsol, Trigueiro, Tangerina, Ultravioleta, Vis-
conde e muitos outros.

De França veio para a Carrasqueira, onde ficou cerca de 
4 anos, altura em que rumou a terras do Sado, mais preci-
samente Torrão, onde terminou o seu legado.
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OEILLET – FR1998001971

O Oeillet chegou a Portugal a 2 de Novembro de 2000, 
quando tinha 30 meses de idade. O criador que o impor-
tou, José Maria Pacheco dos Reis, cedo soube apreciar as 
suas imensas qualidades: harmonia, excelente espessura de 
lombo, horizontalidade do dorso, boas qualidades raciais, 
bom desenvolvimento para além de outras; pois era um 
animal muito equilibrado e completo.

Este touro gerou descendência direta,116 filhos e fi-
lhas, em 4 explorações diferentes, mas a sua genética foi 
das mais difundidas na raça Limousine em Portugal. Veri-
ficando-se animais seus aparentados em muitos dos efeti-
vos nacionais.

Deixamos alguns dos nomes dos seus filhos, aqui des-
tacados: Solipa, Tangerina, Torpedo, Toulouse, Tamboril, 
Utilidade, Ulmeiro, Uranio, Urgência, Utilidade, Villy, Vai-
dosa, Valadão, Verdigod, Velino, Valsinha, Vendaval e Abe-
lidade entre outros.

Obteve várias vezes o 1º lugar do campeonato de tou-
ros no Concurso Nacional, mas não lhe deu acesso ao tí-
tulo de Campeão Nacional, pois de acordo com as regras 
dos concursos, só podem ser campeões nacionais, animais 
nascidos em Portugal.

Para além de todas as caraterísticas já anunciadas, era 
um animal com uma presença incrível, parecendo até que 
sabia quando estava a ser apreciado e fotografado; ficando 
muito fotogénico em todas as fotografias que lhe foram 
tiradas. Razão pela qual a sua imagem foi inúmeras vezes 
utilizada em material promocional e informativo da raça: 
revista, panfletos, prémios de concurso, etc

Manteve-se em cobrição até aos 8 anos, altura em que 
devido a problemas nas articulações foi abatido, deixando 

PIRATA – PG99159007

Seguindo as pegadas do seu pai, o Hércules (campeão 
nacional em 1997 e 1999), o Pirata conquistou o título de 
Campeão Nacional em 2001, quando apresentava apenas 
27 meses. Apresentado no concurso pelo seu criador Ma-
nuel Pacheco Loução, encantou o juiz que ao contrário do 
que é mais tradicional não hesitou em atribuir este título a 
um novilho e não a um touro adulto.

O Pirata conquistou também o direito a ser capa da re-
vista Notícias Limousine em 2002, ilustrando a conquista 
do título de campeão e a sua imagem fez jus às suas quali-
dades raciais e docilidade.

Quanto às suas caraterísticas morfológicas e de cresci-
mento, destacou-se pelo equilíbrio entre a parte muscular 
e esquelética, alcançando a certificação de RE- Reprodutor 
Esperança com PC210 dias de 353kg.

Após marco tão distinto no seu palmarés, o Pirata ru-
mou ao Algarve, região onde ainda deixou descendência 
em 2 explorações distintas nas 5 campanhas de cobrição 
que realizou. Apenas como curiosidade teve apenas 1 filho 
macho das 34 crias que gerou.

A sua vida produtiva terminou aos 9 anos de idade con-
tribuindo ainda com 572 kg de carne Limousine.

os trabalhadores e técnicos do matadouro onde foi abati-
do perplexos com a imponência da sua carcaça, pois apre-
sentou 884kg de carcaça.
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POLkA – PG99088032 

Nascida em 25 de Outubro de 1999, filha da tricampeã 
nacional – Gulosa e do afamado touro Igor, a Polka sem-
pre se destacou pela sua profundidade e volume.

Fez parte do leque de belíssimas vacas da Casa Nova 
da Carrasqueira que sempre se apresentaram com excelen-
te morfologia, mas aliada a muito boas produtividades. A 
Polka possui um invejável intervalo entre partos médios, 
dos 12 partos que teve, de 370 dias; tendo sido o seu 1º 
parto aos 28 meses, o que denota a sua precocidade. 

Da sua descendência até à data destacam-se nomes 
como Andorinha, Ultravioleta, Bambino, Estudante, Fo-
rasteiro e Gorbachov. 

O primeiro prémio que obteve em concursos da raça 
Limousine foi em 2001, ano em que conquistou o 1º lugar 
de novilhas. O ponto mais alto do seu palmarés foi atingi-
do em 2005, quando se sagrou Campeã Nacional.

Ainda em produção, mas agora em terras do Oeste, 
aguardamos que nos deixe um legado ainda maior.

SIDRA – PG01340007

A Sidra veio para Portugal no ventre da sua mãe Ma-
nette, uma vaca que foi importada de França já gestante do 
touro Montreal. Foi em 7 de Fevereiro de 2001 que nasceu 
na Herdade de A-de-Mateus, propriedade da Limousine do 
Sudoeste Alentejano, Lda.

Desde cedo apresentou uma elegância e harmonia que 
a todos encantava, características que aliadas à extrema 
docilidade depressa transformaram a Sidra numa estrela 
de grande brilho na Herdade de A-de-Mateus e posterior-
mente na Carrasqueira.

A sua primeira cria surgiu quando tinha 31 meses, e 
dos 6 descendentes que deixou, quase todos deram se-
guimento ao palmarés e gabarito da mãe: Urze, Vaidosa, 
Amargo, Big-Lima, Cidreira e Don Limon, pois quase to-
dos conquistaram prémios ao longo das suas vidas ou são 
ainda hoje reconhecidos pela sua impressionante morfo-
logia e produtividade e deixam o testemunho vivo da sua 
mãe, pelos traços que dela exibem.

Com uma média de valores da descendência invejável: 
PC210dias=339kg complementou ainda a sua produtivi-
dade com médias de intervalo entre partos de 363 dias e  
valor genético para a capacidade maternal = 108.

Podemos dizer que foi um dos animais mais comple-
tos da raça, que impressionou até mesmo fora de Portugal, 
tendo sido definida por um técnico francês como uma, se-
não a vaca Limousine mais bela e perfeita do mundo.

Tristemente quando tinha 7 anos,  sofreu um trauma-
tismo na anca e ainda hoje estranhamos a sua falta na Car-
rasqueira, onde foi a sua última morada. Mas a Vaidosa, 
o Amargo, o Big-Lima, a Cidreira e o Don Limon não nos 
deixam esquecê-la.
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TINO – PG02150013

O Criador Manuel Pacheco Martinho, viu em 22 de 
Fevereiro de 2002, nascer na sua exploração o Tino, filho 
do Oficial e da Oura. O Tino obteve aos 6 meses de idade, 
a certificação de Reprodutor Esperança, com um valor de 
PC210dias de 407kg.

Quando tinha 29 meses, participou no campeonato 
de novilhos do concurso nacional, tendo alcançado o 1º 
lugar do campeonato de novilhos e simultaneamente o tí-
tulo de Campeão Nacional.  

Teve 200 filhos em 2 explorações diferentes: Casa Nova 
da Alcaria e na Herdade das Sobreiras. Esta é a sua atual 
morada, onde já tem filhas que continuam em produção e 
a transmitir alguns dos seus genes.

TUBARÃO – PG02088030

O Tubarão nasceu em 25 de Outubro de 2002, fruto 
de inseminação a que foi sujeita a sua mãe Regente com o 
touro Highlander (um dos touros Limousine mais difun-
didos mundialmente).

Um dos animais mais reconhecido da raça Limousine 
que promoveu a raça em inúmeras feiras agro-pecuárias 
por todo o país.

O seu porte impressionante aliado à sua extrema doci-
lidade, não passaram indiferentes em Santiago do Cacém, 

TOULOUSE – PG02340121

Foi na Herdade de A-de Mateus da empresa Limousi-
ne do Sudoeste Alentejano,Lda. que a 18 de Abril de 2002 
nasceu o filho da Jolie e do Oeillet, o Toulouse.

Toulouse apresentou-se sempre com um desenvolvi-
mento esquelético mais destacado que o seu desenvolvi-

S. Teotónio, Portalegre, Beja, Santarém e Reguengos de 
Monsaraz. Localidades onde o Tubarão alcançou alguns 
dos muitos títulos que constituem o seu palmarés, que 
enumeramos em seguida:

 y Campeão Nacional de Jovens – Santiagro 2004
 y Campeão Nacional – Faceco 2005
 y Vice-campeão Nacional – Faceco 2006
 y 1º Lugar de Touros  - Open Limousine – FNA 2007
 y Vice-campeão em permanência – Faceco 2007
 y 1º Lugar Campeonato de Touros – Faceco 2009
 y 3º Lugar Campeonato de Touros – Faceco 2010

Atualmente existem filhos(as) do Tubarão  em 5 explo-
rações diferentes dum total de 83 descendentes que pro-
duziu em linha pura.

Com um valor genético extraordinário em diversos pa-
râmetros, marcou incondicionalmente a história da raça 
Limousine em Portugal.
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ULMEIRO – PG03088025

O Ulmeiro, filho da Maravilha e Oeillet, juntou-se aos 
pais em 20 de Novembro de 2003 na casa Nova da Carars-
queira, propriedade de José Maria Pacheco dos Reis. Pesan-
do 42 kg ao nascimento depressa cresceu e atingiu aos 7 
meses de idade, 426kg de peso vivo. Valores de crescimento 
que juntamente com uma pontuação morfológica extraor-
dinária, DM=77 pts, DE=80 pts.,  AF= 65 e excelentes qua-
lidades raciais,  lhe conferiram a certificação de Reprodu-
tor Esperança.

Razões que levaram o seu proprietário a apresentá-lo 
a concurso nacional em 2005, quando apresentava ape-
nas 19 meses. Logo nessa edição conquistou o 1º lugar na 
secção e 1º lugar no campeonato de esperanças machos. 
Deixando o título mais ambicionado para o ano seguinte, 
sagrando-se campeão nacional em 2006.

Sobre a sua descendência não temos história em Por-
tugal, pois o Ulmeiro encantou um criador espanhol de 
renome e foi exportado para a região da Andaluzia, ime-
diatamente após o término do Concurso Nacional.

VALSINHA – PG04088004

Em 18 de Dezembro de 2004, nascia na casa Nova da 
Carrasqueira aquela que viria a ser a campeã nacional de 
jovens reprodutores de 2006. E após mais alguns prémios 
de campeonato e secção, atingiu o mais alto prémio de 
Campeã Nacional em 2012. 

Filha da vaca Maravilha e do touro Oeillet, apresentou 
excelente morfologia logo ao desmame, mista-esquelética.

Até à data levou a cabo 8 gestações, apresentando um 
intervalo entre partos médio de 393 dias.

Participou ainda no último concurso ibérico realizado 
em Salamanca, a 10 de Setembro de 2012 onde conquistou 
o 3º lugar na secção de vacas.

VIA LÁCTEA – PG04088009

Em 16 de Abril de 2004, a Via Láctea nasceu após uma 
longa viagem na barriga da sua mãe Lady, que foi impor-
tada de França a 25 de Outubro de 2003. A Lady vinha co-
berta do touro Sphinx e já tinha no seu histórico 6 irmãos 
da Via Láctea.

A Via Láctea nasceu com apenas 38 kg mas depressa 
cresceu e ganhou morfologia chegando aos 7 meses com 
424kg de peso corrigido. E uma excelente morfologia mui-
to equilibrada entre a parte esquelética e muscular.

mento muscular, obtendo 10 pontos na nota de desenvol-
vimento na pontuação ao desmame.

Foi o animal que mais impressionou os criadores que 
estiveram presentes no I Dia Aberto da ACL em 14 de de-
zembro de 2005, na Casa Nova da Carrasqueira.

Produziu 95 filhos em 5 campanhas de cobrição, dos 
quais destacamos alguns: Almirante, Andorinha, Altalin-
da, Amargo, Betinha, Bambino, Belete, Big-lima, Baronesa, 
Cidreira, Califórnia, Camomila, Danadinho, Duque, Ecto-
via, Emoção, Estudante, Ensopado, Frota, Fina, Forasteiro 
e Famoso. 

A sua vida chegou ao fim com 8 anos de idade, gerando 
uma carcaça top, com classificação E e 884 kg de carne Li-
mousine tenra e saborosa.
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BETINHA – PG06088002
A Betinha foi gerada pela Lili e pelo Toulouse, ambos 

animais de alto gabarito aqui já referenciados; pelo que ge-
neticamente teria de apresentar as belíssimas qualidades 
dos seus progenitores. E assim o fez, desde o nascimento 
a 5 de Abril de 2006 e até à data atual, altura em que se 
encontra a amamentar a sua 6ª cria. É fêmea reprodutora 
do efetivo, cheio de “estrelas  Limousines”, a Casa Nova da 
Carrasqueira;  tendo também ela contribuído para o cur-
rículo da casa com a conquista dos 1º lugar no campeo-
nato de esperanças fêmeas em 2007 e Campeã Nacional 
em 2009.

DANADO – PG08150014
No ano de 2008, a 16 de Abril, a Sintra e o Villy viam 

nascer na casa Nova da Alcaria o seu filho Danado. Desde 
o nascimento que apresentou um desenvolvimento esque-
lético impressionante que estava também espelhado no 
seu peso à nascença de 55 kg. Mantendo sempre um bom 
desenvolvimento esquelético, apresentou aos 7 meses de 
idade 406kg e uma nota de DE (desenvolvimento esquelé-
tico) de 77pts.

O seu criador Manuel Pacheco Martinho apresentou-
-o no concurso de jovens em 2009 em Garvão, mas foi na 
FACECO em 2009 que se sagrou Campeão Nacional.

No ano seguinte a ter-se tornado campeão rumou ao 
Cercal do Alentejo, onde se encontra hoje em cobrição na 
exploração da Durraco, Lda., onde produziu até à data 64 
filhos.

AMARGO – PG05088021

O Amargo, filho do Toulouse e da Sidra, filho dum 
excelente touro e duma vaca ímpar não pode fugir à sua 
genética e tornou-se num excelente reprodutor.  Sendo 
mais um na história da criação de bovinos da Casa Nova 
da Carrasqueira e do seu proprietário José Maria Pacheco 
dos Reis.

Nasceu a 9 de Outubro de 2005 com 41 kg e cresceu 
em média 1,514 kg por dia até atingir 359kg aos 7 meses. 
Altura em que também foi apreciado morfologicamente 
e em que demonstrou um desenvolvimento esquelético e 
muscular exímios.

Foi dos primeiros machos a adquirir a certificação Li-
mousine Ouro, após ter sido controlado também mais 
perto da idade adulta, aos 16 meses, altura em foi pontua-
do com nota 10 (nota máxima) no seu desenvolvimento e 
no seu comprimento.

Em Junho de 2007, foi disputar o Concurso Nacional 
de Jovens e alcançou o título de Campeão de Jovens da raça 
Limousine e ainda nesse mesmo ano em Julho foi à Faceco 
e arrecadou o título de Campeão Nacional da Raça.

Altura em que seguiu para terras mais longínquas do 
mar e mais secas e frias, para Arronches no Alto Alentejo, 
onde foi responsável pela cobrição de cerca de 50 fêmeas. 

Atualmente encontra-se novamente mais a Sul, em 
Serpa, na Herdade Fonte Corcho, e conta já com 146 
filhos(as).

Deu ao seu criador e proprietário, 5 excelentes crias, a 
Baronesa, a Dona Via, a Ectovia, o Famoso e a Grandevia; 
todas com valores de crescimento, morfologia e produtivi-
dade bastante bons. Teve a 1º cria aos 30 meses e fez um 
intervalo entre partos médio de 362 dias, indicando a sua 
boa fertilidade e produtividade.

No primeiro ano que foi levada a concurso, 2007, atin-
giu o prémio máximo do seu palmarés, tendo sido campeã 
nacional na Faceco. Mas posteriormente conseguiu, tam-
bém na Faceco,  mais dois 2º lugares na secção de vacas 
com e sem cria, em 2009 e 2010 respetivamente.
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LicAs - Pg95067017

LAdy- Fr1295163134

norA - Pg97088007

temPestAde - Pg00000000

temPestAde - Pg00000000

otário - Pg98150005

PAnterA - Pg98088022

PAmeLA- Fr8715251047

ruBen - Pg00067025

reLâmPAgo - Pg00270006

suricAte - Pg01067020

serin-Fr8759520330

temPestAde - Pg00000000

temPestAde - Pg00000000

sAmorA - Pg001092017

sALmão-Pg01096016

sALvA - Pg01088022

tAngerinA - Pg02088028

tAmBour - Fr1202073400

tenente - Pg02088039

utiLidAde - Pg03088031

temPestAde - Pg00000000

temPestAde - Pg00000000

urBAno - Pg03366001

viLLy - Pg04088012

vAcA - Pg04366007

ALmirAnte - Pg05088001

Os animais que relembramos e homenageámos  anteriormente foram apenas 
alguns que contribuíram para a história da raça Limousine dum modo mais 
mediático, mas muitos mais haveria a realçar. Deixamos imagens de mais 
alguns bovinos Limousine que também acabaram por ser atores principais 
e secundários da história Limousine de 2000 a 2009, embora mais longe das 
luzes da ribalta.

segunda Década: 2000-2009
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Este trabalho foi desenvolvido sobre animais com 
uma média de idade superior aos nove meses difi-
cultando um pouco mais o trabalho, uma vez que 
o ótimo será trabalhar com animais ao desmame, 

uma vez que estes estão mais recetivos à aprendizagem e são 
mais fáceis de conter com a corda e cabresto, por serem me-
nos corpulentos nessa idade.

O trabalho foi realizado em 7 novilhas, os critérios de 
seleção dos animais para esta exemplificação foram os se-
guintes:

1º - Notas de temperamento variadas;
2ª – Estado corporal dos animais;
3ª – Boa condição física, ou seja, não apresentar anoma-

lias que impossibilitem o seu bem-estar nem o desenrolar 
do ensaio, coxeiras, inchaços, ou qualquer outro sinal de in-
capacidade física;

4ª – Animais que o criador espera poder apresentar em 
alguns eventos.

Pretendeu-se trabalhar com um grupo relativamente 
heterogéneo de animais em termos de temperamento para 
conseguir avaliar a evolução e recetividade dos animais mais 
temperamentais relativamente aos mais calmos. As novilhas 
foram numeradas sequencialmente de 1 a 7.

Entre o primeiro e o segundo dia de trabalho os animais 
passaram por um período de quatro dias em que andaram 
com as cordas de prisão a arrastar na cerca onde habitual-
mente estão, sendo regularmente vigiados pelo tratador 
para evitar qualquer tipo de acidente.

Exemplo Prático de 
Amansia Racional

DomesTicAÇÃo e ArreATAmeNTo

Através do caso prático descrito no presente artigo pretende-
se demonstrar, não só aos criadores da Raça Limousine como 
a todos os bovinicultores que é possível amansar e arreatar 
os animais com relativa facilidade, para apresentar num 
concurso ou feira, desde que se implemente um plano de 
trabalhos criterioso e contínuo.

Cajado e cardoa

Novilhas encabrestadas no processo de amansia
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28/2/2014 – inicia: 10h00 - termina: 12h00
No primeiro dia os animais foram fechados no curral que antecede a manga e os cinco mais confiantes 
entraram na manga de contenção. Como esta é relativamente curta para conter sete animais desta idade, 
deixaram-se propositadamente duas das novilhas no curral para evitar deixar um animal isolado nesta fase 
da amansia, evitando assim uma possível situação de stress. De seguida foram identificadas sendo o número 
desenhado na anca direita. 
Foi usada uma escala de temperamento de 1 a 7, sendo 7 a nota para animais que mostrem sinais claros de agressividade e 1 
a nota atribuída a um animal que pára e se deixa coçar, sem tentar escapar.
Após a identificação dos primeiros cinco animais, procedeu-se à colocação dos cabrestos, começando pelo animal nº 1, evi-
tando movimentos bruscos, sempre tentando acalmar cada um dos animais com recurso à voz e coçando a tábua do pescoço 
e a zona do entre espáduas até que deixem de tentar escapar. Recomenda-se nesta fase o máximo cuidado com a colocação 
das mãos entre os ferros da manga, se necessário recorrer a um gancho de metal ou madeira para funcionar como um pro-
longamento da mão para segurar e orientar a focinheira do cabresto sem correr o risco de entalar as mãos.
Neste dia a principal preocupação foi deixar os animais com o cabresto e a corda de prisão a arrastar, esta corda deve ter o 
comprimento necessário para o animal pisar com os posteriores, nem mais curta nem mais longa.
A ponta da corda deve ser queimada para que não se desfie. Nunca se deve deixar um nó na ponta da corda pois pode ficar 
presa entre os cascos dos animais. Depois de todos os animais estarem encabrestados e identificados, deixaram-se sair calma-
mente da manga, saindo em liberdade para a cerca onde habitualmente pastam.

Novilhas que já se submetem à prisão de cabeça
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03/3/2014 – inicia: 10h00 - termina: 12h00
No segundo dia verifica-se se não há ferimentos provocados pela fricção das cordas dos cabrestos, volta-se 
a ajustar os cabrestos que alargaram e volta-se a colocar alguns que tinham mesmo saído, pois optou-se por 
não apertar em demasia as cordas, sendo natural que as cordas cedam ao pisoteio violento destes três dias de 
liberdade com as cordas de arrasto.
É chegada também a altura de os animais se sentirem pela primeira vez presos, e tentar que percebam que quando puxamos 
a corda de arrasto devem dar uns passinhos no sentido em que são puxados. Neste dia, apesar de ser a primeira vez que estes 
animais se sentem presos, nunca são amarrados, ou seja, a corda de arrasto é passada com uma volta falsa aos ferros da man-
ga e segura pelo tratador ou técnico, deste modo evitamos possíveis acidentes soltando a corda no caso de algum animal 
reagir de modo mais violento, voltando a tentar de novo, assim que o animal dê sinais de estar um pouco mais calmo.
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05/3/2014 – inicia: 09h00 - termina: 12h00
No quarto dia de trabalho, volta-se a repetir o trabalho do dia anterior, os animais voltam a passar à manga, 
agora sem a corda de arrasto, é-lhes aplicada uma corda de prisão ao cabresto e de seguida, após serem co-
çados e tranquilizados na manga, saem novamente com a guia pela mesma ordem do dia anterior para serem 
amarrados à cancela do curral.
No início deste dia de trabalho notamos que a novilha nº 4, que no dia anterior tinha batido com o queixo na 
cancela, tinha a região da boca bastante inchada, foi-lhe retirado imediatamente o cabresto e solta para a cerca. Na presença 
de qualquer tipo de lesão é inútil trabalhar uma vez que o animal não está na plenitude das suas faculdades.
Depois de se repetir o trabalho do 3º dia, é chegada a altura de começar a tentar arreatar. Começa-se pelo animal de uma das 
pontas, para, no sentido natural da crença que têm para sair do curral para a cerca, fazer passar o animal por detrás de todos 
os outros e o voltar a prender na outra ponta da fila.
É muito importante assim que se solta o animal, agarrar com firmeza a corda do cabresto, tentar que o animal saia lentamente 
do grupo, e não deixar por nenhuma forma que este se adiante, se necessário for aplicar todo o peso do corpo na corda até 
que o animal se imobilize, e dar algumas pancadas dissuasoras com um cajado curto no chanfro do animal, para que este 
associe a visão do cajado à ordem de parar.
Quanto mais curto se agarrar a corda de prisão menos oportunidade tem o animal de tomar a dianteira. Neste caso específico 
todas as novilhas responderam bem ao serem soltas da cancela, imobilizando-se por detrás do grupo. A técnica utilizada para 
evitar esta imobilidade é fazer o animal rodar sobre os posteriores, ou seja, puxar a corda de prisão por forma a fazer o animal 
dar passos para o lado no sentido em que é puxado, se mesmo assim o animal se mostra hesitante em dar alguns passos em 
linha reta, pede-se a ajuda de alguém que toque ou dê voz ao animal por trás. 
A principal dificuldade nesta fase da amansia foi evitar que os animais ao serem soltos da cancela para passarem por trás dos 
que se mantêm presos, saíssem sem brusquidão, tentando escapar ao controlo. A grande maioria dos animais que dão sinais 
de temperamento no início do ensino (sem serem agressivos), quase sempre se mostram mais fáceis de arreatar e "entregam-
-se" com mais facilidade.
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04/3/2014 – inicia: 10h00 - termina: 12h00
No terceiro dia de trabalho tomou-se como objetivo prender os animais dentro da manga, deixando-os 
agora amarrados alguns minutos e fazendo-os sair de seguida para o curral onde são presos às grades do 
curral.
Como no 1º e 2º dia, os animais entram na manga de forma aleatória, uma vez que os animais mais tempera-
mentais tentam ficar para trás. Neste dia tenta-se que entre um animal calmo e em seguida um mais temperamental, para 
evitar três animais temperamentais sozinhos. 
Depois de se sujeitar os animais à prisão alguns minutos dentro da manga, com uma corda mais comprida que neste caso 
funciona como prolongamento da corda de prisão, prendem-se os animais às grades do curral. A extremidade da «guia» é 
passada com uma volta falsa ao ponto exato do curral onde se pretende prender o animal. É conveniente colocar uma trave 
por detrás do animal que está logo a seguir ao que se pretende tirar da manga para evitar que recue de forma violenta e sofra 
qualquer tipo de lesão.
Mesmo assim, os animais têm noção de que têm mais liberdade de movimentos e alguns tentam libertar-se da prisão. O 
animal nº 4 ao ser puxado para ajustar a prisão, reagiu com violência batendo com o queixo na cancela do curral.
Depois de todos os animais estarem presos no curral, escovam-se com uma cardoa de cabo comprido, tentando encurtar a 
distância entre o animal até que este se deixe tocar nos dois flancos, e coçar na zona da cabeça, aqui, principalmente por trás 
das orelhas, o animal descontrai com alguma facilidade pois é uma zona de fricção da corda do cabresto e sabe-lhes bem 
serem coçados. No final do trabalho os animais saem para a cerca do costume mas só com os cabrestos, as cordas de arrasto 
são retiradas ou enroladas a uma das faces do cabresto de forma que não se soltem.
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06/3/2014 – inicia: 09h00 - termina: 12h00
volta-se a repetir neste dia o trabalho do dia anterior, diminuindo o tempo despendido a escovar os 
animais, passando mais rapidamente para as cancelas do curral ainda com recurso à guia. Os animais voltam 
a ser arreatados individualmente, fazendo com que caminhem o mais calmamente possível por trás dos que 
permanecem presos, e voltando a prender. Os bovinos são animais que apreciam a rotina e a repetibilidade de 
processos.
A prática usual de amansar os animais, principalmente as fêmeas que se pretendem deixar para reposição, é ainda uma 
ferramenta importantíssima para escolher as que melhor temperamento possuem, podendo desta forma transmitir à sua 
descendência alguma docilidade.
A verdade é que todo este processo se tornou um pouco mais demorado do que o esperado, quer devido às condições clima-
téricas e consequentemente do piso, muito escorregadio, quer devido à idade dos animais.

Apresenta-se no gráfico abaixo a evolução das notas de 
temperamento dos sete animais ao longo dos cinco dias de 
trabalho.

De realçar o comportamento de três dos animais repre-
sentados:

Animal nº 1: foi o mais difícil de atribuir uma nota de 
temperamento, uma vez que como a curva que lhe corres-
ponde indica teve comportamentos distintos ao longo do 
decorrer do trabalho, inicialmente foi o animal mais calmo 
e sempre o primeiro a entrar na manga e a deixar-se escovar e 
mexer, no terceiro dia regrediu, ou seja, foi muito brusca ao 
ser amarrada no curral e difícil de mexer e arreatar, melho-

rando gradualmente nos 4º e 5º dias.
Animal nº4: esta fêmea começou par ser brusca nas rea-

ções á aproximação, foram demorados os processos de en-
cabrestar e aceitação da presença do técnico e tratador, mas 
teve uma evolução franca até ao 4º dia em que por acidente 
sofreu um traumatismo e foi retirada do grupo de trabalho.

Animal nº6: é curioso descrever a evolução deste animal, 
pois começou por ter reações muito violentas a todo o tipo 
de intervenção, mas principalmente a partir do 3º dia no-
tou-se uma mudança quase radical no seu comportamento, 
chegando a ser um dos animais mais fáceis de arreatar.

EVOLUÇÃO DAS NOTAS DE TEMPERAMENTO
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Postos das Aptidões 
Funcionais - AF

Nas edições anteriores da Notícias Limou-
sine abordámos um pouco mais daquilo 
que é a avaliação morfológica dos Bovinos 
Limousine, com enfâse nos Postos de De-

senvolvimento Muscular e Esquelético. Nesta edição, 
vamos dar enfoque aos postos que são analisados em 
termos de Aptidões Funcionais. 

As aptidões funcionais são igualmente importan-
tes em relação aos outros postos de avaliação morfo-
lógica, pois refletem qualidades e defeitos funcionais 
do animal que poderão resultar em pontos chave na 
altura do criador escolher os futuros reprodutores 
para a sua exploração. Características como a aptidão 
do animal para ingerir alimento ou a longevidade que 
o mesmo poderá atingir não são de somenos impor-
tância nem devem ser descuradas, e convém saber que 
apresentam elevada heritabilidade, pelo que, as notas 
de aptidão funcional deverão ser mais um auxílio ao 
criador na seleção dos seus animais.

A PoNTuAÇÃo morfolóGicA DA rAÇA limousiNe

                                           Ñ LARGURA DO FOCINHO

APTIDÕES FUNCIONAIS  - PONTOS A OBSERVAR

A. A largura da boca do animal.
B. A largura do focinho é indicativa da capacidade de ingestão do animal.
C. A largura geral do focinho, ao nível das narinas.
D. Observando o animal de frente.

MuITO ESTREITO (nota 3)COMO SE OBSERVA MéDIO (nota 6) MuITO LARGO (nota 9)

A avaliação das Af baseia-se:
 y Na Largura do Focinho, indicando a capacidade do animal 
de se alimentar.

 y Nos Aprumos Anteriores e Posteriores, reflexo da solidez 
dos membros e da sua capacidade para assumir os movi-
mentos do animal, a sua reprodução e para suportar o cres-
cimento e engorda do animal.

 y A Horizontalidade de Dorso, garantia de uma solidez global 
e da longevidade do animal.

relativamente aos diferentes postos observados em 
cada animal, podemos colocar as seguintes questões:

A. O que se pretende descrever?
B. Porquê?
C. O que se observa?
D. Como se observa?

Nota: a classificação é linear numa escala de 1 a 10.
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ñ APRUMOS ANTERIORES

¡ APRUMOS POSTERIORES

A. A posição dos membros anteriores, desde a omoplata até ao casco, e das falanges em relação ao 
solo.

B. Refletem a aptidão do animal para as condições de maneio: para se movimentar, para se 
alimentar, para se reproduzir (particularmente importante na monta natural).

C. Imaginando um eixo vertical, observa-se o alinhamento do membro desde a espádua até ao 
casco, bem como a posição do membro com o animal parado e em movimento.

D. Observando o animal de frente e de perfil.

A. A posição dos membros posteriores, desde a bacia até ao casco, a forma do jarrete e a posição 
das falanges em relação ao solo.

B. Refletem a aptidão do animal para as condições de maneio: para se movimentar, para se 
alimentar, para se reproduzir (particularmente importante na monta natural, em especial para 
o macho, pois todo o seu peso fica assente nos membros posteriores durante a monta).

C. Observando o animal de perfil: o alinhamento do membro em relação a um eixo vertical, desde 
a ponta da nádega (isquions) até à ponta do jarrete – o boleto deve ficar ligeiramente à frente 
desse eixo vertical – e a largura do jarrete. Observando o animal de traseira: o alinhamento do 
membro em relação a um plano vertical. Observando o animal de perfil e de traseira: a posição 
do membro em relação ao solo.

D. Observando o animal de perfil e de traseira, parado e em movimento.

FIGuRA 1

FIGuRA 4

FIGURAS 1 e 4 – Defeito dos aprumos anteriores ou posteriores que tende a afastar as patas uma da outra.

FIGURAS 2 e 5 – Defeito dos aprumos anteriores ou posteriores que tende a aproximar as patas uma da outra.

FIGURAS 3 e 6 – Defeito que altera a configuração dos aprumos, aumentando a inclinação do metacarpo. Este 
defeito tanto se aplica aos membros anteriores como posteriores. Em casos extremos pode levar ao conhecido 
“pé de porco”.

FIGURA 7 – Defeito presente somente nos aprumos posteriores. Estes têm uma forma anormal visto que o 
jarrete não é suficientemente “recortado” criando uma linha recta e vertical do centro de apoio.

FIGURA 8 – Defeito presente apenas nos aprumos posteriores. O jarrete é excessivamente “recortado” levando 
a um aumento do ângulo do aprumo relativamente ao chão. O centro de apoio do aprumo fica demasiado 
avançado.

FIGuRA 8

FIGuRA  2

FIGuRA 7

FIGuRA 5

FIGuRA  3

FIGuRA 6

COMO SE OBSERVA

COMO SE OBSERVA



30 notícias Limousine

curiosiDADes

¿ HORIZONTALIDADE DE DORSO

APTIDÕES FUNCIONAIS  - PONTOS A OBSERVAR (continuação)

A. A horizontalidade da linha que vai desde o garrote até ao sacro (inserção da cauda).
B. Traduz o potencial de longevidade do animal.
C. Os desvios entre a linha do dorso e a linha horizontal imaginária que começa no gar-

rote e termina no sacro.
D. De perfil.

MÁ (nota 3)

ExCELENTE (nota 9)

BOA (nota 6)

COMO SE OBSERVA
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DivulGAÇÃo

Estação de Moussours

Após esta escolha, estes animais seguem um proto-
colo com a duração de 5 meses, sendo a sua ali-
mentação à base de concentrado e palha de cevada 
– o concentrado é distribuído individualmente, 

através de um alimentador automático. No final do proto-
colo levado a cabo em estação, são escolhidos 18 animais 
(dos 42 iniciais), com base no seu crescimento, morfologia, 
eficiência alimentar e abertura pélvica. Os 12 machos com 
piores performances são abatidos, e os restantes 12 são ven-
didos em leilão, no começo de Março.

Após ser feita uma análise ao sémen dos 18 machos esco-
lhidos, apenas os 12 que apresentem uma melhor qualidade 
de sémen serão testados para as qualidades maternais. Após 
serem escolhidos estes 12 touros e lhes ser recolhido sémen, 
são feitas 150 inseminações em vacas Limousine (em cerca 
de 400 explorações diferentes). Simultaneamente, são inse-
minadas mais 150 fêmeas, mas com sémen do touro de refe-

rência – Epson – de forma a estabelecer uma relação entre as 
séries e se poderem comparar os resultados. 

Assim sendo, entram em Moussours, ao desmame, 35 a 
40 fêmeas por cada touro de testagem e mais 35 a 40 fêmeas, 
filhas do touro de referência (Epson) (35 x 13). Aquando da 
entrada, são pesadas, pontuadas e é feito o controlo de fi-
liação por análise de ADN, para confirmar se são filhas dos 
touros a testar. Para além das 3 medições anteriormente des-
critas, é também avaliada a sua docilidade e são colocadas 
em lotes de acordo com a sua idade.

Após esta primeira avaliação à entrada, são excluídas as 
fêmeas que não cumpram com os mínimos de performance 
(peso, pontuação, docilidade e índice de facilidade de parto 
do pai demasiado baixo), eliminando assim, 4 descendên-
cias das 12 iniciais.

Durante o primeiro Inverno, o objectivo de crescimento 
das fêmeas é de 700g/dia, a fim de permitir que o primeiro 

Anualmente, de entre um total de 2000 novilhos, são escolhidos 700 para 
entrar na Estação de Lanaud, divididos pelas 5 séries de testagem.
Com base nos índices dos progenitores e nas suas performances individuais de 
crescimento (pesos, desenvolvimento muscular e esquelético), são escolhidos 
42 machos de um total de 450 que entram nas primeiras 3 séries em Lanaud.

QuAliDADes mATerNAis
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parto ocorra por volta dos 2 anos de idade. A sua alimenta-
ção consiste em silagem de milho, pastagem e feno.

Aos 15 meses (e pelo menos 450 Kg de peso vivo), inicia-
-se o protocolo de inseminação, que pode durar até 10 se-
manas (2 meses e meio), sempre tirando proveito dos cios 
naturais, as novilhas são inseminadas com sémen de 2 tou-
ros com bons índices de facilidade de partos: 50% das fêmeas 
são inseminadas com Hauteclair e 50% com Tougrand.

Aos 18 meses, é feita nova avaliação morfológica, medi-
ção e pesagem, de forma a obter os índices de morfologia 
“em verde” para o catálogo. Com o auxílio destes índices e 
em conjunto com os resultados de fertilidade e com os resul-
tados dos machos testados para as Qualidades Cárnicas, são 
eliminadas mais 2 descendências.

O parto ocorrerá por volta dos 24 meses, com as fêmeas 
estabuladas para que sejam vigiadas 24 horas por dia, de for-
ma a que o técnico presente possa verificar o seu comporta-
mento, preparação para o parto, edema, etc, bem como as 
condições de parto (sem ajuda, com ajuda, etc.) e o peso do 
bezerro nascido. Uma semana após o parto, as fêmeas são 
novamente pesadas e é medida a sua abertura pélvica.

Até aos 120 dias de vida, os bezerros não recebem qual-
quer tipo de alimento concentrado, pelo que o seu cresci-
mento depende apenas do leite da mãe e do potencial de 
crescimento que lhe foi transmitido geneticamente.

Para que seja avaliada a capacidade leiteira das vacas, é 
feito um conjunto de pesagens a cada 4 semanas, resultan-

do no controle leiteiro. Assim, os bezerros são separados das 
mães durante o dia e durante a noite, para que possam ma-
mar em dois períodos específicos:

- De manhã, sendo pesados antes e depois de mamar;
- À tarde, sendo novamente pesados antes e depois de 

mamar.
Esta pesagem antes e depois da tomada de leite, permite 

avaliar o aumento de peso dos bezerros (e o seu crescimen-
to), bem como a quantidade de leite produzida. No final do 
protocolo, quando os bezerros são desmamados, calcula-se 
o Índice de Qualidades Maternais, composto por:

 - 40% Fertilidade
 - 25% Leite – influência da mãe ao desmame
 - 20% Morfologia aos 18 meses
 - 15% Aptidão ao parto
Este processo, desde a escolha dos 42 machos em La-

naud, passando pela testagem das fêmeas e resultando na 
obtenção de 2 ou 3 novos sementais para difundir, implica 
um trabalho de cerca de 5 anos. Todos os dados são analisa-
dos e controlados pelo Institut de L’Élevage e os índices são 
calculados pelo INRA, associado ao Ministério da Agricul-
tura Francês.

Este protocolo de selecção tem como objectivo principal 
dar ao criador orientações para realizar um emparelhamen-
to de acordo com as características técnicas e económicas 
que mais lhe convém melhorar na sua vacada, promovendo 
assim a eficiência da mesma. n

Efetivo total
20 000 touros     950 000 vacas

Base de seleção
(animais inscritos no livro genealógico)

1 600 touros     63 000 vacas

Estação nacional
 de Lanaud Estação das Naves

(controlo individual)

Estação de Moussours
(controlo das qualidades maternais)

Inseminação 
Arti�cial

Monta
natural

700 melhores bezerros

45 melhores

200 eliminados 

2 a 3 touros

12 touros
(controlo de descendência)

IA testagem

fêmeas

500 quali�cados  RE ou RJ

9 a 10 touros

PROGRAMA DE SELECÇÃO - FRANÇA
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Sémen Limousine
O melhor emparelhamento 
para as suas vacas

Tem-se verificado que são poucos os casos em que 
isso acontece, pois a obtenção de alto valor ge-
nético depende não só do touro mas também da 
vaca, podendo mesmo a vaca ter uma influência 

superior a 50% nas características da descendência pois é a 
vaca que tem de proporcionar 9 meses de gestação e mais 
6/7 meses de aleitamento. 

É um facto que a inseminação não substitui um bom 
reprodutor. O método de inseminação nem sempre é uma 
mais-valia em comparação com a aquisição de um touro de 
alto valor genético fruto de anos de selecção e que em mui-
tos casos, fazendo bem as contas, ficará até mais barato.

Antes de partir para a escolha de um determinado touro 
é preciso conhecer ao pormenor a vaca.

É essencial conhecer primeiramente as características 
das vacas da sua exploração, quais os seus defeitos e como 
se podem melhorar tendo em conta que tipo de animal se 
quer produzir.

Está ao alcance de todos uma enorme quantidade de 
informação que permite conhecer, com mais ou menos 
precisão, de acordo com o nº de filhos controlados nas ex-
plorações ou em centros de testagem, muitos caracteres dos 
touros disponíveis para inseminação.

No caso de novilhas de 1ª barriga é essencial e impera-
tivo que a escolha recaia em primeiro lugar para um touro 
com índice de facilidade de parto alto e só depois optar por 

uma via mais muscular, mista ou esquelética tendo em con-
ta o tipo de novilha e o tipo de produto que daí se gostaria 
de tirar. 

A inseminação de novilhas é uma boa opção quando se 
opta pela escolha de um touro que dê garantias de partos 
fáceis, mas principalmente quando a escolha dessas novi-
lhas foi feita criteriosamente no sentido de escolher as que 
têm maior potencial genético e que o apresentem fenotipi-
camente, isto é, podem ser filhas de uma vaca muito boa e 
de um touro excepcional mas não apresentar, por exemplo, 
uma bacia adequada ou tenham um mau temperamento. 

Enquanto em novilhas a informação disponível é a do 
seu valor genético e das suas características fenotipicas, para 
vacas já é conhecido o tipo de produção e daí, poder escolher 
um touro que seja o mais adequado para melhorar os aspec-
tos menos bons dessa produção.

A avaliação genética é uma ferramenta de enorme uti-
lidade que permite caracterizar um animal não só a nível 
muscular e esquelético como também a nível do seu po-
tencial leiteiro (Capacidade maternal) e do seu potencial de 
crescimento (Capacidade de crescimento). Será com base 
nessa informação que de uma forma rápida se pode caracte-
rizar um animal e escolher um touro de inseminação, mas, 
poderá não ser assim tão direto. E não o é porque, é preciso 
ter em conta que o Desenvolvimento Muscular não é só o 
arredondamento da nádega nem o Desenvolvimento Esque-

A inseminação artificial tornou-se nos dias de hoje um método rápido e 
eficaz para a introdução de novas linhas genéticas, para melhorar aspectos 
menos positivos das vacadas ou mesmo para obter animais que traduzam 
o melhor tanto da vaca como do touro utilizado nesse emparelhamento. É 
nesse sentido que muitos criadores tentam, através da inseminação obter 
genética diferente que lhes permita, por exemplo, a obtenção de um macho 
para a sua vacada, nascido na sua própria casa, a custos mais baixos.
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lético é só o tamanho. O Desenvolvimento muscular por 
exemplo é o somatório de 6 postos diferentes, desde as 
espáduas, passando pelo lombo até ao quarto traseiro.

É nesse sentido que cabe ao criador saber caracterizar 
os seus animais, em especial as vacas a inseminar, perce-
ber quais os postos a melhorar e escolher um touro que 
seja melhorador nesses postos sem menosprezar todos os 
outros.

A escolha de um touro para inseminação é um proces-
so que requer pesquisa e consulta de informação que nes-
te momento está acessível a todos através de catálogos, 
revistas ou internet. 

Através do site da ACL é possível conhecer um pouco 
sobre as qualidades dos touros disponíveis para insemi-
nação, mas pode através do site do Institut de L´Elevage 
conhecer ao pormenor todos os índices testados nas ex-
plorações (IBOVAL) através do controlo (pesagens e pon-
tuações) dos seus filhos como também de alguns índices 
obtidos em centros de testagem (Qualidades Maternais 
– filhas; Qualidades Cárnicas – filhos). Através do site do 
Institut de L´Elevage pode ter acesso a índices que não 
aparecem em catálogos, mas que podem fazer a diferença 
na escolha de um determinado touro, como é o caso por 
exemplo do índice de Aptidão para o parto (IVEL) que 
é resultado de um conjunto de outros 4 índices, Prepa-
ração para o parto (PREP), Abertura pélvica (OP), Peso 
após parto (PVEL) e Incidência da mãe sobre o peso ao 
nascimento do bezerro (MERPN).

Um aspecto importante do conhecimento ao porme-
nor destes índices é a possibilidade de dividir índices fru-
to de somatórios nas suas diferentes partes. Um exemplo 
é o caso de um índice de DE=105 e a escolha desse touro 
poderia ter sido feita pensando que iria dar tamanho (al-
tura), o que poderia não acontecer já que o DE é a soma 
de 4 postos diferentes visando o comprimento, a altura e 
a largura, e só através dessa informação detalhada é que 
podemos saber se esse DE trará altura ou por outro lado 
largura de bacia por exemplo.

Dois exemplos de animais melhoradores a nível 
muscular mas, em diferentes aspectos. No caso do 
Chatelain verifica-se que a valoração genética se veri-
fica ao nível do arredondamento e largura da nádega e 
que ao nível do lombo, pelo contrário, não se verifica 
essa melhoria. No caso do Damona verifica-se precisa-
mente o contrário, um fortalecimento genético ao ní-
vel lombar (espessura de lombo e rectitude), mas que 
ao nível do quarto traseiro não se trata de um animal 
melhorador no arredondamento e largura da nádega.

AVALIAÇÃO NACIONAL OFICIAL DE BOVINOS LIMOUSINE
Nome Número Nacional DATA DE NASCIMENTO EMPRESA DE SELECÇÃO/PAíS CRIADOR QuALIF.

DAMoNA FR2942852535 6 DE NOVEMBRO DE 2008 FRANCE LIMOuSIN TESTAGE GAEC EVEN RJ

IBOVAL DESMAME - REF: LI.PF.13.2 - SuFIxO: SEV CD

CRESCIMENTO 99 0.82

DESENVOLVIMENTO MuSCuLAR 104 0.75

DESENVOLVIMENTO ESquELéTICO 102 0.82

FINuRA DE OSSO 104 0.68

ISEVR (DESMAME) 108 0.8

MORFOLOGIA

ENTRE ESPáDuAS +

LARGuRA DO DORSO ++

ARREDONDAMENTO DA NáDEGA =

LARGuRA DA NáDEGA =

ESPESSuRA DO LOMBO ++

GROSSuRA DA CANELAS =

COMPRIMENTO DO DORSO =

COMPRIMENTO DA BACIA +

LARGuRA DAS ANCAS +

DESENVOLVIMENTO +

LARGuRA DO FOCINHO =

APRuMOS ANTERIORES +

APRuMOS POSTERIORES ++

RECTITuDE +++

PROFuNDIDADE DE PEITO =

LARGuRA DE PEITO +

LARGuRA DOS TRONCANTERES =

COMPRIMENTO DA NáDEGA ++

ESTADO =

AVALIAÇÃO NACIONAL OFICIAL DE BOVINOS LIMOUSINE
Nome Número Nacional DATA DE NASCIMENTO EMPRESA DE SELECÇÃO/PAíS CRIADOR QuALIF.

CHATElAIN FR1208099630 17 DE SETEMBRO DE 2007 FRANCE LIMOuSIN TESTAGE GAEC -COMBELLES D'ISTOuRNET- RR M

IBOVAL DESMAME - REF: LI.PF.13.2 - SuFIxO: SEV CD

CRESCIMENTO 109 0.85

DESENVOLVIMENTO MuSCuLAR 102 0.76

DESENVOLVIMENTO ESquELéTICO 109 0.83

FINuRA DE OSSO 91 0.69

ISEVR (DESMAME) 107 0.82

PREPARAçãO PARA O PARTO 109 0.48

ABERTuRA PéLVICA 100 0.54

PESO APóS PARTO 101 0.53

INCIDêNCIA DA MãE SOBRE O PESO AO NASC. DO BEzERRO 104 0.47

IVEL (APTIDãO PARA O PARTO) 102 0.36

MORFOLOGIA

ENTRE ESPáDuAS =

LARGuRA DO DORSO =

ARREDONDAMENTO DA NáDEGA +++

LARGuRA DA NáDEGA ++

ESPESSuRA DO LOMBO =

GROSSuRA DA CANELAS +

COMPRIMENTO DO DORSO ++

COMPRIMENTO DA BACIA ++

LARGuRA DAS ANCAS =

DESENVOLVIMENTO ++

LARGuRA DO FOCINHO +

APRuMOS ANTERIORES =

APRuMOS POSTERIORES +

RECTITuDE ++

PROFuNDIDADE DE PEITO ++

LARGuRA DE PEITO =

LARGuRA DOS TRONCANTERES =

COMPRIMENTO DA NáDEGA ++

ESTADO =

Chatelain (DM = 102) e Damona (DM = 104) valo-
res de IBOVAL

 AlGuNs exemPlos PráTicos: 
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 O conhecimento de todos estes índices é de extre-
ma importância e utilidade, mas, só através do conhe-
cimento das suas vacas e de um bom emparelhamento 
poderão resultar animais de excelência; se assim o não 
for, o resultado poderá não ser exatamente o desejado.

A ACL tem a possibilidade de o ajudar a ter acesso 
a toda essa informação que o permitirá optar pelo me-
lhor sémen Limousine no emparelhamento das suas 
vacas. Não deixe de contactar a ACL. n

Nestes dois exemplos verifica-se que são animais 
melhoradores a nível esquelético mas, uma vez mais, 
em pontos distintos. No caso do Dieunordic verifica-se 
que se trata de um animal que é melhorador ao nível 
do comprimento e da largura de ancas mas que muito 
provavelmente não se tratará do animal indicado para 
transmitir melhoramento ao nível do Desenvolvimen-
to (altura ao garrote). Já no caso do Caboteur verifica-
-se o contrário, pois trata-se de um animal melhorador 
ao nível do desenvolvimento mas menos no compri-
mento e ao nível de largura de ancas e ainda menos ao 
nível dos trocanteres e isquions. 

Dieunordic (DE =106) IBOVAL e Caboteur 
(DE=108)QM

AlGuNs exemPlos PráTicos:AVALIAÇÃO NACIONAL OFICIAL DE BOVINOS LIMOUSINE
Nome Número Nacional DATA DE NASCIMENTO EMPRESA DE SELECÇÃO/PAíS CRIADOR QuALIF.

DIEUNoRDIC FR2219275014 19 DE AGOSTO DE 2008 FRANCE LIMOuSIN TESTAGE GAEC Du BREuIL ST MAuRICE RJ

IBOVAL DESMAME - REF: LI.PF.13.2 - SuFIxO: SEV CD

CRESCIMENTO 119 0.83

DESENVOLVIMENTO MuSCuLAR 125 0.75

DESENVOLVIMENTO ESquELéTICO 106 0.82

FINuRA DE OSSO 103 0.67

ISEVR (DESMAME) 130 0.81

MORFOLOGIA

ENTRE ESPáDuAS +++

LARGuRA DO DORSO +++

ARREDONDAMENTO DA NáDEGA +++

LARGuRA DA NáDEGA +++

ESPESSuRA DO LOMBO +++

GROSSuRA DA CANELAS =

COMPRIMENTO DO DORSO +

COMPRIMENTO DA BACIA +

LARGuRA DAS ANCAS +++

DESENVOLVIMENTO =

LARGuRA DO FOCINHO ++

APRuMOS ANTERIORES +

APRuMOS POSTERIORES =

RECTITuDE +

PROFuNDIDADE DE PEITO +++

LARGuRA DE PEITO +++

LARGuRA DOS TRONCANTERES +++

COMPRIMENTO DA NáDEGA +++

ESTADO =

AVALIAÇÃO NACIONAL OFICIAL DE BOVINOS LIMOUSINE
Nome Número Nacional DATA DE NASCIMENTO EMPRESA DE SELECÇÃO/PAíS CRIADOR QuALIF.

CABoTEUR FR2307284915 14 DE ABRIL DE 2007 FRANCE LIMOuSIN TESTAGE GAEC MALABRE RRE JB

IBOVAL DESMAME - REF: LI.PF.13.2 - SuFIxO: SEV CD

CRESCIMENTO 109 0.97

DESENVOLVIMENTO MuSCuLAR 97 0.95

DESENVOLVIMENTO ESquELéTICO 117 0.96

FINuRA DE OSSO 96 0.92

ISEVR (DESMAME) 105 0.96

PREPARAçãO PARA O PARTO 102 0.48

ABERTuRA PéLVICA 100 0.55

PESO APóS PARTO 106 0.54

INCIDêNCIA DA MãE SOBRE O PESO AO NASCIMENTO DO BEzERRO 98 0.47

IVEL (APTIDãO PARA O PARTO) 106 0.35

MORFOLOGIA

ENTRE ESPáDuAS +

LARGuRA DO DORSO =

ARREDONDAMENTO DA NáDEGA =

LARGuRA DA NáDEGA =

ESPESSuRA DO LOMBO -

GROSSuRA DA CANELAS =

COMPRIMENTO DO DORSO +++

COMPRIMENTO DA BACIA +++

LARGuRA DAS ANCAS +

DESENVOLVIMENTO +++

LARGuRA DO FOCINHO +

APRuMOS ANTERIORES =

APRuMOS POSTERIORES +

RECTITuDE =

PROFuNDIDADE DE PEITO =

LARGuRA DE PEITO =

LARGuRA DOS TRONCANTERES +

COMPRIMENTO DA NáDEGA --

ESTADO =

A escolha de um touro para 
inseminação é um processo 
que requer pesquisa e 
consulta de informação que 
neste momento está acessível 
a todos através de catálogos, 
revistas ou internet. 

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES LIMOUSINE
http://www.limousineportugal.com

INSTITUT DE L'ELEvAgE
http://www.inst-elevage.asso.fr
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ARMORIC NEuF x MAS Du CLO 103 110 104 113 115 105 103 109 86 107 95 90 111 113 98 101 102 125 98 120

AzuRRI PODSEIDON x JAzz 96 110 104 108 112 105 105 110 100 103 85 102 105 110 101 103 114 125 98 124

BAVARDAGE ON-DIT x DAuPHIN 97 107 103 116 97 115 119 115 106 108 107 111 112 116 105 111 110 117 115 119

BEL ORIENT NEuF x DAuPHIN 95 96 93 102 106 104 109 100 106 100 105 106 107 103 95 107 109 107 105 109

BuSHIDO REMIx x MAS Du CLO 101 104 113 103 94 111 104 107 96 91 94 96 96 101 102 96

CHATELAIN ON DIT x NEuF 96 105 94 113 110 102 110 105 108 97 115 112 103 111 115 106 110 102 110 108

NEOPHIN DAuPHIN x BAMBINO 105 98 95 86 104 113 106 106 99 103 79 98 92 100 112 94 99 107 91 106

ON-DIT INDECIS x BALzAC 97 96 94 105 108 112 110 103 106 110 106 108 107 106 116 106 105 109 107 110

TASTEVIN EPSON x HIGHLANDER 100 101 100 96 93 111 113 107 104 91 101 101 90 93 100 96 104 104 102 106

uRVILLE SCAPIN x DOMINO 94 99 103 88 110 116 112 110 108 109 109 109 106 105 97 108 113 120 104 120

VALERIAN MERIDIEN x IDEAL 99 104 97 104 92 86 109 106 102 103 102 103 102 104 113 102 105 113 95 111

ANECDOTE ON-DIT x HERAuLT203 105 83 93 92 102 104 111 90 99 109 97 101 99 105 109 99 99 118 89 113

BEAuPRE REMIx x ROTIN 97 101 91 105 101 109 106 103 110 92 119 109 100 99 97 105

CABOTEuR TRIMARAN x LORIOT 95 101 93 108 120 106 90 100 114 105 115 115 102 102 100 109 109 95 117 103

DAMONA NEuF x MICMAC MN 112 99 104 103 109

DIEuNORDIC ARMORIC x HIGHLANDER 98 118 125 106 130

HAuTECLAIR uLYSSE x FAVORI 107 85 94 93 100 110 124 107 92 90 96 91 88 94 100 89 90 94 91 91

IONESCO BAMBINO x uCCLE 99 100 103 89 114 97 99 100 112 111 99 111 115 98 103 113 112 120 97 121

MAS Du CLO BAMBINO x TILLEuL 82 115 127 104 92 94 103 111 96 118 91 99 116 112 100 108 112 132 100 121

MOzART GENIAL x DOLMEN 98 112 111 111 119 103 90 110 103 101 105 105 102 100 93 104 100 102 104 101

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 102 94 107 96 99 105 110 102 91 99 88 96 96 114 96 97 102 111 100 110

ROESTI HIGHLANDER x ESPOIR 101 97 101 96 110 104 100 106 94 96 95 92 97 93 102 94 105 109 98 110

TOPTORO NELOMBO x TARVIS 94 114 113 115 116 111 103 81 116 118 114 116 122

uSSE POPEYE x FIGuER 101 98 95 99 90 97 116 103 103 98 99 107 112 112 110 108 109 106 99 111

uT-MAJEuR MOzART x EPSON 92 115 103 106 106 113 93 105 109 105 102 107 100 94 104 103 106 106 103 105

VIVAVOCE MOzART x LAFRITE 98 109 108 100 130 101 98 113 102 112 91 103 112 103 98 108 101 106 96 103

BRANCEILLE OBJAT x SILVESTRE 104 115 113 116 110 104 111 105 117 129 90 135

CHAuMEIL OBJAT x IONESCO 117 111 110 116 111 104 99 103

ROCKSTAR L79 x BILTO 104 93 102 95 100 110 104 99 96 132 77 118

SuC Au MAY CHARMEuR x GENIAL 120 107 97 110 103 107 111 101 94 122 76 118

uSKuDAR MAS Du CLO x JOGuI 95 127 121 129 124 104 113 116 105 145 82 130

uSTED PAx x CHARMEuR 110 117 116 115 122 94 110 113 107 142 81 136

ABOT - MN SANDRE x LAMI 90 116 135 98 131

ACCENT - MN TARVIS x NAPOLEON 89 102 94 115 94

APACHE - MN MuGuET x ESPOIR 98 101 104 104 103

APPART - MN uRON x IDEAL 92 115 118 107 122

BANDIT2 - MN VALSEuR x PACHA 95 110 108 121 113

BONuS - MN uRuGuAY x FERRY 102 109 102 107 109

BRIGAND - MN uBu x PAPILLON 94 121 116 111 124

uLTRABO - MN NAPOLEON x DIMITRI 101 106 102 107 107

VETIVER - MN SOLIDE x LIMIER 108 104 105 109 112

VOILIER - MN PALADIN x CuBJACOIS 94 104 106 112 106

CYAN - PO PATOCLE x TROTSKI 114 112 113 96 123
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Os maiores avanços técnicos 
sobre a temática do bem-
-estar animal nas últimas 
décadas devem-se à norte-

-americana Temple Grandin, conheci-
da mundialmente pelos progressos que 
fez nesta área. Apesar de hoje em dia 
ser respeitada no mundo da pecuária 
atravessou várias dificuldades por ser 
autista e mulher. Tornou-se a primei-
ra mulher a ser reconhecida e a traçar 
o seu caminho no mundo da pecuária.

Foi graças ao autismo diagnosti-
cado aos 2 anos, que Temple Grandin 
demonstrou uma maior sensibilidade 
para com os animais e que mais tarde 
viria a desenvolver vários estudos quan-
to ao comportamento de bovinos. 

Entre as suas descobertas está a 
constatação de que o gado bovino tem 
uma tendência natural para caminhar 
em círculos, em torno do homem ou 
de um obstáculo. Este facto é facil-
mente observável quando uma pessoa 

entra numa curraleta, os bovinos ins-
tintivamente movem-se em círculos à 
sua volta, mostrando raramente um 
movimento em linha recta. Foi com 
esta descoberta que desenvolveu um 
sistema óptimo para o maneio de gado 
nas explorações que permite manter os 
animais calmos e tranquilos. Na cons-
trução deste sistema foi importante a 
construção de paredes sólidas que im-
possibilitam distrações, isto porque os 
animais têm maior sensibilidade à luz 
e têm um campo de visão mais amplo, 
e facilmente se assustavam com movi-
mentos e sombras projectadas no chão.

Temple Grandin sempre acreditou 
que tudo se devia à atitude e foi com 
a sua persistência e perseverança que 
conseguiu implementar um sistema 
inovador para o maneio de gado, incen-
tivando também uma postura calma e 
transparente por parte dos vaqueiros.

Ultrapassando todos os obstáculos 
que se atravessaram ao longo da sua 

As mulheres no mundo 
da pecuária Limousine

“

“Eu acho que o uso de animais 
para alimentação é uma coisa 
natural, mas temos que o fazer de 
forma correta. Temos que dar a 
esses animais uma vida decente e 
devemos assegurar-lhes uma morte 
sem dor. Devemos-lhes respeito.

Temple Grandin tornou-se 
a primeira mulher a ser 
reconhecida e a traçar o 
seu caminho no mundo da 
pecuária.

Temple Grandin

Temple Grandin
O FILME

De uma forma muito simples 
e visual foi passado para o 
pequeno ecrã a vida de Temple 
grandin, onde inclusivamente 
se pode acompanhar a sua força 
de vontade e persistência em 
deixar a sua marca no mundo 
da pecuária. A ACL aconselha o 
filme intitulado em nome próprio 
“Temple grandin”.
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Maria João Silva

história, hoje em dia mais de 50% das ex-
plorações norte-americanas utilizam o 
sistema por ela criado, e em Portugal co-
meçam a ganhar terreno, já que os resul-
tados comportamentais e posteriormente 
económicos são visíveis.

Inconscientemente tornou-se uma re-
ferência em bem-estar animal e conta com 
inúmeros artigos publicados em revistas 
científicas, sobre o maneio, instalações e 
cuidado de animais, e onde incansavel-
mente defende que a diminuição da ansie-
dade do gado deve ser a prioridade para os 
seus criadores. 

No universo da raça Limousine, os 
criadores são maioritariamente mascu-
linos mas cada vez mais são as mulheres 
que se apaixonam por “pôr a mão na mas-
sa”. De uma maneira ou de outra os seus 
nomes aparecem, ora devido ao facto da 
exploração estar em seu nome, ora para 
tratar de burocracia, ora dar o nome aos 
animais ou até mesmo para tratar deles e 
acompanhar todo o processo de maneio.

Existem várias mulheres cujo contri-
buto é fundamental para a raça Limousi-
ne e que acabam por não obter tanta visi-
bilidade. Temos o caso das mulheres dos 
criadores que ajudam incansavelmente no 
trabalho da exploração, as quais logo pela 
manhã preparam e distribuem a alimen-
tação, que guiam os animais de folha em 
folha e que estão atentas às vacas prenhas 

acompanhando o nascimento dos bezer-
ros. Em dias de concursos e exposições, 
são por vezes elas que ficam na explora-
ção e que nada deixam faltar aos animais, 
provando uma vez mais que são dignas de 
ser reconhecidas como mais um membro 
de uma família tão extensa, a família Li-
mousine.

Mesmo na raça Limousine a responsa-
bilidade de Secretário Técnico é desempe-
nhada por uma mulher, Fátima Verissimo 
que desde a sua entrada na ACL, traba-
lhou de forma incansável para o melho-
ramento, evolução e promoção da raça. O 
seu esforço incansável, dá-lhe o reconhe-
cimento merecido para a continuação do 
óptimo trabalho que tem vindo a desen-
volver.

De destacar que alguns avanços já fo-
ram feitos no sentido da integração femi-
nina e da igualdade de géneros no mundo 
da pecuária, do qual se destaca a redução 
do peso de sacas de ração de 50kg para 
30kg, para que nada impossibilite um 
bom trabalho. n

Fátima Veríssimo

Edite Botelho Telma Ramos Isabel Manoel

Johanna Valburg

Fernanda

Rosa Reis

Aletta de Beaufort

Marta Manoel

Liliana Viana

Isabel Coelho
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Um cão pastor tem um marcado ins-
tinto de pastoreio, uma grande inte-
ligência e uma profunda ligação ao 
seu dono, com quem quer trabalhar 

e a quem quer agradar. Existem muitas raças 
de cães pastores, podendo destacar-se os: Bor-
der Collie, Kelpie, Boieiro Australiano, Pastor 
Australiano, Fila de São Miguel, Barbado da 
Terceira ou o Serra d’Aires, entre outros. A raça 
pouco importa, desde que apresentem instinto 
de pastoreio. As características e modo de pas-
torear são diferentes, requerendo todas elas um 
treino adequado, de acordo com as suas parti-
cularidades raciais e individuais. O instinto de 
pastoreio é um óptimo alicerce, mas o treino é 
essencial para obter um bom cão pastor. 

Desde sempre, se observam cães pastores 
correndo atrás das vacas de forma mais ou me-
nos errática, cumprindo ainda assim os objec-
tivos. Todavia, essa forma de utilizar cães pas-
tores está desfasada daquilo que se quer atingir 
num sistema de produção moderno, tecnolo-
gicamente evoluído e eficiente sob o ponto de 
vista produtivo. Aquilo que se pretende é que o 
cão consiga entender determinados comandos 

CÃES PASTORES 
Notáveis companheiros 
e muito úteis em 
sistemas de produção 
eficientes
POR ALFREDO PEREIRA
DEPARTAMENTO DE zOOTECNIA – UNIvERSIDADE DE ÉvORA
APUCAP – ASSOCIAÇÃO PORTUgUESA DE UTILIzADORES DE CÃES PASTORES

e executá-los convenientemente, por exemplo: arrebanhando os animais 
espalhados numa cerca, trazendo-os na direcção do dono ou levando-os 
na  direcção do parque de maneio, tudo isto de forma tranquila, exac-
tamente da mesma forma como se fosse Homem, a executar mas mais 
eficientemente. Os comandos básicos que o cão deve aprender são: ir pela 
esquerda ou pela direita, parar, trazer ou empurrar e olhar para trás para 
os casos em que o cão não tenha reparado em alguma vaca que não tenha 
vindo com o grupo. O treino deve iniciar-se com ovelhas ou com bezer-
ros mansos e dóceis. Os cães devem crescer, aprendendo os comandos e 
muito importante irem ganhando autoconfiança para poderem desem-
penhar as suas funções de forma correcta. Um cão que é colocado antes 
do tempo na vacada tende a apresentar um comportamento mais ins-
tável e nervoso, desenvolvendo com frequência agressividade por medo. 
Nessas situações, as vacas tendem a não respeitar os cães, não apenas por-
que pressentem a sua falta de confiança mas também porque são con-
frontadas com a falta de respeito do cão que culmina com agressividade 
frequente e  desajustada. Um outro aspecto a salientar é que quando a 
relação entre o Homem e o seu efectivo não é boa, isso reflete-se negativa-
mente no trabalho do cão. As vacas devem compreender que o Homem, 
e por acréscimo o cão, não constituem uma ameaça. A relação entre o 
cão e a vacada deve alicerçar-se numa base de confiança. A relação inicial 
predador–presa deve alterar-se através de boas práticas de maneio e de 
reforço positivo. As vacas devem aprender a confiar e a obedecer ao cão, 
da mesma forma que acontece com o Homem. Esta mudança de atitude 
também  facilitará o maneio do efectivo, melhorando a segurança dos 

Criadores de bovinos, um pouco por todo o mundo, têm vindo a perceber 
que o aumento do nível tecnológico dos seus sistemas de produção 
beneficia bastante com a introdução de um bom cão pastor. 
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operadores e reduzindo os riscos de acidentes. 
Estudos no Brasil sobre maneio racional, enfa-
tizam que estas boas práticas possibilitam uma 
redução do stress nos animais, diminuem a sua 
reactividade e aumentam a produtividade. 

Uma questão polémica é se o cão deve mor-
der. O cão deve ser capaz de morder (de prefe-
rência ter um comando para isso) e as vacas de-
vem sabê-lo. Porém, a mordida deve constituir 
um recurso excepcional, apenas utilizado em 
condições muito específicas, quando o cão é de-
safiado e quando precisa de se proteger. Morder 
por trás, como se observa na maioria dos casos, 
é frequentemente o resultados de falta de con-
fiança do cão e é completamente contraprodu-
cente. O cão com este comportamento apenas 
pode comunicar à vaca para andar mais depres-
sa, mas o que acontece na maioria dos casos é a 
vaca voltar-se para trás para se defender, atra-
sando ainda mais o ritmo da marcha. Além dis-
so, esse comportamento de defesa acentua-se 
ainda mais em vacas paridas, tornando ainda 
mais difícil o maneio. 

O reforço positivo é uma forma de melho-
rar a relação entre a vacada, o cão e o Homem. 
Baseia-se essencialmente em reforçar os bons 
comportamentos, os comportamentos adequa-
dos, a marcha tranquila, a menor distância de 
fuga. Progressivamente as vacas aprendem que 
ao realizarem os comportamentos adequados 

serão recompensadas por exemplo com uma dose de ração suplementar. 
Estudos no INRA em França comprovam que estes procedimentos redu-
zem a reactividade dos animais e facilitam o maneio. 

Esta modelação do comportamento, baseada na confiança recípro-
ca fará toda a diferença, pois possibilitará maior economia e eficiência 
na utilização da mão-de-obra, maior rapidez na execução dos trabalhos 
com o efectivo, maior docilidade dos animais com menores riscos de aci-
dentes, níveis satisfatórios de bem-estar e um aumento da rendibilidade 
do efectivo devido aos menores gastos energéticos. Um cão pastor bem 
treinado é um óptimo companheiro e é uma mais-valia no quotidiano de 
explorações com elevados índices tecnológicos. n 

““O reforço positivo é uma 
forma de melhorar a 
relação entre a vacada, o 
cão e o Homem

http://www.youtube.com/watch?v=ynSwyu46RIA

Border coLLie HAiLey trABALHAndo com Limousines 
(HerdAde nAve do grou) 
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Hoje, produzir na Europa é difícil e caro. Não 
restam dúvidas de que todas as obrigações e 
restrições à produção pecuária, como as regras 
ambientais, a proibição de utilização de maté-

rias-primas provenientes de OGM, as leis laborais ou o preço 
da energia, tornam esta zona do mundo pouco competitiva. 
Se queremos continuar a produzir na Europa, temos que 
conseguir uma produtividade superior à das outras regiões 
do mundo.

Por outro lado, o volume de investimento no negócio e a 
volatilidade do preço dos alimentos, da carne e vitelos des-
mamados, obrigam à utilização cada vez mais eficiente dos 
recursos: mão de obra, terra, animais e ambiente. 

Uma exploração de bovinos de carne, em regime inten-
sivo ou extensivo, é sempre um sistema complexo que exige 
a gestão integrada de múltiplas áreas (alimentação, instala-
ções, maneio...) por forma a garantir a rentabilidade. Poucas 
explorações poderão ser rentáveis sem conseguirem equi-
librar corretamente a produção de carne e/ou vitelos des-
mamados, a alimentação, a saúde animal, a reprodução e a 
genética.

É crucial uma gestão eficaz, como também é importante 
a capacidade de ver o negócio sob vários ângulos e de ques-
tionar os padrões estabelecidos. O que se fez ontem pode 
deixar de ser suficiente para proteger o negócio para o fu-
turo. 

Cada vez mais, as explorações precisam de ser geridas 
de forma profissional com recurso a ferramentas essenciais. 
São exemplos os Indicadores Chave do Desempenho1, os 
Procedimentos Operacionais Padrão2 e a Gestão de Recur-
sos Humanos3.

A introdução de ferramentas de aferição, como a pesa-
gem metódica dos animais ou a recolha e tratamento de 
dados, obriga a um aumento dos custos operacionais variá-
veis. Em contrapartida, o aumento da produção (bezerros 
desmamados, quilos de carne produzidos, número animais 
abatidos, etc.) tende a diluir os custos fixos, reduzindo o cus-
to total unitário.

O aumento da produtividade provoca uma redução do 
custo operacional por unidade (relação entre a soma dos 
custos fixos e variáveis, e o número de unidades produzidas). 
Para medir a produtividade utilizamos índices zootécnicos 

Se conseguirmos medir, 
conseguiremos gerir
POR NUNO MARqUES
REvISTA RUMINANTES

“
“Os índices zootécnicos 

são ferramentas perfeitas 
para medir a capacidade 
produtiva e cada agricultor 
deve usar aqueles que 
mais se adaptam ao seu 
tipo de negócio...
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que nos permitem aferir o nível produtivo e reprodutivo do rebanho, 
nomeadamente a idade ao primeiro parto e ao abate, a taxa de ferti-
lidade, a produção carne por hectare, o GMD, o IC e o Rendimento 
Carcaça, entre outros. Os índices são ferramentas perfeitas para medir 
a capacidade produtiva e cada agricultor deve usar aqueles que mais se 
adaptam ao seu tipo de negócio, recorrendo também ao benchmarking 
com outras explorações.

Estas ferramentas também nos permitem analisar e decidir sobre a 
introdução de novos produtos ou de uma nova genética na exploração. 
Os testes para a recolha e análise dos dados concretos podem revelar-se 
chave na hora de decidir um determinado investimento. Quando fala-
mos de genética, a escolha da raça e as características dos animais terão 
grande influência no GMD, no IC individual e global e consequente-
mente na produtividade.

Atualmente, a rentabilidade do negócio pode estar no detalhe. As 
margens vêm sendo cada vez mais curtas e isso faz com que os inves-
timentos tenham que ser mais criteriosos. Por isso, é essencial que os 
gestores consigam recolher e analisar o máximo de informações que 
lhe permitam tomar decisões bem fundamentadas.

Como dizia Peter Drucker, o pai da moderna gestão de empresas, 
“não se consegue gerir aquilo que não se consegue medir”. n

1 Os Indicadores Chave de Desempenho ajudam-nos a avaliar a 
performance e a tomar decisões. Aqui podemos considerar os 
indicadores que entendermos mais importantes para o nosso negócio 
e que vão depender do objectivo da exploração [ex.: podemos estar 
orientados a produzir bezerros para vender aos 6 meses (% vitelos 
desmamados por vaca; peso ou idade ao desmame; etc.) como 
também podemos ter uma engorda de novilhos (GMD; IC, etc.].
2 Os Procedimentos Operacionais Padrão são uma descrição detalhada 
de todas as operações necessárias para a realização de uma atividade, 
como seja o fabrico do alimento no unifeed que deve ser sempre 
fabricado segundo as mesmas regras de introdução dos alimentos e 
tempo de mistura, etc., independentemente do empregado que realiza 
esta tarefa.
3 Nos Recursos Humanos está a chave para o sucesso do negócio, a 
sua gestão pode trazer benefícios ou complicações, são as pessoas 
que executam os processos planeados e delas depende em grande 
parte o cumprimento dos objetivos. Neste ponto, devemos considerar 
a existência de um organigrama, para que cada funcionário saiba de 
quem depende e os seus direitos e deveres; um plano de formação 
para cada empregado; a definição de metas pessoais e da empresa, e o 
estabelecimento de planos de prémios por objectivos, entre outros.
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Jovens AgricuLtores 
(1º trimestre 2013)
“Pagamentos direcionados para a 
produção”
Artigo de opinião acerca da PAc, 
por david catita.
 

voz do cAmPo  (maio 2013)
“A raça com melhor produtividade e maior 

rentabilidade”.

veterináriA AtuAL  
(Abril 2013)
Participação do Presidente 
da direção da AcL, engº 
david catita, nas palestras 
das 5ª jornadas do Hos-
pital veterinário muralha 
de Évora.

Revista de impRensa
“Limousine” 2013

Veja ou reveja os destaques dados pela imprensa 
à Raça Bovina Limousine durante o ano de 
2013, numa compilação das publicações e 
títulos mais marcantes
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correio do ALenteJo
 (Julho 2013)
“odemira, solar dos Limousine”
entrevista ao Presidente da 
Associação, david catita, que 
falou acerca do crescimento 
da raça em odemira e em todo 
o país.

voz do cAmPo  (Agosto 2013)
“A raça Limousine em Portugal”
Participação da AcL, no caderno de pecuária da 
publicação.
uma breve síntese das qualidades da raça e o projeto 
da raça em Portugal.

gestão gLoBAL (diário de noticias 2 maio 2013)
Qualidade nacional certificada “Quem quer 
produzir, mais e melhor, escolhe Limousine”, por 
engº david catita.

“Queremos continuar a fazer crescer a raça, mas 
de uma forma sustentada. crescer com qualidade”.   
É neste contexto que a AcL continua a desenvolver 
o seu trabalho.
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Revista de impRensa
“Limousine” 2013

vídeo de apResentação da associação cRiadoRes 
Limousine este vídeo foi elaborado pela cAP – confederação dos Agricultores de 

Portugal, com o objetivo de apresentar o trabalho desenvolvido pela AcL,  
enquanto seu filiado e para divulgação no seu portal redAP – rede de 
dinamização da Agricultura Portuguesa.
este portal é uma plataforma on line destinada a divulgar informação 
técnica e científica sobre o setor agrícola. implementada pela cAP, a 
redAP insere-se no projeto das redes temáticas de informação e divul-
gação, do Programa de desenvolvimento rural (Proder).

ruminAntes   (outubro/novembro/dezembro 2013)
“inseminação em raças de carne – exemplo da raça Limousine”
Artigo técnico, acerca de inseminação artificial, promoção da técnica,  
detecção de cios e avaliação genética de fêmeas e machos, por david 
catita.
Breve descrição da formação de inseminação artificial de bovinos, 
organizada pela  AcL  para os seus criadores.

“Leilão em montemor-o-novo  - reprodutores Limousine e charolês”
Leilão organizado pela AcL, em colaboração com a Apormor e Associação 
da raça charolesa.

ruminAntes 
(Julho/Agosto/setem-
bro 2013 )
Apresentação do 
concurso nacional da 
raça Limousine, na 
Faceco, s. teotónio – 
odemira.

http://www.youtube.com/
watch?v=hx8rcdSrvEw

http://www.redap.pt/
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Revista de impRensa
“Limousine” 2013

rtP - 5 PArA A meiA noite
 (Abril 2013)
Programa apresentado por zé 
Pedro vasconcelos, que contou 
com a presença de donruan, 
um Limousine com 1600kg.

rtP - PrAçA dA ALegriA
(Abril 2013)
ovibeja - Beja

sic - PortugAL em FestA
(Julho 2013)
Faceco - s. teotónio

ProgrAmA AgricuLtores do suL 
(Fevereiro 2014)
Programa sobre agricultura transmitido 
pelas rádios: rádio voz da Planície; rádio 
Pax; rádio castrense; rádio diana

tvi - somos PortugAL
(Junho 2013)
Festival de mastros - s. teotónio 

a Limousine na teLevisão 
e RÁdio
Participações da Raça Bovina Limousine em programas de 
televisão e rádio promovendo a raça.

tv

rádio

ouvir ProgrAmA

http://www.vozdaplanicie.
pt/index.php?go=progra
mas&programa=10&edic

ao=499

http://www.rtp.
pt/play/p1046/

e113496/5-meia-
-noite

http://sic.sapo.
pt/Programas/
portugalemfes-
ta/2013/07/24/

odemira---parte-2
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Plano Nacional para os 
Recursos Genéticos Animais 
Apresentação e sua aplicação no âmbito do 
Plano de Desenvolvimento Rural 2014-2020 

À semelhança de outros paí-
ses da União Europeia pre-
tende-se que o Plano Na-
cional para os Recursos 

Genéticos Animais (Plano Nacional 
RGAn), homologado pelo Senhor Se-
cretario de Estado da Alimentação e 
da Investigação Agroalimentar a 14 de 
Fevereiro de 2014, se traduza num Re-
gulamento Nacional que estabeleça as 
normas e os procedimentos relaciona-
dos com as ações de conservação e de 
melhoramento, com a utilização sus-
tentável dos RGAn e com a promoção 
dos produtos associados, procedendo 
à sua harmonização e orientação.

Os Recursos Genéticos Animais 
(RGAn) representam um exemplo 
de multifuncionalidade na atividade 
agrária e são a base da inovação do 
setor agropecuário moderno, da qual 
dependem os criadores para obter ra-
ças melhoradas que proporcionam, à 
sociedade em geral, produtos de qua-
lidade e seguros. 

Adicionalmente os RGAn contri-
buem indubitavelmente para o aumen-
to da competitividade, para a diversifi-
cação das atividades económicas, para 
a melhoria do ambiente e da paisagem 

rural, assim como para a promoção da 
qualidade de vida nas zonas rurais.

A União Europeia também tem 
vindo a definir bases de orientação 
para a manutenção dos RGAn, pelo 
que existe atualmente diversa legisla-
ção comunitária, não só para garantir 
o comércio e circulação dos animais 
e de material genético, mas também 
para harmonização dos critérios para 
o reconhecimento de associações de 
criadores, para a inscrição de repro-
dutores nos livros genealógicos (LG), 
normas para o controlo de performan-
ces e avaliação genética em diferentes 
espécies.

Assim, o Plano Nacional RGAn 
tem por objetivo principal, estabelecer 
as normas básicas e os critérios para a 
uniformização de procedimentos re-
lacionados com a caracterização, con-
servação, melhoramento, promoção e 
utilização sustentável dos RGAn em 
Portugal.

A aplicação do Plano Nacional 
RGAn abrange:

a) Serviços oficiais do Ministério da 
Agricultura e do Mar (MAM);

b) Organizações de criadores com 
capacidade técnica reconhecida 

pela Direção Geral de Alimenta-
ção e Veterinária (DGAV) para a 
gestão de livros genealógicos e 
para a execução de programas de 
conservação ou de melhoramen-
to genético das raças reconheci-
das em Portugal; 

c) Criadores detentores em Portu-
gal de animais inscritos em livros 
genealógicos ou registos funda-
dores das raças oficialmente re-
conhecidas;

d) Animais e seus descendentes ins-
critos nos livros genealógicos ou 
registos fundadores oficialmente 
reconhecidos em Portugal.

No que se refere à estratégia a ado-
tar para a raça Bovina Limousine para 
2014-2020 esta irá enquadrar-se num 
programa de melhoramento, a realizar 
pela ACL, com a colaboração dos cria-
dores e a aprovar pela DGAV.

Os programas de melhoramento 
genético animal são elaborados con-
forme legislação vigente e devem ter a 
sua estrutura e funcionamento com-
pletamente definidos, assim como ser 
claramente explicitados os objetivos de 
melhoramento e os critérios e metodo-

POR FILOMENA AFONSO
gAbINETE DE RECURSOS gENÉTICOS ANIMAIS
DIREÇÃO gERAL DE ALIMENTAÇÃO E 
vETERINáRIA
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logias de seleção utilizados. 
Os resultados da avaliação genética 

ou de outras metodologias que com-
binem a informação sobre o mérito 
genético dos animais com marcadores 
moleculares, deverão ser divulgados, 
no mínimo, anualmente, de forma a 
proporcionar a seleção eficaz de futu-
ros reprodutores. 

O programa de melhoramento de 
cada raça estabelecerá as modalidades 
de colaboração e integração dos cria-
dores, bem como a participação dos 
centros de colheita e armazenagem, 
centros de testagem, equipas de reco-
lha de sémen e/ou produção de em-
briões e do Banco Português de Ger-
moplasma Animal (BPGA). 

Os registos recolhidos e obtidos 
no âmbito dos programas de melhora-
mento genético, são atualmente intro-
duzidos em bases de dados desenvolvi-
das preferencialmente em tecnologias 
WEB, no sentido de permitir o acesso 
remoto e, devem ser igualmente dispo-
nibilizados à DGAV, de acordo com os 

programas em curso, permitindo desta 
forma o acompanhamento e controlo 
técnico da gestão dos livros genealógi-
cos e dos programas de conservação e 
melhoramento genético animal. 

No que se refere à aplicação do Pla-
no Nacional RGAn no âmbito dos 
programas de conservação e de me-
lhoramento genético animal a aprovar 
pela DGAV para 2014-2020, preconi-
za-se o apoio às Entidades Gestoras 
de LG de Raças Bovinas de Carne, na 
realização das seguintes ações:

 y Inscrições no livro genealógico e 
no registo fundador 

 y Exames de paternidade por aná-
lise de ADN

 y Genotipagem para características 
de interesse e indesejáveis 

 y Inseminação artificial
 y Transferência de embriões
 y Classificação morfológica
 y Provas morfofuncionais
 y Controlo de performance na ex-
ploração

 y Controlo de performance em es-
tação

 y Informação da carcaça e da quali-
dade da carne

 y Caracterização genética por mar-
cadores genéticos/técnicas de se-
quenciação

 y Caracterização genética por aná-
lise demográfica

 y Caracterização genómica   
 y Avaliação genética
 y Ações de promoção da raça (ex-
posições, concursos, publicações)

 y Ações de conservação ex situ — 
BPGA

 y Apoio à recria de futuros repro-
dutores inscritos em LG com 
ascendência conhecida seleciona-
dos com base no seu mérito gené-
tico e outros parâmetros a definir

 y Ações de formação e reciclagem 
dos técnicos das associações

 y Colaborações transfronteiriças 
(raças/associações de criadores).  
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Matadouro do Litoral 
Alentejano
Entrevista ao Presidente do Conselho 
geral e de Supervisão

Qual o ponto de situação do M.L.A. após o seu início de atividade?
O Matadouro do Litoral Alentejano, após dois anos sobre os primeiros 
abates, afirmou-se como uma infraestrutura regional sólida, capaz de 
acrescentar valor ao território e melhorar as condições de negócio dos 
empresários locais ligados ao setor.
Nestes dois anos o MLA consolidou-se em termos empresariais e assu-
miu-se como um projeto capaz de criar mais-valia, aumentando, neste 
curto espaço de tempo, a sua responsabilidade própria de ser autossu-
ficiente e ser capaz de gerar receitas para fazer face às suas obrigações, 
respondendo às expectativas dos seus acionistas.

Quais as perspetivas de negócio a curto e médio prazo para o M.L.A.?
Apesar da atual conjuntura de redução no consumo da carne em Portu-
gal, e por esse facto da diminuição do próprio mercado, o Matadouro do 
Litoral Alentejano, suportado na mais moderna tecnologia, deve afirmar-
-se como uma pequena unidade de abate, capaz de estruturar a sua oferta 
pela qualidade do abate e consequente diferenciação e valorização do seu 

A revista Limousine foi ao 
encontro de uma das novas 
infraestruturas dedicadas ao 
abate de bovinos, localizada 
a uma distância reduzida 
de dezenas de explorações 
Limousine da região do Alentejo, 
e como tal com elevado potencial 
para servir os interesses dos 
criadores e da raça Limousine no 
contexto da transformação da 
sua maravilhosa carne.

RICARDO CARDOSO
vEREADOR DO MUNICíPIO DE ODEMIRA E 
PRESIDENTE DO CONSELHO gERAL E DE SUPERvISÃO
DO MATADOURO DO LITORAL ALENTEJANO 

DivulGAÇÃo
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produto.
Através deste modelo de negócio pretende-se conquistar no-
vos clientes, que atuam em mercados onde a procura valo-
riza a qualidade dos produtos, dando especial atenção à sua 
origem e a toda a envolvente produtiva.
As perspetivas para o MLA são, neste modelo de negócio, de 
crescimento e afirmação no mercado nacional da carne.

Considera esta unidade de abate importante para a re-
gião? Em que moldes?
O Matadouro do Litoral Alentejano foi criado para acres-
centar valor à região, em especial nas atividades do setor 
primário, com óbvio destaque para a área pecuária. Para os 
mais otimistas este é um projeto capaz de estruturar a pro-
dução pecuária na região, para os mais céticos é apenas um 
projeto para responder ao que o mercado pedir.
Diria que todos os que diretamente estão envolvidos no 
MLA - acionistas, administradores, trabalhadores, distribui-

dores e produtores - trabalham todos os dias para que os 
mais otimistas venham a ter razão.

Atendendo a que o Município é um dos principais acio-
nistas do M.L.A., S.A. , quais são as suas expetativas de 
retorno do investimento realizado?
O Município de Odemira, como principal acionista do 
MLA, procura neste projeto ser facilitador do desenvolvi-
mento económico do concelho e da região. 
Em estreita colaboração com todos os outros acionistas 
- com destaque para o grande acionista Caixa de Crédito 
Agrícola de S. Teotónio - ao promover este investimento, 
o objetivo do Município de Odemira é criar condições aos 
produtores e distribuidores para a valorização do seu negó-
cio, fixando no território as mais-valias decorrentes de toda 
a fileira da carne desde a produção até à venda ao consumi-
dor e o consequente aumento do lucro das empresas.
Um outro objetivo associado, é a concretização de um inves-
timento âncora no interior do concelho, criando postos de 
trabalho, gerando movimento e estruturando ofertas agre-
gadas. n

Prestação de Serviços de Abate e Comercialização
de Carcaças de BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS E SUÍNOS

Estrada do Matadouro 
Fornalhas Velhas
7630-692 - Vale de Santiago
Telef.: 283 623 160
 Fax: 283 623 166 
Email: mlalentejo@gmail.comUm parceiro à medida do seu negócio!

PT
L100
CE

ESPéCIES
TOTAL

Un. Kg

bOvINOS 2.772 832.382

CORDEIROS E CAbRITOS 2.442 14.889

bORREgOS E CHIbOS 19.998 250.233

OvELHAS E CAbRAS 10 283

LEITÕES 5.829 58.310

SUINOS 5.841 620.791

T O T A L 36.892 1.776.888

ABATES DE 2013
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No dia 30 de maio de 2013 
realizou-se o primeiro Fó-
rum Sustaurusvet, com o 
marcante slogan “Juntos 

somos carne, separados somos apenas 
produtores” que juntou em Lisboa 
mais de uma centena de intervenientes 
da fileira bovina, proporcionando uma 
interessante sessão de trabalho, na 
qual foram apresentadas várias expe-
riências internacionais, nomeadamen-
te do Brasil, de Espanha e de França.

O ponto de situação mundial em 
termos de matérias-primas foi apre-
sentado por vários intervenientes, refe-
rindo aspetos interessantes associados 
à concentração da produção, referin-
do-se a título de exemplo o caso da 
soja, cuja produção mundial está con-
centrada nos Estados Unidos da Amé-
rica, Brasil e Argentina, os quais são 
responsáveis por mais de 80% da pro-
dução mundial. Do lado oposto desta 
cadeia encontram-se também os países 
importadores de soja, em que a China 
se assume como o maior importador 
mundial de soja, com mais de 60% do 
total, seguida da União Europeia, com 
apenas 11%. 

As apresentações mostraram, de 
forma inequívoca, que o mercado das 
matérias-primas e consequentemente 
da carne, está fortemente condiciona-

do pelo número limitado de agentes 
no contexto mundial, que são também 
fortes exportadores de carne, aspeto 
que deverá ser ponderado em resulta-
do da nossa quase total dependência 
de importações de proteína para ali-
mentação do gado em Portugal. 

Foi também referido que a apetên-
cia pela carne de bovino tem vindo a 
aumentar, em especial junto de merca-
dos emergentes, potenciada pelas espe-
cificidades religiosas de alguns países, 
nomeadamente do Médio Oriente e 
norte de África, em que a carne de suí-
no não é admitida, e nos quais o poder 
de compra da classe média aumenta de 
forma constante há alguns anos, arras-
tando consigo uma maior apetência 
por carnes vermelhas.

Foram também bastante interes-
sentes as apresentações associadas à 
qualidade da carne e às escolhas do 
consumidor, tendo sido apresentados 
estudos em que a raça dos animais não 
é um critério facilmente detetável pelo 
consumidor, sendo bastante mais de-
tetável a tenrura da carne, registando-
-se a preferência por carne Limousine. 
É também demonstrada a elevada valo-
rização qualitativa da carne de bovino 
com processos controlados de matura-
ção, aspeto que deverá ser devidamen-
te ponderado pela fileira nacional da 

carne, uma vez que em Portugal qua-
se não se realiza maturação da carne 
de bovino, o que se considerou uma 
desvantagem competitiva em relação 
a outros concorrentes estrangeiros no 
mercado. 

I Fórum SUSTAURUSVET 
30 de maio de 2013

Origem: Apresentação Influencias de los sistemas de produção 
en la calidad de la carne de vacuno – Dr. Octavio Catalán Rueda 
- INZAR

"Juntos somos carne, separados somos 
apenas produtores”
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Origem: Apresentação COVAP – un Modelo Integral de Producción de Carne de Vacuno – 
Raquel Santos Alcudia

Das diversas apresentações resul-
tou a conclusão, já avançada pelo pró-
prio slogan do fórum, que apenas com 
a implicação de todo o sector da carne 
será possível homogeneizar e manter 
um produto de alta qualidade e alcan-
çar as espectativas dos consumidores. 

Foi apresentada uma grande coo-
perativa de Espanha, de nome COVAP, 
que se encontrava ligada inicialmente 
aos cereais e ao gado ovino e suíno, pas-
sando depois a abranger outras áreas, 
como as rações e a indústria leiteira, 
e que implementou mais recentemen-
te um modelo integrado de produção 
de carne de bovino, em que os diversos 
agricultores afetos à cooperativa en-
tregam os seus bezerros, ao desmame, 
sendo a engorda realizada pela coope-
rativa, numa unidade especificamente 
destinada para o efeito, cujo pagamen-
to ao agricultor é realizado com base 
no valor da carcaça do animal, após en-
gorda, e não à chegada à unidade. 

Esta abordagem integrada tem le-
vado a que os diversos agricultores me-
lhorem a genética das suas vacadas, no-
meadamente através da utilização de 
touros de raças melhoradoras como a 
Limousine, uma vez que, como se pode 
observar nos quadros abaixo, apesar de 
dois animais terem o mesmo peso à en-
trada, o animal B (cruzado Limousine) 
foi valorizado em mais do dobro do 

animal A, o que demonstra, de forma 
clara, a importância da genética certa.

A última apresentação, que antece-
deu a mesa redonda, foi apresentada 
pela representante da Interbev, a inter-
profissional francesa dedicada à fileira 
da carne bovina, que descreveu em de-
talhe o funcionamento desta entidade 
responsável pela organização vertical 
de um sector, que assim se mantém 
forte e transparente, resultando em va-
lor acrescentado nos diversos elos des-
ta corrente, e que, como referido, bas-
taria um elo mais fraco para que toda a 
fileira se quebrasse. 

Esta interprofissional francesa, 
com mais de 30 anos, na qual par-
ticipam associações de produtores, 
cooperativas, comerciantes de gado, 
grossistas e industriais, matadouros, 
talhos, marcas de carne, sector da res-
tauração, entre outros, realiza diversas 
missões, destacando-se a promoção da 
carne ou derivados, a nível nacional e 
internacional, mas também a garantia 
da segurança alimentar, gestão de qua-
lidade dos produtos, bem-estar animal 
e redução dos impactes ambientais.

Foi com base neste exemplo que se 
partiu para a mesa redonda, tendo sido 
unânime que a fileira portuguesa da 
carne de bovino necessita urgentemen-
te de uma interprofissional, que pro-
mova a concertação e coordenação dos 

diversos atores da fileira, uma vez que 
só assim se poderá ambicionar uma 
verdadeira evolução positiva, num se-
tor com elevado potencial a nível na-
cional, mas cuja pressão das grandes 
potências mundiais, a este nível, ape-
nas poderá ser travada através da união 
em redor de objetivos comuns, e cujo 
objetivo primordial seja o reforço sus-
tentado do setor bovino em Portugal, 
não deixando para trás nenhum dos 
elos desta corrente. 

Contudo, um processo deste tipo 
implica muito trabalho, sendo favorá-
vel a existência de um elemento agre-
gador que equilibre as posições das 
diversas partes envolvidas, tendo sido 
transmitido este repto ao representan-
te do GPP, Dr. David Gouveia, tendo 
ficado em aberto quem representaria 
este papel de moderador e agregador, 
rumo ao grande objetivo da criação de 
uma Interprofissional Portuguesa para 
o Sector Bovino.

Em suma, ficou clara a necessida-
de da criação de uma interprofissional 
para o sector bovino, ficando contudo 
por decidir quem liderará este traba-
lhoso processo, de modo a que todos 
os intervenientes se vejam representa-
dos. n
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Jornadas da vetagromor, que decorreram 
em Montemor-o-Novo nos dias 24 e 25 
de Janeiro  de 2014, em que a Secretária 
Técnica do Livro genealógico da raça Li-
mousine participou numa mesa redonda 
afeta ao tema:

“Potencialidades genéticas do Cruzamen-
to Industrial com raças exóticas”

Esta mesa redonda foi partilhada com 
os secretários técnicos de outras raças 
exóticas e todos poderem responder às 
questões e factos com que foram confron-
tados, no sentido de apresentar as mais-
-valias de cada raça. A plateia demonstrou 
bastante interesse pela raça Limousine e 
ser bastante conhecedora das vantagens 
desta, tanto durante a mesa redonda 
como nas visitas ao stand institucional da 
ACL e nas conversas que foram ocorrendo 
durante todas as jornadas.

Jornadas do Hospital veterinário Muralha 
de Évora, que decorreram nos dias 21 e 22 
de Fevereiro de 2014 em que  foi apre-
sentado o esquema de seleção da raça 
Limousine. Com especial incidência sobre 
a certificação e seleção das fêmeas, que 
conta algumas novas regras que importa 
esclarecer e promover.

 IIas JORNADAS DA 
vETAgROMOR 

IIas JORNADAS DO HOSPITAL 
vETERINáRIO MURALHA DE 
ÉvORA

É  responsabilidade da ACL realizar ações de promoção da raça 
Limousine sob diversas formas:

 y Exposições pecuárias: em que os bovinos em exposição espe-
lham as características da raça;

 y Concursos da raça: em que se consegue comparar os animais 
entre si e verificar todas as qualidades da raça Limousine;

 y Colocação de artigos e anúncios promocionais nos diversos 
meios de comunicação: tv, radio, internet, imprensa escrita 
(jornais e revistas);

 y Apresentação de artigos ou trabalhos técnicos em que se pro-
move duma forma mais científica os dados técnicos da raça.

E foi no sentido de alcançar este ultimo modo de promoção que 
a ACL participou neste início do ano em 2 jornadas técnicas promo-
vidas por empresas que operam no setor da medicina veterinária.

Assim deixamos de seguida algumas imagens que ilustram a 
presença da ACL nas 2 jornadas.

Participação 
da ACL em 
Jornadas 
Técnicas
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Certificação de Software
Nova legislação entrou em vigor
a 1 de Janeiro 2014

A Portaria n.° 363/2010, de 23 de junho, regulamentou 
pela primeira vez e de forma inovadora o processo de 
certificação dos programas informáticos de faturação, 
definindo um conjunto de regras técnicas a observar 

pelas empresas produtoras de software. Estabeleceu igualmente 
os critérios de obrigatoriedade de utilização de software certifi-
cado por parte dos sujeitos passivos, para a emissão de faturas.

A Portaria nº 340/2013 de 22 de Novembro de 2013, vem al-
terar alguns critérios.

 Assim, as principais alterações introduzidas por esta portaria, 
são as seguintes:

 y Os sistemas informáticos de faturação produzidos interna-
mente têm de ser certificados junto da Autoridade Tributá-
ria e Aduaneira (AT);

 y Todos os sujeitos passivos estão obrigados a utilizar pro-
gramas de faturação informáticos certificados, desde que 
o seu volume de negócios em 2013 tenha sido superior a 
100.000€, independentemente do nº de faturas/Talões emi-
tidos.

Importa ainda referir que de acordo com o n.º 8 da mesma 
Portaria, “(…) os sujeitos passivos obrigados à utilização de pro-
gramas informáticos de faturação, só podem emitir faturas ou 
documentos de transporte impressos em tipografias autorizadas, 
em caso de inoperacionalidade do programa de faturação, deven-
do estes documentos ser posteriormente recuperados para o pro-
grama(…)”.

Existem algumas soluções no mercado, dirigidas às pequenas 
e médias empresas, em que é dispensada a compra de software, 
sendo que o programa de faturação está online, necessitando as-
sim, de um computador, uma impressora e uma ligação à inter-
net.

Estas soluções têm anuidades que custam entre os 40€ e os 
200€, às quais serão acrescidos custos para o apoio técnico tele-
fónico, que poderá rondar os 30€/ano. Este apoio técnico poderá 
ainda ser efetuado gratuitamente através de chat e correio elec-
trónico.

Existem também programas de faturação mais complexos 
para instalação no computador do próprio agricultor, podendo 
resultar neste caso numa despesa entre 300€ e 500€ por ano. n

Todos os sujeitos passivos 
estão obrigados a 
utilizar programas de 
faturação informáticos 
certificados, desde que o 
seu volume de negócios 
em 2013 tenha sido 
superior a 100.000€, 
independentemente 
do nº de faturas/Talões 
emitidos.
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Figura 2 - Exemplo de escaravelho da pastagem. Digitonthophagus gazella.

Figura 1 - Escaravelhos utilizam as fezes e reciclam a matéria orgânica

susTeNTAbiliDADe DAs PAsTAGeNs

Importância da preservação das 
populações de escaravelhos

A alimentação dos animais é um factor de pro-
dução com elevado peso na economia da ex-
ploração pecuária. Nas explorações de pro-
dução de bovinos em extensivo, a pastagem, 

natural ou semeada, é um recurso fundamental para a 
alimentação dos animais. De forma a melhor gerir este 
factor de produção, as medidas devem ser tomadas no 
sentido da obtenção de pastagens de boa qualidade e de 
uma optimização das áreas de pastoreio. Muitos são os 
procedimentos e decisões que concorrem para atingir 
estes dois objectivos. Neste artigo vamos debruçar-nos 
sobre a importância de preservar a ecologia das pasta-
gens, mais concretamente os insectos responsáveis pela 
degradação dos excrementos dos animais  e sobre o con-
tributo destes insectos para a obtenção de mais e me-
lhor pastagem.

Comummente, chama-se “escaravelho” a um vasto 
conjunto de insectos pertencentes à ordem dos Coleóp-
teros. Estes insectos ocupam diferentes habitats, pos-
suem uma enorme diversidade morfológica e compor-
tamentos diferentes. Existem mais de 200.000 espécies1 
em todo o mundo e estão identificadas 130 espécies em 
Portugal2. Os escaravelhos que habitam as pastagens 
alimentam-se de fezes reciclando a matéria orgânica (Fi-
gura 1). Ao longo deste artigo não será feita menção a 
nenhuma espécie particular. Este insecto vai ser referido 
como  escaravelho da pastagem  ou simplesmente escarave-
lho. 

O escaravelho da pastagem (Figura 2) usa as massas 
fecais dos bovinos e de outros animais como fonte de 
alimento mas também como habitat, sendo nestas que 
constroem os seus ninhos e depositam os ovos. Os esca-
ravelhos escavam galerias nas massas fecais e enterram-
-nas a uma profundidade média de 25 cm. Havendo 
abundância e vitalidade destes insectos, são necessárias 
cerca de 48 horas para uma massa fecal ser destruída por 
completo. Um casal de escaravelhos é capaz de enterrar, 
por ano, 7 kg de fezes. 3

POR RITA CATITA AFONSO
zOETIS PORTUgAL
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o Que AcoNTeceriA se esTes iNsecTos 
DesAPArecessem DAs PAsTAGeNs 

comPromeTeNDo A DeGrADAÇÃo DAs 
mAssAs fecAis?

Abordam-se de seguida 5 pontos que permitem en-
tender a importância da degradação dos excrementos 
de bovinos na pastagem:

1. Favorecimento da absorção de nutrientes e 
fixação de azoto4

Um estudo realizado na Carolina do Norte (EUA) 
permitiu analisar a composição do solo, fazendo 
variar a presença de excrementos e de escaravelhos da 
pastagem.  Concluiu-se que a presença de fezes e des-
tes insectos leva a níveis superiores de fósforo, po-
tássio e magnésio no solo. Se as massas fecais não 
forem degradadas e se mantiverem à superfície do 
solo, estima-se que 80% do azoto seja perdido por 
volatilização e, assim, impedido de ser incorporado 
no solo.

2. Arejamento do terreno e favorecimento da in-
filtração de água
Os túneis que os escaravelhos escavam no solo, per-
mitem a entrada de ar e são autênticos sistemas de 
irrigação para infiltração da água no subsolo. 

3. Optimização da área de pastagem5

Sabe-se que os bovinos evitam a área de pastagem 
que circunda os excrementos. 1,5m é a distância 
média mantida pelos bovinos em relação às mas-
sas fecais. Por cada massa fecal não digerida, des-
perdiçam-se aproximadamente 7m2 de pastagem. 
(Figura 3)

4. Auxilio no controlo das moscas6

As moscas competem com os escaravelhos para a 
deposição de ovos nas massas fecais pelo que quan-
do os excrementos não são digeridos, aumenta o 
substrato e as moscas completam o seu ciclo de 
vida. A digestão das massas fecais permite manter 
níveis baixos de moscas nas pastagens.

5. Auxilio no controlo do parasitismo gastroin-
testinal
O ciclo de vida dos parasitas gastrointestinais ocor-
re em parte no exterior dos ruminantes, na super-
fície do solo. Ao enterrar as fezes de bovino (Figura 
4), os escaravelhos quebram o ciclo de vida dos pa-
rasitas contribuindo para uma diminuição da car-
ga parasitária da pastagem.3

Figura 4 - Escaravelho enterra os excrementos de bovino

Figura 3 - Distância que os bovinos guardam da massa fecal. Área de pastagem desperdiçada de 
aproximadamente 7m2

A = π . r2

A = 3,14 . 1,52

A = 7 m2 
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A DesPArAsiTAÇÃo
como fAcTor críTico De sucesso

Nos anos 90, iniciou-se um ciclo de estudos sobre o im-
pacto que determinados fármacos, administrados aos bovi-
nos, teriam sobre a sobrevivência dos escaravelhos da pastagem, 
nomeadamente os endectocidas (desparasitantes contra pa-
rasitas internos e externos), massivamente utilizados nas 
últimas décadas. Os relatos surgiram, principalmente, na 
sequência do uso das lactonas macrocíclicas: ivermectina, 
eprinomectina, doramectina e moxidectina.

Tendo em conta que a desparasitação é um procedimen-
to sanitário de elevada importância para a produtividade 
dos bovinos e de outras espécies animais de interesse pe-
cuário, os estudos realizados foram no sentido de perceber 
quais os impactos comparados dos desparasitantes mencio-
nados na sobrevivência dos escaravelhos. As principais con-
clusões destes estudos foram que este tipo de desparasitante 
é, essencialmente, tóxico para os ovos e larvas de escarave-
lho e não tanto para os insectos adultos. Foi demonstrado 
que a moxidectina tem um efeito tóxico significativamente 
inferior sobre a descendência (ovos e larvas) do escaravelho 
comparativamente à ivermectina, eprinomectina e doramec-
tina. 7,8,9

No conjunto destes desparasitantes, muito utilizados 
em bovinos, a moxidectina é a substância activa que menos 
impacto tem sobre a ecologia das pastagens permitindo 
manter mais estáveis as populações de escaravelhos

A escolha de um desparasitante para bovinos deverá 
ter em conta espectro, duração de acção e eficácia no con-
trolo dos parasitas presentes na realidade específica da ex-
ploração. Fale com o seu médico veterinário no sentido de 
seleccionar os desparasitantes adequados à sua exploração 
considerando também o possível  o impacto desses medica-
mentos na qualidade das suas pastagens.  n

...a desparasitação é um 
procedimento sanitário de 
elevada importância para a 
produtividade dos bovinos...

““
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A Ilha de São Jorge, é uma das nove ilhas do 
arquipélago dos Açores e localiza-se no grupo 
central deste arquipélago.
De acordo com os censos de 2011, a 
população residente é de 9.171 habitantes, 
distribuídos pelos seus dois concelhos, Velas 
(5.398) e Calheta (3.773).

Também conhecida por ilha - dragão, por ser muito 
comprida e estreita, montanhosa e de relevo aci-
dentado, com uma configuração que se assemelha 
à de um gigante/dragão adormecido no meio do 

Oceano Atlântico, tem uma superfície aproximada de 240 
km2, com 56 Km de comprimento e largura máxima de 8 
km.

É a ilha mais comprida do arquipélago e a sua forma 
alongada é o resultado de três violentas erupções vulcânicas 
ocorridas há milhares de anos.

 Com uma altitude média de 700 m, o ponto mais alto 
situa-se a 1.053 m, no Pico da Esperança.

O clima é temperado marítimo, com temperaturas mé-
dias anuais que variam entre 12ºC (mínima) e 25º C (máxi-

ma). As condições meteorológicas, com chuvas frequentes e 
distribuídas ao longo do ano, são adequadas à produção de 
erva em pastagens permanentes e verdejantes, para alimen-
tação do gado bovino.

O gado bovino leiteiro predomina nesta ilha, onde se 
produz o afamado queijo São Jorge, queijo DOP (Denomi-
nação de Origem Protegida), que é a base da economia da 
ilha, juntamente com o gado bovino de carne.

O efetivo bovino é de cerca de 18.000 cabeças, com cerca 
de 7.000 vacas leiteiras e 4.000 vacas de carne.

Na gastronomia, são famosas as amêijoas da Caldeira 
de Santo Cristo, o atum, os inhames, a laranja, o café e as 
“espécies”.

Limousine
na Ilha
de S. Jorge
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Lino Álvaro Pimentel Sousa

Existem registos no livro genealógico da raça Limousine na Ilha 
de S. Jorge desde 2005, altura em que  Lino Álvaro Pimentel Sousa se 
associou à A.C.L. para registar os seus animais.  A origem do seu efetivo 
provém da Ilha Terceira, mais especificamente de José Sousa Cipriano 
Martins e Maria Manuela Monteiro Baptista. Começou por adquirir 
duas vacas e uns anos mais tarde adquiriu outras duas, esta últimas 
vieram gestantes e acabou por ficar com as suas crias. Conta agora com 
um efectivo de 21 fêmeas Limousine adultas e 1 macho reprodutor 
também da casa Maria Manuela Monteiro Baptista, o Guerreiro que é 
filho do Remix (touro de inseminação).

Pretende manter o efectivo que tem à data, em termos quantita-
tivos e qualitativos já que o seu objetivo é multiplicar os animais e as 
qualidades que estes demonstram; pois considera não ter condições 
para se dedicar à seleção e melhoria da raça. Devido ao fato de ser a 
única mão-de-obra da exploração e perante as condições físicas e cli-
máticas da exploração, que afetam um pouco os resultados de cresci-
mento dos animais; pois a localização da sua propriedade na ilha está 
muito exposta aos ventos e às temperaturas mais baixas e alto teor de 
humidade.

A área utilizada pelos bovinos tem cerca de 25 hectares e tem ape-
nas pastagem natural, não havendo oportunidade para a plantação de 
culturas para a alimentação do gado, pois não possui máquinas agrí-
colas e tem de recorrer a prestações de serviços exteriores para conse-
guir fazer os rolos de fenosilagem. 

Placa identificativa da exploração de Lino Sousa

Lino Sousa e Guerreiro - PG11851022
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Adérito Pedroso de Almada

Outro dos representantes da raça Limousine em S. Jorge, é um 
jovem criador muito obstinado e como ele mesmo se carateriza, um 
apaixonado pela raça Limousine, Adérito Pedroso de Almada. A ori-
gem do seu efetivo remonta à ilha Terceira e ao criador José Cipriano 
Sousa Martins, a quem adquiriu as primeiras 3 novilhas e um touro 
reprodutor. Possui actualmente um efetivo de 14 vacas adultas Limou-
sine, 12 novilhas para substituição das vacas cruzadas, 11 vacas cru-
zadas e 2 touros reprodutores: o Dumbo (Alicate/Ugo) e o Heroísmo 
(Dasmix/Ionesco). Pretende chegar às 40 vacas Limousine de médio 
porte a curto prazo. 

Apesar de ter 2 touros reprodutores, insemina cerca de 25% das 
suas vacas anualmente, pois acredita que esta é uma técnica que per-
mite o melhoramento do seu efetivo e a obtenção de linhas genéticas 
diferentes e melhoradas. Tendo já ficado com filhas de Highlander, Io-
nesco, Neophin, Hauteclair e Ozeus.

A alimentação dos bovinos restringe-se a pastagem de erva, silagem 
de erva durante os meses de Inverno e concentrado em determinadas 
alturas do ano, em que se verifica falta de alimento no prado.

Todo o trabalho diário da exploração é dividido pelo criador e pela 
sua esposa, que o apoiou inteiramente quando decidiu apostar na raça 
Limousine pelas características que ambos consideram muito impor-
tantes: docilidade, boas qualidades maternais e facilidade de partos.

Características que pretende manter sempre, acrescentando-lhes 
desenvolvimento esquelético e muscular, pois o objetivo é melhorar 
e selecionar constantemente os seus animais. Objetivo que pensa ter 
conquistado já na descendência do Heroísmo, que começou a nascer 
em meados de Abril.

As principais limitações à sua actividade de bovinicultor actual-
mente são os aumentos quase constantes dos fatores de produção, fa-
zendo com que a margem da actividade seja cada vez menor. Mas nem 
isso o desmobiliza, pois faz aquilo que gosta.

José Agnello Bettencourt

José Agnello Bettencourt é outro dos impulsionadores da raça Li-
mousine em S. Jorge e sendo inseminador, acaba por tomar contato 
com todos os criadores de vacas de leite e carne da ilha e a todos tenta 
transmitir as caraterísticas que mais aprecia nos seus bovinos Limou-
sine:

 y facilidade de partos, em que os bezerros nascem pequenos mas 
depressa se transformam em boas carcaças; 

 y docilidade;
 y qualidades maternais incluindo a fertilidade;
 y e capacidade extraordinária de adaptação à ilha.

Os seus animais têm uma área de 12,45 ha  à sua disposição, onde 
se alimentam de pastagens e de milho que é cortado e dado em verde; 
milho esse que é cultivado em apenas 0,20 ha.

Adérito Almada com Heroísmo - PG12851006

José Agnello com os seus animais

Erva - PG09852002 com a filha Isa - PG13881010
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José Agnello e Guarita - PG11882001

A mão-de obra da atividade é apenas do próprio e apenas cerca de 
2 a 3 horas por dia, recorrendo a ajuda familiar quando necessita de 
mudar os animais de parcela.

Iniciou com a compra de 1 vitela Limousine em 2007 e duas no 
ano seguinte, ao criador José Cipriano Sousa Martins da Ilha Terceira. 
Na altura tinha vacas cruzadas, que foram sendo substituídas pelos 
animais puros que foi obtendo e criando na sua exploração. Todos os 
animais obtidos foram produtos de inseminação artificial, apostando 
mais nos touros devidamente qualificados para as qualidades mater-
nais, como são exemplo: Highlander, Ionesco, Neophin, Urville, Taste-
vin e Bavardage.

Aponta como principal limitação a falta de área de pastagem para 
poder crescer.

Joaquim Severino Bettencourt

À semelhança dos restantes criadores da ilha, esta foi a raça escolhi-
da por Joaquim Severino Bettencourt devido à sua rusticidade e fácil 
adaptação às condições climatéricas da ilha, à facilidade de parto, ao 
seu fácil maneio, ao seu desenvolvimento precoce e ao seu alto rendi-
mento de carcaça.

A sua exploração apresenta cerca de 30 ha, onde se encontram os 
prados que servem de alimentação base aos bovinos Limousine. A 
acrescer à erva, durante os meses de Dezembro a Março, os animais 
são alimentados com silagem de erva proveniente da própria pastagem 
e ração.

Também no caso do criador Joaquim Bettencourt a mão—de-obra 
é do próprio com alguma ajuda familiar. Esta sua actividade enquanto 
criador da raça Limosuine começou em Outubro de 2011, quando ad-
quiriu as primeiras 2 fêmeas ao criador com mais antiguidade na ilha, 
Lino Sousa. Foram elas a Europa e a Flor. O primeiro reprodutor ma-
cho foi adquirido apenas em 2012 a José Agnello Bettencourt, o Galác-
tico, filho de Neophin (Inseminação Artificial) que tem à data 3 anos.

Atualmente o Galáctico é o eleito das 23 fêmeas existentes na ex-
ploração, das quais apenas 6 são de raça pura Limousine.

O objetivo principal da exploração é obter animais precoces que 
atinjam bons rendimentos de carcaça. A principal limitação que vê à 
sua actividade são os elevados preços das rações e adubos.

Joaquim Bettencourt com novilha

Vacas na pastagem

Como pudemos constatar a representação Limousine em S. Jorge está bem entregue e os criadores apresentados já parti-
ciparam inclusivamente na Feira Agrícola Açores (concurso da raça inter-ilhas) e obtiveram alguns prémios, pelo que mesmo 
considerando que a ilha tem uma área limitada e pode não crescer muito em termos quantitativos, em termos qualitativos 
parece que está no caminho certo. n
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ACL
25 anos
Neste ano em que se comemoram os 25 anos de atividade da ACL diversas 
entidades pretenderam expressar publicamente o reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido pela ACL ao longo deste quarto de século.
Para além dos contributos apresentados têm sido muitas as mensagens de 
reconhecimento de diversos criadores e outros intervenientes do setor pecuário, 
transmitindo o seu agrado pela evolução da raça Limousine ao longo deste 
período, retribuindo a ACL a todos eles que o brilhante percurso da raça 
Limousine em Portugal é uma vitória de todos os que trabalham diariamente 
para manter e melhorar o desempenho dos animais em todas as suas inúmeras 
qualidades, que fazem da raça Limousine uma raça completa.
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ASSUNÇÃO CRISTAS
Ministra da Agricultura
e do Mar

Em Portugal as atividades económicas ligadas à 
agricultura, floresta e agroalimentar são vistas 
atualmente como sectores essenciais para con-
tribuir para a procura do mercado nacional e 

com uma crescente abertura à internacionalização com 
a conquista de novos mercados.

A agricultura é um sector de bens transacionáveis que 
através do aproveitamento dos recursos endógenos tem 
um contributo explícito na redução do valor do défice 
da balança comercial através do acréscimo da produção, 
e no aumento das exportações, ou na substituição das 
importações, e que tem como principal motor de cresci-
mento o investimento privado.

As atividades do agroalimentar e da floresta têm um 
peso importante no comércio internacional, represen-
tando, atualmente, 15% dos valores das exportações e 
17% das importações da economia. Neste âmbito, é de 
realçar o aumento do peso nas exportações ao longo da 
última década, que reflete taxas de crescimento muito 
elevadas (média anual 2000-2012: 6,3%).

Paralelamente, durante esta última década assistiu-se 
a um forte acréscimo da produtividade do trabalho no 
conjunto do sector agrícola: 28,3%, ou seja, 2,1% em mé-
dia anual. Esta notável evolução tem várias explicações 
mas sem dúvida é reflexo de melhorias tecnológicas e de 
alterações da ocupação cultural reveladoras da capacida-
de de inovação.

Para fomentar ainda mais toda esta dinâmica, está 
a ser preparado o futuro programa de apoio ao investi-
mento no sector - Programa de Desenvolvimento Rural  - 
PDR 2020. A visão estratégia nacional para a agricultura 
e desenvolvimento rural “A autossuficiência alimentar, 
em valor, do sector agroalimentar em 2020 com o contri-
buto do território nacional como um todo”, traduz bem 
o que queremos para o nosso sector:

 y Aumento sustentável da capacidade de gerar valor 
acrescentado do sector agroflorestal, e em particu-
lar do primário, em volume e em valor, através da 
promoção da inovação e conhecimento e o apoio à 

competitividade e organização da produção;
 y Promoção de uma gestão eficiente dos fatores e 
proteção dos recursos naturais;

 y Criação de condições para a manutenção de um es-
paço rural económica e socialmente viável.

No caminho do equilíbrio da Balança Comercial que 
se pretende atingir em 2020, evidencia-se o papel deter-
minante da produção nacional em que os recursos gené-
ticos podem ter para potenciar o alcance desse objetivo, 
nomeadamente pelas suas características próprias e pela 
sua genética melhorada se adequam de forma harmonio-
sa com o ambiente em que estão inseridas, originando 
produções que retribuem em valor os produtores

Neste âmbito a produção de bovinos de raça Limou-
sine, casa bem as características intrínsecas de produ-
ção: é uma das raças mais produtivas, atendendo ao seu 
potencial produtivo, com as características ambientais 
atendendo ao contexto em que é produzida: sistemas de 
produção extensivos nos quais os animais são criados ti-
rando partido da diversidade do território rural, nomea-
damente nas valências agro-silvopastoris, em pastoreio 
permanente e com encabeçamentos reduzidos.

Considerando o potencial que a raça encerra, as con-
dições do país e a vontade da produção, é fundamental 
que os criadores olhem para esta atividade numa pers-
petiva empresarial, considerando todas as facetas do ne-
gócio com um significativo potencial de crescimento no 
mercado nacional.

Assim numa primeira fase importa crescer a nível na-
cional: substituir as importações e ganhar o reconheci-
mento por parte do consumidor. Numa segunda etapa 
será necessário ganhar o desafio da Internacionalização 
e toda a componente de comercialização, através da 
conquista de novos mercados para este produto de ex-
celência para que, no final, a ocupação do território com 
atividades diversificadas, e com retorno económico para 
os agricultores, permitam uma agricultura e um espaço 
rural vivo ao longo do território nacional.

ACL 25 anos
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FRANCISCO GOMES DA 
SILVA
Secretário de Estado 
das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural 

É com orgulho que escrevo estas breves palavras, 
associando-me à edição especial comemorativa 
dos 25 anos da Associação Portuguesa de Cria-
dores de Raça Bovina Limousine. Faço-o, por 

um lado, pelo reconhecimento do papel que a Associa-
ção tem vindo a representar em prol do desenvolvimen-
to da raça em Portugal, bem como pelo papel que, estou 
certo, continuará a desempenhar no futuro.

De facto, a produção animal ou pecuária, nos dife-
rentes objetivos com que é desenvolvida esta atividade 
em Portugal, representa um segmento fulcral da política 
de desenvolvimento agropecuário do País, contribuindo 
para a criação de riqueza e de emprego nas regiões onde 
se localiza. Ciente desta importância, e no âmbito das 
competências que me estão delegadas, promovemos, por 
exemplo, em conjunto com a Direção Geral de Agricultu-
ra e Desenvolvimento Rural, a alteração do quadro legis-
lativo vigente sobre o Regime de Exercício da Atividade 
Pecuária — REAP, respondendo assim às necessidades de 
simplificação e de agilização do processo de autorização 
das atividades pecuárias e de harmonização dos critérios 
de aplicação do novo REAP.

Mas a atividade pecuária não pode, nem deve, ser 
olhada de forma desintegrada dos sistemas agrícolas 
onde se insere, antes deve articular-se com todo um con-
junto mais vasto de atividades, por forma a contribuir 
para os objetivos de política agrícola e de desenvolvimen-
to rural.

Estes objetivos, que nos têm guiado no âmbito da 
programação do futuro Programa de Desenvolvimento 
Rural, apontam o caminho: aumentar o valor da produ-
ção (reduzindo o deficit da balança comercial, a par do 
aumento do valor acrescentado do sector), promover o 
uso eficiente dos recursos (em particular da água, mas 
também da energia e do solo), aumentar a resiliência das 

produções (para melhor adaptar as culturas às alterações 
climáticas) enquanto se valoriza o espaço rural (viabili-
zando o tecido produtivo e social). 

Num cenário de alterações climáticas em curso, com 
maior frequência de eventos climáticos extremos, é im-
portante manter (quando existam) e criar (sempre que 
não existirem) sistemas sustentáveis quer na vertente 
económica, quer nas vertentes ambiental e social. E é 
aqui que, no meu entender, a pecuária extensiva tem vin-
do a assumir (e deverá continuar a fazê-lo) um papel re-
levante, enquanto componente valorizadora de sistemas 
agro-silvo-pastoris.

Em particular, a Raça Limousine, com a sua carac-
terística de rapidez de crescimento, a sua mais-valia de 
rendimento em carne e a sua reconhecida qualidade, reú-
ne os atributos fundamentais para a promoção da pro-
dução nacional, contribuindo assim para o equilíbrio da 
balança económica nacional e para uma mais adequada 
gestão dos recursos naturais já atrás referidos.

Termino como comecei: enquanto Secretário de Es-
tado das Florestas e Desenvolvimento Rural, gostaria de 
deixar bem marcado o meu agradecimento à Associação 
Portuguesa de Criadores de Raça Bovina Limousine pe-
los seus 25 anos de trabalho em prol da raça Limousine 
e dos seus criadores, e desejar que a Associação possa ver, 
como marco sinalizador desta data, concretizada a sua 
aspiração de uma marca própria da carne de Limousine, 
valorizando assim ainda mais o potencial e a qualidade 
desta raça, no cumprimento da sua missão. Este agrade-
cimento estende-se a todos quantos, ao longo destes 25 
anos, deram o melhor de si em prol do movimento asso-
ciativo que a Associação corporiza. A todos o meu bem 
hajam.

““A raça Limousine reúne os atributos 
fundamentais para a promoção da produção 
nacional, contribuindo assim para o equilíbrio
da balança económica
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NUNO VIEIRA E BRITO
Secretário de Estado 
da Alimentação e da 
Investigação Agroalimentar

Cumprir 25 Anos, como o faz a Associação de 
Criadores de Raça Limousine, é simultanea-
mente um momento de festejo e regozijo e um 
ato de reflexão sobre o Presente e o Futuro, 

numa análise descomprometida mas necessariamente 
rigorosa e estratégica. 

A raça Limousine impôs-se pela sua adaptação a um 
sistema agro-ecológico bem definido e implicitamen-
te pelas suas características produtivas e reprodutivas. 
Para além do seu sistema produtivo em raça pura, de-
verá referir-se também o papel da raça em cruzamentos 
industriais que potenciam a produção de carne bovina 
nacional.

A eficiência de todo este sistema é por demais bem 
conhecida. Mesmo dentro da sua variabilidade, ou seja, 
sistemas mais ou menos extensivos, a qualidade do pro-
duto final é notória e valorizada pelo consumidor.

Será certamente a qualidade, aliada à segurança ali-
mentar, que todos nós devemos promover. É uma obri-

gação que compromete os agricultores e as suas asso-
ciações, principais protagonistas do sector; o sistema 
científico e tecnológico nacional que promove o conhe-
cimento e o valoriza; as empresas e os consumidores que 
inovam e exigem e o Ministério da Agricultura e Mar, em 
particular esta Secretaria de Estado, que acompanha, fa-
cilita e define estratégias e políticas de produção e valori-
zação dos recursos endógenos.

Com este conjunto de parceiros, poderemos necessa-
riamente saber como produzir mais e melhor. Um sector 
altamente deficitário, grau de auto aprovisionamento 
em 2012 de 57,7% (dados disponíveis à data no INE), 
deve, pois, ter o contributo de todos para o objetivo na-
cional de autossuficiência (em valor) a obter em 2020. 
Essa é a estratégia de futuro a que se desafia a Associação 
de Criadores de Raça Limousine a abraçar.

A Responsabilidade
do Tempo
25 Anos de Compromisso com a Raça 
Limousine
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NUNO FIGUEIRA BOAVIDA 
CANADA
Presidente do INIAv

MARIA TERESA VILLA DE BRITO
Diretora geral de Alimentação e 
veterinária

A raça Limousine é uma referência para a bovi-
nicultura nacional e internacional. As poten-
cialidades e versatilidade desta raça tem pro-
movido a sua utilização em Portugal, tanto em 

linha pura como em cruzamento, particularmente com 
raças autóctones.

A Associação Portuguesa de Criadores da Raça Bovi-
na Limousine (ACL), constituída em 1989 e desde então 
entidade responsável pela gestão do Herd-Book portu-
guês da raça Limousine (HBL), tem tido um papel meri-
tório e determinante para o sucesso da raça em Portugal.

ACL tem desenvolvido diversas atividades em par-
ceria com o INIAV, I.P., algumas relacionadas com o 
Programa de Seleção da raça Limousine, a decorrer no 
âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural para o Con-
tinente (PRODER) - Ação nº 2.2.3.  “Conservação e Me-
lhoramento de Recursos Genéticos - Componente Ani-
mal”.

A Avaliação Genética da raça bovina Limousine, fer-
ramenta indispensável à seleção de futuros reprodutores, 
tem sido efetuada anualmente, desde 2003, no INIAV - 
Polo de Investigação da Fonte Boa. Mais recentemente 
têm sido desenvolvidas ações no âmbito da seleção assis-
tida por marcadores e, num futuro próximo, perspetiva-
-se a implementação de diversas atividades na área das 
biotecnologias reprodutivas.

O sentido inovador e empreendedor da ACL tem per-
mitido estabelecer parcerias com o INIAV, o Laboratório 
de Estado do Ministério da Agricultura e do Mar, que 
desenvolve atividades de investigação nas áreas agronó-
mica e veterinária, demonstrando casos concretos da In-
vestigação ao Serviço da Produção Animal.

No ano em que a Associação Portuguesa 
de Criadores da Raça Bovina Limousine 
- ACL completa 25 anos de existência, a 
DGAV associa-se às merecidas comemo-

rações.
Ao observar o trabalho que tem vindo a ser desen-

volvido pela ACL, com a colaboração dos respetivos 
criadores, podemos concluir que a estratégia deli-
neada é a adequada e se recomenda, pelo que esta-
mos todos de Parabéns!

Atualmente verifica-se um interesse crescente no 
mercado de reprodutores Limousine e os objetivos 
do Programa de Melhoramento Genético Animal 
têm vindo a ser atingidos, estando disponíveis para 
consulta na página da ACL www.limousineportugal.
com os resultados da respetiva Avaliação Genética.

Assim é com entusiasmo que a DGAV celebra 
igualmente o reconhecimento da capacidade técnica 
da ACL para a gestão do Livro Genealógico Portu-
guês da Raça Bovina Limousine e da respetiva co-
laboração em prol do melhoramento genético e da 
promoção da Raça Bovina Limousine em Portugal.

Feliz Aniversário ACL!

25 anos 
da ACL ““ACL: sentido inovador 

e empreendedor permite 
estabelecer parcerias
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Presidente da Câmara 
Municipal de Odemira

Foi em Novembro de 1989 que foi formalmente 
registada a Associação de Criadores Limousine, 
responsável pela gestão do Livro Genealógico e 
pela divulgação da raça em Portugal, através da 

certificação de animais puros, certames agro-pecuários, 
entre outros. 

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, amplamente demonstrado anualmente 
pelos criadores nacionais no Concurso Nacional da Raça 
Limousine.

Cada vez mais, a Associação de Criadores Limousine 
tem reunido esforços para estar mais próxima dos cria-
dores, e para continuar de forma profissional a promover 
e divulgar a Raça Limousine, sendo muito do seu traba-
lho responsável pelo mérito de esta se ter tornado a raça 
preferida em Portugal, com mais de metade de todos os 
touros reprodutores ativos.

Num trabalho de grandes méritos, a Associação de 
Criadores Limousine tem vindo a capacitar os criado-
res de novas competências e aptidões que possibilitam 
a manutenção da elevada reputação da raça Limousine, 
em que os animais são apresentados de forma ímpar em 
Portugal. 

Neste âmbito destaco o imenso trabalho da ACL em 
formação dos criadores na preparação de bovinos para 
concurso em termos estéticos, alimentares e de domesti-
cação, para melhor poderem promover os produtos da sua 
atividade económica, num contexto económico em que a 
promoção e marketing assumem extrema importância.

Sente-se uma crescente dinâmica da raça Limousine, 
decorrente dos bons resultados que os criadores têm ob-
tido, sendo presentemente a raça com maior dinâmica, 
com maior representação em feiras agropecuárias e com 
maior número de touros puros em atividade, com mais 

de metade do total nacional, o que representa, sem dúvi-
da, o maior prémio para a ACL, uma vez que demonstra, 
de forma clara e inequívoca, que a raça Limousine é a que 
resulta em melhores produtos e em maior rendimento.

Estão igualmente de parabéns os criadores Limou-
sine nacionais, que demonstram elevados padrões de 
empreendedorismo, e dedicação à valorização e exterio-
rização do elevado potencial genético da raça Limousine, 
fundamentais para a promoção da produção nacional, 
a qual contribui significativamente para o equilíbrio 
económico de Portugal, uma vez que concorrem para a 
diminuição das importações e somam à auto suficiência 
do país.

Neste domínio Odemira quer continuar a ser alta-
mente competitivo, pois estou convicto que aqui esta-
mos no berço da raça, pois é na região de Odemira que 
se encontra uma importante representação do efetivo 
Limousine em linha pura, anualmente confirmado pe-
las mais-valias económicas obtidas localmente e pelos 
sucessivos prémios obtidos pelos criadores do concelho 
no concurso nacional da raça realizado anualmente na 
FACECO em S.Teotónio.

Para Odemira é uma referência acolher desde 2001 
a sede da ACL de Portugal e proporcionar anualmente 
o concurso nacional da raça, felicitando a ACL e os cria-
dores em especial a todos os que preparam animais para 
que o concurso nacional seja de excepcional qualidade, 
ou não fosse o Limousine uma raça de excelência!

Parabéns pelos 25 anos da ACL e um agradecimento 
especial a todos quantos nela têm dado o seu melhor no 
desenvolvimento da raça em Portugal. Odemira conti-
nuará a apoiar e a promover as suas iniciativas e os seus 
associados.

A todos, um obrigado pelo excelente trabalho já reali-
zado e votos de um continuado sucesso.

ACL em Odemira, o berço 
do efetivo Limousine em 
Portugal
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jOÃO MACHADO
Presidente da CAP

A Associação de Criadores Limou-
sine (ACL) comemora em 2014 os 
seus 25 anos de existência em de-
fesa desta raça, a qual constitui um 

património inestimável do nosso setor da ati-
vidade e da nossa cultura de uma forma geral.

No panorama agrícola português tem 
marcado a diferença pela elevada rusticidade 
e produtividade, adaptando-se facilmente às 
condições nacionais, sendo neste momento a 
raça com melhores resultados em linha pura 
e no cruzamento com as raças autóctones, 
possuindo atualmente cerca de 3.800 fêmeas 
inscritas no livro de adultos e sendo a raça 
bovina de carne com maior efetivo no nosso 
País.

Distinta representante e defensora da 
raça Limousine, a ACL conta com duas cente-
nas de associados em todas as regiões do país 
e cuja sede se localiza em Odemira, o maior 
município português em extensão territorial, 
o qual reconheceu a expressão da raça Limou-

sine no litoral alentejano e tem vindo a apoiar 
a associação na defesa deste inestimável pa-
trimónio.

Desejo assim, no seu 25º aniversário, ren-
der a minha homenagem à ACL enquanto 
presidente da Confederação dos Agricultores 
de Portugal. Neste momento de comemora-
ção, a CAP não pode deixar de fazer referên-
cia ao notável trabalho que a direção da As-
sociação tem vindo a desenvolver na sua área 
de atividade, constituindo dessa forma uma 
mais valia inestimável para a Confederação e 
para os agricultores em geral.

Manifesto assim o meu apreço à Asso-
ciação de Criadores Limousine e aos seus re-
presentantes neste momento de celebração, 
e desejo felicidades no trabalho que irá com 
certeza continuar a ser desenvolvido.

Uma História
de Raça
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Presidente da EDIA

ALQUEVA 2015
O ano da oportunidade

Falar do Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva é falar de agri-
cultura.

Com efeito, a principal valência 
do projeto de Alqueva, aquela que é mais exi-
gente do ponto de vista dos recursos financei-
ros, é sem dúvida a componente ligada ao re-
gadio, que está a mudar o panorama agrícola 
da região onde está implementado.

Com a água de Alqueva disponível para ir-
rigar cerca de 120 mil hectares de terras, não 
será de estranhar que um sem número de cul-
turas se venha a instalar na região, aliás, uma 
realidade já visível nos dias de hoje.

Alqueva dispõe à data de 68 mil hectares 
equipados, e destes, cerca de 65% já estão a 
ser utilizados pelos agricultores. Entretan-
to, outros 20 mil hectares encontram-se em 
construção e o restante, cerca de 30 mil, em 
concurso para as respetivas empreitadas. Fei-
tas as contas, em finais de 2015 teremos equi-
pado a totalidade dos 120 mil hectares que 
constam do projeto.

E é por isso que os próximos anos são os 
anos da oportunidade. Oportunidade para 
investir e tirar partido das mais modernas in-
fraestruturas e da garantia de água dada por 

Alqueva, do solo disponível e do sol que tor-
nam esta região única.

Se a produção vegetal encontra aqui con-
dições ímpares, a água de Alqueva vem trazer 
igualmente oportunidades e segurança ao se-
tor da pecuária.

Desde os prados regados para explora-
ção em extensivo, de que são exemplos várias 
explorações nos perímetros de rega já insta-
lados, passando pela produção de forragens, 
tão necessárias em tempos de seca, Alqueva 
oferece soluções para problemas que ainda há 
bem pouco tempo fazia manchetes nos jor-
nais: A seca e a falta de pastagens e forragens 
para o gado!

O contributo de Alqueva neste domínio 
é fundamental e a visão dos nossos agricul-
tores, que responderam a essa necessidade, 
permite concluir que o setor da pecuária, en-
contra aqui uma garantia para a sua expansão 
e sustentabilidade.

Na dimensão de Alqueva cabe a vontade 
dos homens que podem e vão transformar a 
região numa nova terra de água!
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Parabéns
em favor da raça bovina Limousine e os avanços conseguidos.

Parabéns à ACL Portuguesa pelos seus 25 anos de e�ciente trabalho

a nossa felicitação a todos os bovinicultores e equipa pro�ssional.
Da Federación Española de Criadores de Limusin enviamos

en favor de la raza bovina Limusina y los avances conseguidos.

Desde la Federación Española de Criadores de Limusin, enviamos
nuestra felicitación a todos los ganaderos y equipo profesional.

C/ Santa María Magdalena, 8. 28016 MADRID. Tels.: 91 577 18 53 / 91 577 19 82
E-mail: administracion@razalimusin.org - Web: www.razalimusin.org

F E D E R AC I Ó N  E S PA Ñ O L A  C R I A D O R E S

L IMUSIN
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F E D E R AC I Ó N  E S PA Ñ O L A  C R I A D O R E S

L IMUSIN

PEDRO DOMECq 
GANDARIAS
Marqués de Domecq
Presidente 
Federação Espanhola 
Limousine

Nós bovinicultores da península ibérica, en-
contramo-nos diariamente a competir num 
mercado europeu, em que temos de superar 
grandes dificuldades.

Obstáculos representados por políticas europeias 
que favorecem mais os produtores dos países do norte, 
dificuldades climáticas, e outras derivadas de maiores 
custos de alimentação e transporte até aos mercados de 
relevância.

Para poder sobreviver e competir com energia frente 
ao resto dos produtores europeus,  necessitamos que os 
nossos bovinicultores se empenhem com maior esforço e 
com maior nível de eficiência.

O esforço foi sempre uma regra constante nos ho-
mens e mulheres dedicados ao campo e às suas produ-
ções agrícolas e pecuárias, no entanto ainda com maior 
exigência na nossa península ibérica, ainda que nem 
sempre, esse esforço tenha sido realizado com eficiência.

A atual crise económica, está a ensinar-nos e a obrigar-
-nos a todos, a atuar em busca da forma de sermos mais 
eficazes, está a ensinar-nos a empregar melhor o nosso 
esforço e os nossos recursos económicos. Esta prática, 
aplicável a tudo, também é necessária na bovinicultura.

Na atividade bovinicola, pode-se conseguir a eficácia 
de diferentes formas, no entanto uma bastante eviden-
te é a utilização de raças de bovinos que ofereçam bons 
rendimentos, e que permitam que a aplicação de práticas 
modernas, ajudem a melhorar a rentabilidade de explo-
ração de maneira notável.

Entre Portugal e Espanha são cada vez mais as coi-
sas que nos unem e cada dia menos as que nos distan-
ciam. As práticas pecuárias são similares e prova disso e 
da busca de  melhorias empreendidas por uma parte dos 
nossos bovinicultores, é o grande desenvolvimento que 
na península ibérica se está a verificar na raça Limousine.

Afortunadamente os nossos bovinicultores estão muito 
comprometidos com a busca e obtenção da excelência.

A nossa raça, oferece a quem a cria os índices mais 
atrativos para alcançar melhores níveis de rentabilidade. 
Cada vez há mais bovinicultores que reconhecem as boas 
qualidades da raça Limousine para sua gestão nos nos-
sos campos, prados e montados

Como responsável máximo da Federação Espanhola 
Limousine podía dizer que temos a melhor raça, e prova-
velmente a nível geral temos, no entanto também creio que 
temos os melhores bovinicultores, os que buscam a melho-
ria contínua das suas explorações e da raça no seu conjunto.

Nos últimos dez anos, fui testemunha do enorme de-
senvolvimento e melhoria da raça Limousine em Portu-
gal e em Espanha, e isso é fruto do trabalho dos nossos 
bovinicultores e dos técnicos das nossas associações de 
criadores.

Hoje, os programas de seleção e de melhoramento 
avançam muito mais rápido. Se unimos um colectivo de 
criadores comprometidos e com mentalidade empresa-
rial e uma raça de excelência como a Limousine, e ainda 
aplicarmos novas técnicas de engenharia genética, repro-
dução assistida e difusão do conhecimento; o resultado 
aproxima-se bastante do nosso grande objectivo: a me-
lhoria da rentabilidade das nossas explorações bovinas. 
A eficiência que a nossa raça permite obter com maior 
facilidade e comodidade, passa por:

 y maior percentagem de bezerros desmamados por 
vaca;

 y maior quantidade de carne de primeira produzida 
por vaca;

 y maior valor económico da carne cortada sobre o 
mesmo consumo alimentar.

Em nome dos mais de 950 bovinicultores integrados 
nas 9 associações que formam a Federação Espanhola 
Limousine, quero felicitar a A.C.L. de Portugal por es-
tes 25 anos de trabalho com eficiência, e aproveitar para 
enviar de Espanha aos criadores e técnicos um saudoso 
cumprimento.

Eficiência
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MIGUEL FREITAS
Deputado, Coordenador 
do PS na Comissão de 
Agricultura e Mar

A agricultura e a alimentação têm ganho cen-
tralidade ética, económica, social e ambien-
tal, mudando a forma como consumidores e 
produtores olham para as atividades e para 

os produtos, mas também como os decisores políticos 
olham para a necessidade de equilíbrios entre setores e 
territórios e de regulação entre interesses dos diferentes 
grupos.

A construção de relações duradouras e fiáveis entre 
agentes económicos e de políticas públicas estáveis e 
partilhadas de forma alargada deve ser um desígnio na-
cional. Está a ser preparado o quadro de medidas nos 
fundos estruturais com um horizonte 2020. Este é o mo-
mento de escolhas.  

Como nos devemos posicionar nessas escolhas? De-
finindo, com exigência, os grandes objetivos: corrigir o 
enorme défice da balança agroalimentar; rentabilizar os 
investimentos públicos estruturantes, nomeadamente 
os regadios; melhorar a eficiência dos diversos sistemas 
produtivos; salvaguardar os sistemas agrários extensivos, 
multifuncionais e biodiversos; organizar para a produ-
ção e para o mercado; e, finalmente, educar para o con-
sumo.     

E como se posiciona, nestes objetivos, o setor da pe-
cuária de carne? Temos uma forte dependência do exte-
rior no consumo e um setor que contribui para o agra-
vamento da importação de cereais; temos uma atividade 
associada a sistemas agrários extensivos onde as alterna-
tivas não são muitas, ou onde a diversificação é essen-
cial; temos uma atividade que tem muita margem para 
melhorar a sua eficiência; temos novas oportunidades de 
estender a atividade a zonas de regadio, particularmente 
no Alqueva; temos uma atividade com forte presença ter-
ritorial; temos um setor que quer prosseguir os avanços 
na sua organização; temos um produto em que deve ha-
ver uma orientação de consumo para a saúde.

A dependência no consumo da carne não pode ser 
uma fatalidade. É possível concretizar políticas de estí-
mulo à produção, para equilibrar a balança comercial. 

Estímulos à pecuária extensiva, com apoios integrados 
aos diversos sistemas agrários; com diferenciação de aju-
das à produtividade e à fertilidade das raças, à melho-
ria do património genético dos machos reprodutores e 
aos processos de certificação; com a implementação de 
um plano nacional de produção de proteaginosas e de 
melhoramento de pastagens. E apoiar as associações de 
produtores em função dos resultados.

Sobre esta matéria conheço o trabalho e as propostas 
da Associação de Criadores de Limousine (ACL), tecnica-
mente bem fundamentadas, que merecem ser equacio-
nadas e acolhidas no essencial no futuro das políticas 
agrícolas.          

Temos de conseguir fazer uma articulação estreita 
entre a conceção das medidas dos dois pilares da PAC, 
pois em ambos os casos se preveem medidas de apoio aos 
jovens agricultores, à pequena agricultura, aos objetivos 
agroambientais dos sistemas agrários. Mas, também, te-
mos de saber fazer uma coordenação dos fundos agríco-
las e fundos de desenvolvimento regional, na organiza-
ção para a produção e para o mercado e nas medidas de 
promoção do consumo nacional.

Há iniciativas em Portugal, por parte dos agentes 
económicos, que necessitam de melhor enquadramen-
to legislativo e de mais apoios ao seu financiamento. É 
o caso das organizações interprofissionais, que serão, 
certamente, um passo em frente em muitas das fileiras 
agroalimentares e, muito particularmente, na produção 
pecuária.

É preciso consolidar as plataformas negociais entre 
produção e distribuição, para promover e valorizar as 
produções nacionais. Mas é preciso, ainda, integrar o 
consumo para a saúde nos programas educativos e nos 
programas de serviço público de televisão.     

São estas algumas linhas de orientação que podem 
permitir que Portugal disponha de políticas agrícolas e 
de desenvolvimento rural ajustadas e que deverão ser do-
tadas de meios financeiros sólidos para a sua concretiza-
ção. As opções estão em aberto.

Horizonte 2020:
a exigência das escolhas 
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Interlim France

Foi em Julho de 1999, que eu fui pela primeira vez 
a Portugal por ocasião do Concurso Nacional da 
raça Limousine em Odemira.

À chegada a S. Teotónio, a minha primeira 
surpresa foi deparar-me com vacas  Limousine como 
normalmente via ao redor de Limoges.

Nessa altura, tinha sido convidado para ser juíz do 
Concurso Nacional, pelo José Manuel Rodrigues, presi-
dente da A.C.L. na altura.

Pude apreciar animais de boas qualidades, sobretudo 
os descendentes do touro "Caressant", que marcou bas-
tante e deixou bons reprodutores. Para além disso, lem-
bro-me perfeitamente das primeiras explorações na zona 
de S. Teotónio que visitei : José Maria Pacheco dos Reis, 
Manuel Pacheco Martinho, Manuel Rocha Viana, José 
Manuel Costa e António Samora, para além de outras.

Ano após ano, pude visitar bastantes explorações, em 
regiões cujas condições eram bastante diferentes, ao sul 
de Lisboa e no centro do país, nas regiões de Arronches, 
Évora, Montemor-o-Novo, Ourique…..estas explorações 
caraterizam-se na sua maioria por grandes áreas, ma-
neios mais extensivos em que as temperaturas estivam 
rondam os 40 a 45°C. Mais ao sul e mais a litoral, na 
região de Odemira, a poucos kilometros das praias, com 
água e com regadio que permitem fazer prados e milho 
no Verão.

Não nos esqueçamos das Ilhas dos Açores, com  per-
to de 50 criadores associados à A.C .L. que criam a raça 
Limousine.

Mas, o ponto comum de todos estes criadores é a sua 
paixão pela raça Limousine. Os criadores puderam inves-
tir em muito bons reprodutores franceses, encontrando-
-se em Portugal as melhores linhas genéticas, o volume, a 
conformação, o top da genética.

Podemos enumerar Dauphin, Highlander, Œillet, 
Mic Mac, etc….

A melhoria ao longo dos últimos 15 anos é notável e 
isso por três razões principais:

1) Criadores apaixonados que têm ajudado muitos bo-
vinicultores a melhorar os seus efetivos e que levaram 
ao desenvolvimento da raça em Portugal, sendo uma, 
se não a principal raça de carne atualmente em Portu-
gal.

2) Presidentes e seus conselhos de administração que 
tiveram uma boa linha de conduta.

3) Uma equipa de técnicos formados e competentes.
Todos os criadores deram o seu contributo àquilo 

que a raça Limousine representa hoje em Portugal. No 
centro do país, poucos criadores preparam os seus ani-
mais para os concursos, mas todos trabalham a nível 
genético nos efetivos de grande dimensão criados em 
condições dificeis.

Outros preparam a vitrine da raça Limousine portu-
guesa com vacas e touros equivalentes aos campeões dos 
nossos concursos franceses, os mais prestigiados : "SI-
DRA" uma das melhores vacas do mundo, "a Ronaldo" 
das Limousines.

O que é certo, é a progressão da qualidade dos Li-
mousines em Portugal. Podemos traduzi-la em peso, em 
volume, em conformação e em notoriedade.

A todos os Presidentes da A.C.L. José Manuel Rodri-
gues, Rui Borges de Sousa, António Samora e actual-
mente David Catita,

A todos os criadores da raça geradores de genética, 
com uma menção especial ao criador José Maria Pacheco 
dos Reis pelas suas numerosas distinções em concurso,

A todos os técnicos da A.C.L. com uma menção espe-
cial à Fátima Veríssimo pelo seu profissionalismo :

Eu vos digo Bravo !

““...a minha primeira surpresa foi deparar-me com 
vacas  Limousine como normalmente via ao 
redor de Limoges ...
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No contexto do Concurso Nacional Limou-
sine de 2013, que decorreu como habitual-
mente na FACECO em S. Teotónio, foi rea-
lizada uma singela homenagem ao criador 

José Maria Pacheco dos Reis, com a colocação de uma 
placa de agradecimento pelo trabalho desenvolvido em 
prol da raça Limousine, na frente do touro Limousine 
de ferro existente à entrada do recinto onde decorre o 
Concurso Nacional.

Este sentido agradecimento teve como base a distin-
ção desde 1996 do criador José Maria Pacheco dos Reis 
como melhor criador da raça Limousine, o que represen-
ta um total de dezassete anos a elevar a bitola de exigên-
cia de qualidade dos animais apresentados no Concurso 
Nacional Limousine, e como tal um destacado respon-
sável pela importância e relevância deste evento a nível 
nacional e internacional.

Breves foram as palavras do criador José Maria Pache-
co dos Reis na pequena cerimónia de descerramento da 
placa, o qual agradeceu o elogio e referiu que os animais 
que traz ao concurso são como todos os animais que tem 
em sua casa, sendo a sua aposta na genética de qualida-
de, no maneio adequado e na dedicação permanente.

Foi transmitido pela ACL um sincero agradecimen-
to ao criador José Maria Pacheco dos Reis pelo melho-
ramento que os animais da sua casa têm trazido à raça 
Limousine, a qual está hoje mais rica graças ao seu con-
tributo. Este progresso tem sido realizado por via direta, 
através da difusão da genética dos reprodutores deste 
criador, mas também por via indireta, através do exem-
plo de qualidade dos seus reprodutores, levando os ou-
tros criadores a empreenderem uma saudável competi-
ção com vista a atingirem animais equivalentes. 

Estar em primeiro lugar neste caminho de evolução 
da raça Limousine não é uma posição fácil, sendo apenas 
possível com uma noção muito clara do trilho a seguir, já 
que não vai ninguém à frente a abrir caminho, chegando 
por vezes a ser uma posição solitária e até incómoda. 

Por todas estas razões a ACL agradece uma vez mais 
a este notável criador, pela sua ímpar dedicação e paixão 
pela raça Limousine, eternizando nestas linhas a prolon-
gada salva de palmas que todos os criadores e técnicos 
presentes lhe dedicaram naquela tarde de julho.

Mais uma vez um muito obrigado.

Homenagem ao criador
José Maria Pacheco dos Reis

(esq.) José Maria Pacheco dos Reis com o 
Presidente da ACL David Catita

(centro) Estátua de touro Limousine em ferro

(dta.) Placa de homenagem ao criador 
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HADDOCK (RJ)
Comprado por Grupo David, Portugal

Próximas vendas

Machos Qualifi cados ESPOIR
26 de Março 2014, 29 de Outubro 2014

e 3 de dezembro 2014, 4 de Fevereiro 2015

Machos Qualifi cados RJ
27 de Março 2014, 30 de Outubro 2014,

e 4 de dezembro 2014, 4 de Fevereiro 2015

 Grand Cru Concurso 
Nacional Limousine

Limoges
6 de setembro

Em exclusivo :
Os melhores novilhos 

Qualifi cados em cada ano 
na Estação de Lanaud

Uma excepcional selecção 
de embriões disponíveis

Parceiro ofi cial dos organismos do Pôle de Lanaud

INTERLIM GENETIQUE SERVICE 
Uma referência na escolha da melhor genética

GUINGETTE 

Grand Cru 2012

Filles de BANANIER
Competição Euroviande - Metz 2012

Contactos :
Olivier RAMBERT : 0033688206280
Gilles LEQUEUX : 0033688206157
Sophie MOURNETAS : 0033689494857
TEL: 0033555064646 - FAX: 0033555064630
Pôle de Lanaud - 87220 Boisseuil - FRANCE
interlim@limousine.org - www.interlim.com

A melhor escolha 
de fêmeas e touros adultos 
qualifi cados em exploração

FAIENCE
Venda Interlim - Grand Cru 2013
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CONCURSOS
DA RAçA LIMOUSINE

Acl 25 ANos

A avaliação dos animais Limousine é realizada desde o seu nascimento até ao final 
da sua vida reprodutiva, sendo mais apertada na fase avaliação de performance 
com vista à certificação, geralmente até aos dois anos de vida.
Para além desta avaliação os criadores Limousine participam em concursos 
regionais ou nacionais em que os animais da mesma idade são avaliados 
comparativamente, representando um importante corolário de todo o 
trabalho realizado pelo criador do animal e por outros responsáveis pelos seus 
progenitores, proporcionando aos criadores a merecida divulgação do seu 
trabalho de selecção genética e de maneio.
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Neste importante ano, em que a ACL comemora 
25 anos, vale a pena recordar um pouco a rica 
história do concurso nacional de reprodutores 
Limousine, o qual demonstra perante o olhar 

atento da pecuária nacional, como a raça Limousine tem 
evoluído, quer genética quer morfologicamente, com ani-
mais cada vez melhores e mais completos. 

O Concurso Nacional Limousine constitui ainda uma 
oportunidade de ouro para os criadores mais jovens apro-
fundarem o seu conhecimento na raça Limousine, dando-
-lhes uma bitola de elevada exigência que os faça crescer e 
chegar aos patamares de qualidade mais elevados.

A quantidade e qualidade dos criadores Limousine pre-
sentes, o espírito de competição saudável, a comparação 
entre reprodutores, a confraternização com os criadores 
mais longínquos e mesmo com criadores e técnicos do es-
trangeiro, nomeadamente de Espanha e França, fazem des-
te momento o mais importante palco da raça Limousine 
em Portugal.

A organização do Concurso Nacional Limousine cabe 
à ACL, a qual elabora o regulamento do concurso, com to-
das as normas e prazos a cumprir e um catálogo do evento 
onde constam as diversas secções e os animais inscritos em 

cada uma delas, bem como patrocinadores e prémios. 
As primeiras edições do Concurso Nacional Limousine 

realizaram-se no Algarve, por ocasião da Fatacil, sendo há 
já 20 anos realizada na FACECO, a Feira das Actividades 
Culturais e Económicas do Concelho de Odemira, graças 
ao fundamental apoio do município de Odemira, o qual 
tem manifestado um enorme empenho na realização deste 
evento, correspondido pelos criadores Limousine com um 
Concurso cada vez mais importante ao qual afluem pes-
soas de todo o país e também do estrangeiro.

O Concurso Nacional Limousine apresenta nove sec-
ções de machos e doze secções de fêmeas, agrupadas por 
intervalos de idades, sendo apurados em cada secção os 
cinco melhores animais. Após a avaliação de todas as sec-
ções os três primeiros lugares de cada secção são avaliados 
em três grandes grupos de secções (esperanças, novilhos/as 
e touros/vacas), sendo eleitos novamente os três melhores 
animais de cada grupo, que vão posteriormente discutir 
entre eles o campeonato final, culminando com a eleição 
do campeão e vice-campeão, no caso dos machos, e da cam-
peã e vice-campeã, no caso das fêmeas. 
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Acl 25 ANos

ESQUEMA DE APURAMENTO NO CONCURSO NACIONAL

8-11 11-14 14-17 17-20 20-24 24-30 3 a 4a > 4a30-36

CAMPEONATO ESPERANÇAS CAMPEONATO NOVILHOS CAMPEONATO TOUROS

CAMPEONATO NACIONAL

CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO

MACHOS

1ª SECÇÃO 2ª SECÇÃO 3ª SECÇÃO 4ª SECÇÃO 5ª SECÇÃO 6ª SECÇÃO 7ª SECÇÃO 8ª SECÇÃO 9ª SECÇÃO

8-11 
MESES

11-14
MESES

14-17
MESES

17-20
MESES

20-24
MESES

24-30
MESES

30-36
MESES

3 a 4
ANOS

> 4
ANOS

CAMPEONATO ESPERANÇAS CAMPEONATO NOvILHOS CAMPEONATO TOUROS

CAMPEONATO NACIONAL LIMOUSINE DE MACHOS
ELEIÇÃO DO CAMPEÃO NACIONAL E DO vICE-CAMPEÃO NACIONAL
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10ª 
SECÇÃO

11ª 
SECÇÃO

12ª 
SECÇÃO

13ª 
SECÇÃO

14ª 
SECÇÃO

15ª 
SECÇÃO

16ª 
SECÇÃO

17ª 
SECÇÃO

18ª 
SECÇÃO

19ª 
SECÇÃO

20ª 
SECÇÃO

21ª 
SECÇÃO

8-11
MESES

11-14 
MESES

14-17 
MESES

17-20 
MESES

20-24 
MESES

24-30 
MESES

30-36 M
S/CRIA

30-36 M
C/CRIA

3 a 4 A
S/CRIA

3 a 4 A 
C/CRIA

> 4 A
S/CRIA

> 4 A
C/CRIA

CAMPEONATO ESPERANÇAS CAMPEONATO NOvILHAS CAMPEONATO vACAS

CAMPEONATO NACIONAL LIMOUSINE DE FÊMEAS
ELEIÇÃO DA CAMPEÃ NACIONAL E DA vICE-CAMPEÃ NACIONAL
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CAMPEONATO NACIONAL

CAMPEÃ VICE-CAMPEÃ

8-11 11-14 14-17 17-20

CAMPEONATO ESPERANÇAS

20-24 24-30 30-36 30-36

CAMPEONATO  NOVILHAS

3 a 4a 3 a 4a > 4a > 4a

CAMPEONATO VACAS

FêMEAS
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Acl 25 ANos

O julgamento dos animais no ringue é realiza-
do por um juiz, cargo esse desempenhado nos últi-
mos anos por um criador francês de renome, com 
experiência na apresentação de animais a concurso, 
indicado pelo Herd-Book francês a pedido da ACL.

O trabalho do juiz é avaliar individual e com-
parativamente os diversos animais apresentados, 
classificando-os por ordem decrescente, com base 
na sua conformação, comportamento e desenvolvi-
mento, tendo como referência o animal Limousine 
ideal. No final o juiz, geralmente com o auxílio dos 
técnicos da ACL na tradução, explica de forma sim-
ples e concisa as razões que o levaram a ordenar os 
animais daquela maneira, sendo todos estes aspec-
tos alvo de formação que estes criadores frequen-
tam ao longo do seu percurso em julgamentos.

A opinião expressa pelo juiz do concurso é sobe-
rana e a sua aceitação ordeira faz parte das obriga-
ções dos criadores Limousine que participam neste 
evento.

1º C.N.R.b.L. 1988 – Eng. bento Charrua e Dr. Cristino 
Alves

2º C.N.R.b.L. 1989 – Dr. Pedro Mendes de Almeida, Dr. 
Mário Costa e Dr. José Maria Silva Lobo

3º C.N.R.b.L. 1990 – Mr. Lacurrie

4º C.N.R.b.L. 1991 – Eng. bento Charrua

5º C.N.R.b.L. 1992 – Eng. bento Charrua

6º C.N.R.b.L. 1993 – Sr. Ciro Martin D´Elvira 

7º C.N.R.b.L.1994 – Eng. José Romão Pereira da Silva, 
Dr. José Manuel Matos águas e como Comissário 
de pista o Eng. Jaime bento

8º C.N.R.b.L. 1995 – Eng. José Romão Pereira da Silva, 
Dr. José Manuel Matos águas, Eng. bento Charrua e 
Sr. Pascal Lacourie

9º C.N.R.b.L. 1996 – Sr. João borges, Eng. José Romão 
Pereira da Silva e como Comissário de pista o Eng. 
Jaime bento

10º C.N.R.b.L. 1997 – M. Jean Pierre bonnet

coNcurso NAcioNAl - juízes
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coNcursos iNTerNAcioNAis
A nível internacional o concurso mais impor-

tante é naturalmente o realizado em França, onde 
são eleitos os melhores criadores franceses e os 
melhores animais da raça Limousine, no qual os 
animais campeões são vendidos a preços coinciden-
tes com a qualidade da raça Limousine, referindo-
-se como exemplo a venda do touro Trompeur RJ, 
campeão do concurso francês de 2007 pelo valor de 
sessenta mil euros (60 000€) ou da venda da fêmea 
Trinite com 27 meses, também no concurso francês 
de 2005, pelo valor de trinta mil euros (30 000€).

Em Portugal os animais campeões também têm 
atingido valores bastante interessantes, referindo-
-se a venda do campeão do concurso de 2006 - Ul-
meiro, para Espanha, pelo valor de dez mil euros 
(10 000€), ou do campeão do concurso de 2007 
- Amargo, para Portugal, pelo valor de quinze mil 
euros (15 000€).

Em Espanha o concurso nacional realiza-se em 
Salamanca, ao qual a ACL se deslocou em 2012, 
com uma comitiva de criadores e animais nacionais, 
com o objetivo de disputar o concurso ibérico da 
raça Limousine, tendo alcançado o título de cam-
peã do concurso, entre muitos outros prémios.n

11º C.N.R.b.L. 1998 – M. Jean Marie boutet

12º C.N.R.b.L. 1999 – M. gilles Lequeux

13º C.N.R.b.L. 2000 – M. Christian Trentalaud

14º C.N.R.b.L. 2001 – M. Didier Yon

15º C.N.R.b.L. 2002 – M. gilles Lequeux

16º C.N.R.b.L. 2003 – M. Jean-Luc Rouquette

17º C.N.R.b.L. 2004 – M. Alain Pinpin

18º C.N.R.b.L. 2005 – M. gilles Lequeux

19º C.N.R.b.L. 2006 – Dr. Pedro Pozas

20º C.N.R.b.L. 2007 – M. Olivier Lasternas

21º C.N.R.b.L. 2009 – M. Jacques blondy

22º C.N.R.b.L. 2010 – Mme. Françoise Peyrot

23º C.N.R.b.L. 2011 – M. Regis Lequeux

24º C.N.R.b.L. 2012 – M. Robert Arrouyo

25º C.N.R.b.L. 2013 – M. Stephane Lescure
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Casa Agrícola Brejo 
das Cancelas

Casa agríCola Brejo das CanCelas - rogIl

Esta sociedade, representada pelo criador Raul Fili-
pe Dias Malveiro, tem a origem do seu efetivo ba-
seada em animais oriundos dos criadores Arménio 
de Oliveira Telo e Rui Jorge Pinto Lamberto Silva.

O maneio alimentar desta exploração é baseado em si-
lagem de milho e erva e ainda em prados permanentes e 
anuais de regadio.

Conta com 100 vacas de ventre das quais 25 são Limou-
sine inscritas no H.B.L., tendo o touro a fazer-lhes compa-
nhia todo o ano. 

As fêmeas Limousine andam num grupo diferenciado e 
usufruem sozinhas da companhia do Espevitado (Uva x To-

ledo).  E o Homaso (Finalmente x Espevitado), reprodutor 
já criado na casa, é utilizado nas vacas cruzadas.

A área total de 150 ha é toda para utilização dos bovi-
nos, quer através de pastoreio direto quer de culturas para 
alimentação dos mesmos em períodos de menor disponibi-
lidade de pastagem, sob a forma de feno ou silagem.

O principal objetivo de produção é a venda de vitelos ao 
desmame para engorda ou abate.

A principal razão que levou a optar pela raça Limousine 
foi a grande implantação da raça na região, que por si só 
é sinal de boa adaptação dos animais às condições edafo-
-climáticas da região, e ainda a pretensão de ir substituindo 

ROGIL
•	 Entre	a	Serra	e	o	Mar
•	 Clima	ameno
•	 Perímetro	de	rega	do	Mira

A freguesia do Rogil, a meio caminho 
entre o mar e a serra de Monchique 
é região de boa aguardente de 
medronho e da melhor batata-doce 
do país. Produto que pelo seu sabor, 
textura e cor diferenciada foi já 
reconhecida com a Certificação IGP 
- Indicação Geográfica Protegida. O 
Rogil é também a freguesia onde está 
sedeada a Casa Agrícola Brejo das 
Cancelas.

brejo DAs cANcelAs

Raul Malveiro e Homaso - PG12457001
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Casa agríCola Brejo das CanCelas - rogIl

o efetivo cruzado por animais puros.
As principais limitações da actividade naquela localiza-

ção, são os Invernos duros com grande encharcamento dos 
solos e contrapartidas o clima ameno e o facto de possuir 
parte da exploração debaixo do perímetro de rega do Mira.

A sua associação à A.C.L. ocorreu em Julho de 2010, logo 
após a compra das primeiras novilhas, e ocorreu pois pre-
tendia registar e certificar os animais, e ajuda na seleção dos 
animais para reposição do efetivo na sua exploração.

Este criador tem feito alguns esforços, no sentido de 
promover a sua casa, através da participação no concurso 
nacional. Tendo já obtido alguns prémios, mas o prémio 
maior é o que ganha quando vê os animais por si prepa-
rados, apresentarem-se muito bem arreatados e completa-
mente submissos às suas instruções ou às de quem os apre-
senta no ringue, fruto dos ensinamentos que lhes transmite 

longe do olhar de todos.
O seu gosto pelos bovinos Limousine é perfeitamente 

perceptivel nas fotos e no seu discurso, quando fala sobre 
eles.

Em termos de produtividade, os resultados até agora ob-
tidos são bastante interessantes e com certeza que o próprio 
criador já se apercebeu das diferenças obtidas entre animais 
de raça pura Limousine e cruzados. Pois o valor médio de 
kg ao desmame dos animais puros é superior assim como 
a sua performance na engorda e o seu rendimento de carca-
ça. Representando os bovinos Limousine um produto mais 
bem pago e que representa melhor retorno para exploração.

O caminho a percorrer não tem fim, mas os passos estão 
dados no sentido certo pela Casa Agrícola Brejo das Cance-
las. n

A principal razão que levou 
a optar pela raça Limousine 
foi a grande implantação da 
raça na região, que por si só 
é sinal de boa adaptação dos 
animais.
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Maria João Pontes Silva 

Foi a freguesia de Assunção, que viu chegar entre Se-
tembro e Dezembro de 2011 uma vacada Limou-
sine e cruzada de Limousine, mais concretamente 
103 fêmeas (23 de raça pura Limousine) e 2 Touros 

Limousine (certificação Ouro). Estes animais depressa se 
sentiram em casa, pois a Herdade da Rabasca, localizada a 
uma Altitude de 276m,  apresenta todas as condições para 
que os bovinos aí se sintam bem:

 y 250ha divididos em oito cercas;
 y 55ha sementeira anual para fenosilagem, feno, grão e 
palha;

 y Modo Produção Biológica;
 y 2 charcas, poços e nascentes;  

 y pastagem biodiversa de boa qualidade rica em legumi-
nosas.

Quanto ao clima, este é mediterrânico, com uma esta-
ção seca bem acentuada no Verão; precipitação muito ir-
regular sendo o mês de Novembro o que apresenta maior 
pluviosidade(86mm) e em que a pluviosidade média anual 
é de 641mm; Temperatura média anual 16°C ; nos meses 
de Janeiro e Fevereiro ocorrem temperaturas negativas; Ven-
to predominante de NW e com menos frequência vento de 
Leste extremamente seco que tem um efeito devastador nas 
pastagens.

ARRONCHES
•	 Alto	Alentejo
•	 Modo	de	produção	biológico
•	 Regime	extensivo

Arronches é uma vila portuguesa 
no Distrito de Portalegre, 
região Alentejo e sub-região 
do Alto Alentejo, com cerca de 
1900 habitantes. É sede de um 
município com 314,65 km² de área 
e 3 165 habitantes, subdividido em 
3 freguesias (Assunção, Esperança 
e Mosteiros). 

HerDADe DA rAbAscA

Maria João Pontes silva - arronCHes

Maria João Silva e Hemera - PG12488016
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A exploração está situada numa zona considerada desfa-
vorecida, de terras - franco arenosas , principalmente classe 
C e D e pequenas manchas B, com poucos recursos hídricos 
e pouca pluviosidade. 

Neste momento são residentes da Rabasca, 108 fêmeas 
com mais de 2 anos: 28  de raça pura Limousine, 16 novilhas 
entre os 8 meses e 2 anos, 9 delas Limousine; 2 touros com 
certificação ouro e 2 novilhos (1 ouro e 1 prata, já nascido 
na exploração).

A escolha da raça Limousine para iniciar uma nova vaca-
da foi feita após ter lido alguns artigos e contactado algu-
mas pessoas sobre as vantagens e desvantagens das diferen-
tes raças de bovinos.

Chegando  à conclusão que esta raça reunia condições 
ideais para este tipo de exploração de extensivo.

São animais dóceis, fácilmente adaptáveis ao clima da 
região, apresentam facilidade de partos em linha pura e em 
cruzamento com outras raças; é uma raça melhoradora em 
termos cárnicos em cruzamento com outras raças, em que 
o rendimento de carcaça é superior às outras raças tradicio-
nais da região.

Extremamente satisfeita com a escolha, a Herdade da 
Rabasca está muito contente com os bovinos Limousine 
que acolheu, pois os resultados obtidos excederam as expe-
tativas iniciais.

O trabalho com a A.C.L. está ainda no início mas já se 
observam bons resultados a nível de crescimento dos be-
zerros e bezerras e já se começam a verificar diferenças na 
balança e na obtenção dos valores de venda dos animais. n

A Herdade da Rabasca apresenta todas 
as condições para que os bovinos aí se 
sintam bem.

Maria João Pontes silva - arronCHes

Filipe - PG10378044

Colombe - FR1932673535

Timida - PG02092032, Esferográfica - PG09243020 e Vanille - PG04243010 e crias

Faceco - PG10378003
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David Catita

É nas imediações de Serpa, em Stª Iria mais especifi-
camente, que na Herdade Fonte Corcho  se implan-
tou um efetivo Limousine pelas mãos de um jovem 
criador de nome David Catita.

Com uma área total de 300 ha, apenas 200 deles são para 
utilização direta dos bovinos.

Com uma cota entre 100 e 180, a zona carateriza-se por 
um clima mediterrânico, a tender para o semi-árido. Pois 
verificam-se verões secos e quentes com temperaturas mé-
dias de 25°C, mas em que a temperatura máxima pode ul-
trapassar os 40ºC; os invernos apresentam temperaturas 
médias de 8°C, com temperaturas mínimas frequentemen-
te negativas. 

A precipitação anual é fraca e em média não ultrapassa 
os 400mm, concentrada nos meses de Novembro a Janeiro. 
A insolação é elevada, com valores médios anuais entre 3000 
a 3100 horas.

O efetivo Limousine criado nas condições anteriores 
conseguiu ir ao encontro do que inicialmente tinha sido 
estabelecido por David Catita, produzir bezerros que nas-
cessem sozinhos, isto é, sem qualquer tipo de ajuda e sem 
qualquer dificuldade, situação que se verificava na vacada 
cruzada anteriormente existente na  Fonte Corcho.

O seu iniciou foi constituído por grupos pequenos de fê-
meas do criador Félix Mira, Herdade das Amarelas – Amare-
leja; e um reprodutor macho, o Ocaso, adquirido no Monte 

SERPA
•	 Baixo	Alentejo
•	 Margem	esquerda	do	Guadiana
•	 Primavera	curta
•	 Elevada	insolação

Serpa vila branca, ou Serpa de 
Guadalupe, vila histórica edificada 
na margem esquerda do Guadiana.
 Região de bom queijo de ovelha, o 
famoso queijo de Serpa, e terra de 
cante, onde ao findar o dia ainda 
soa o cante arrastado dos homens 
que, quando terminam o trabalho 
do campo, se juntam na taberna a 
entoar as tradicionais modas.

HerDADe foNTe corcHo

DAVID CATITA - SERPA

David Catita e filho
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Cailogo em Ferreira do Alentejo.
E deste efetivo inicial foram ficando a grande maioria 

das fêmeas, pois o objetivo inicial era substituir a vacada 
cruzada aí existente por animais de raça pura Limousine.

Facto que foi atingido e que com o tempo alterou o ob-
jectivo de produção, deixando de ser produzir para repor o 
efetivo , mas sim produção para venda de reprodutores, com 
altos valores genéticos para a rusticidade, facilidade de par-
tos e desenvolvimento muscular.

Atualmente residem na  Fonte Corcho, cerca de 130 
bovinos Limousine dos quais 70 vacas adultas e 5 machos 
reprodutores: Tubarão, Amargo, Almério, Famoso e Gorba-
chov.

Os resultados têm vindo a melhorar gradualmente, mui-
to devido ao investimento em novos touros melhoradores 
e à melhoria do maneio geral a que se submete a vacada, 
nomeadamente época de partos e alimentação das vacas e 
bezerros nas alturas de restrição alimentar. O facto de ocor-
rer um menor período de erva disponível para a alimenta-
ção, devido à Primavera curta, traz por outro lado algumas 
vantagens, pois devido ao clima seco, reduz-se visivelmente 

a incidência de doenças. Os animais assim criados revelam 
uma extraordinária capacidade de adaptação a condições 
semelhantes ou ainda mais difíceis noutras regiões do país.

A ligação à A.C.L. foi preconizada em Novembro de 
2001, para que pudesse ter os seus animais inscritos no livro 
genealógico e também certificados mediante os resultados 
de crescimento e morfologia que revelassem.

E passados já 12 anos, a realidade da Fonte Corcho mu-
dou bastante, bem como os resultados de crescimento e 
produtividade que se obtêm.

Muito tem sido feito também em termos de melhorar 
maneio reprodutivo, através de algumas inseminações e 
despiste de fêmeas improdutivas. 

A promoção realizada em feiras e publicações diversas 
na área agro-pecuária, também permitiu dar a conhecer a 
todos os intervenientes do setor agro-pecuário  que a Fonte 
Corcho se encontra no mapa das explorações Limousine do 
país, com capacidade para produzir e comercializar repro-
dutores de qualidade. n

Os animais assim criados revelam uma 
extraordinária capacidade de adaptação 
a condições semelhantes ou ainda mais 
difíceis noutras regiões do país.

DAVID CATITA - SERPA

Falabela, Faradiba e Formidável

Gorbachov - PG11088007
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Sociedade Agrícola 
Bonflorido 

A quinta do Bonflorido de que é proprietária a so-
ciedade com o mesmo nome, apresenta uma área 
total de 162,53 ha e situa-se no concelho de Tor-
res Novas, que é limitado a noroeste pela imensa 

Serra de Aire.
Em termos de altitude a Quinta do Bonflorido é repre-

sentativa da topografia a Sul do concelho de Torres Novas, 
uma área amplamente ondulada e abaulada para Sudoeste, 

a Este é marcada pela presença dos terraços e terrenos alu-
viais do Rio Almonda. A altitude varia entre os 10 e 30m.

As temperaturas médias registadas apresentam um valor 
médio anual de 16ºC, com amplitude térmica anual mode-
rada (13ºC – 14ºC).

Verifica-se que, invariavelmente, as temperaturas médias 
mensais mais reduzidas ocorrem em Dezembro, Janeiro e 
Fevereiro e as mais elevadas nos meses de Julho e Agosto, 

TORRES
NOVAS •	 Micro-clima	tipo	continental

•	 Serra	de	Aire	e	Candeeiros
•	 Invernos	frios	e	verões	quentes	e	secos
•	 Localização	dispersa	da	zona	onde	existem	mais	explorações

Foi nas cercanias de Torres Novas, que 
o efetivo da Sociedade Agrícola do 
Bonflorido se implantou com vacas 
oriundas maioritariamente do criador 
Manuel Rocha Viana, mas também da 
Durraco- Soc. Agro-Florestal, Lda e de 
Aletta Elisabeth de Beaufort.
Animais de seleção, cujas linhas 
remontam a animais de renome na raça 
Limousine a nível nacional e mundial, são 
exemplo disso: Dauphin (IA), Highlander 
(IA) ,Licas , Suricate (Dauphin), 
Almirante (Toulouse/Oeillet) e Galucho 
(Verdi/Mas du Clo).

QuiNTA Do boNfloriDo

Soc. AgrícolA Bonflorido - TorrES noVAS

Quinta do Bonflorido
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numa variação cíclica em que o período de aumento da tem-
peratura de Janeiro a Agosto ocorre de modo mais suave do 
que o arrefecimento posterior até Dezembro. Em relação 
às máximas e mínimas mensais é possível registar médias 
mensais superiores a 30ºC no Verão e inferiores a 5ºC no 
Inverno.

No que concerne ao regime pluviométrico do concelho 
verifica-se uma quase inversão da distribuição da tempera-
tura ao longo do ano, numa variação que vai diminuindo 
até aos meses de Verão, em que os meses de Julho e Agosto 
se apresentam como os menos pluviosos. Globalmente, os 
maiores valores de precipitação média mensal ocorrem de 
Outubro a Fevereiro.

Consequência da precipitação, a humidade relativa do ar 
é um elemento importante pelo papel que desempenha na 
selecção vegetal e animal, na qualidade dos produtos agríco-
las, na maior ou menor incidência de doenças, sobretudo se 
associado com a temperatura. Ao longo do ano mantém-se 
a diferenciação entre meses de Verão e Inverno com os pri-
meiros a revelarem a ocorrência de dias com ar seco e muito 
seco, e os segundos com as manhãs em que o ar se encontra 
muito húmido mas em que, no resto do dia, o ar varia entre 
seco e húmido.

O efetivo foi adquirido pois pretendiam uma raça equili-
brada com grande capacidade de desenvolvimento e ao mes-
mo tempo de elevada rusticidade.

O objetivo desta actividade é a criação de animais para 
venda posterior como reprodutores.

O investimento na actividade ainda está em execução, 
através da adequação da quinta aos bovinos e o efetivo ain-
da está a ser constituído com a aquisição dum novo touro, 
o Gallant, para além dos 2 já existentes (Galucho e Almi-
rante). 

Os resultados do controlo de performances ainda são 
reduzidos, pois são feitos sobre poucos animais, mas ainda 
assim deixam boas perspetivas para  o curto-médio prazo.

A principal limitação é a área geográfica onde se localiza 
a exploração ser já um pouco fora da área onde se encontra 
a maioria das explorações dos criadores de raça Limousine e 
por sua vez os principais clientes.

Mas atendendo a que se verifica uma maior expansão da 
raça para o centro e norte do país, esta deslocalização ainda 
pode vir a ser uma aliada para a venda dos animais da Quin-
ta do Bonflorido.

A principal vantagem da zona onde a exploração se en-
contra inserida   advém do clima, dado que é uma área geo-
gráfica onde existe bastante pluviosidade apesar dos verões 
serem quentes e os invernos rigorosos.

A criação de animais é uma atividade nova para o Bon-
florido. A escolha por esta atividade teve origem na vontade 
de alargar horizontes e conhecer novas realidades.

Tendo presente que esta é uma atividade com muitas 
exigências específicas, o apoio de uma entidade como a ACL 
é de todo imprescindível para se poder concretizar os objeti-
vos estabelecidos no Bonflorido. n

A escolha por esta atividade teve origem 
na vontade de alargar horizontes e 
conhecer novas realidades.

Soc. AgrícolA Bonflorido - TorrES noVAS

Gallant - FR7233431569
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A raça Limousine criada em Portugal apresenta uma idade média dos animais 
de 7,3 anos no caso das fêmeas e de 4.1 anos no caso dos machos, podendo ser 
considerada uma raça jovem em que a substituição dos efetivos é considerada 
como prática anual pelos criadores.
Sendo uma raça jovem e atendendo a que cada vez também mais jovens 
agricultores optam por ela, resolvemos nesta edição apresentar 2 criadores 
jovens que se associaram à A.C.L. nos últimos anos.

Eusébio Pacheco Viana é 
natural de Odemira e como 
tal desde que nasceu que 
convive diariamente com 
bovinos Limousine, apesar de 
se ter instalado como jovem 
agricultor com uma exploração 
de bovinos de leite.

Talvez devido ao facto de uma das explo-
rações bovinas Limousine mais concei-
tuadas do país ser contígua à sua, acabou 
por adquirir um lote de 5 novilhas de 

raça pura Limousine. Isto aconteceu em Agosto de 
2011, altura em que se associou à A.C.L. sendo o 
novo proprietário das novilhas: Donzela, Dedica-
ção, Dalila e Desejada. De linhas genéticas bastante 
conceituadas, são todas filhas do touro Virtuose e 
de vacas de ascendências de campeãs e campeões 
nacionais: Betinha (Lili x Toulouse), Amizade (Sau-
dade x Oeillet), Suzi (Imperatriz x Mil) e Lebrinha 

joveNs criADores 

Eusébio
PachecoViana

moNTe DA ATAbuA  /  AlmoGrAve – oDemirA

(Batavia x Igor), respetivamente, todas de origem do criador de refe-
rência e seu primo José Maria Pacheco dos Reis.

A exploração onde se encontra o efetivo Limousine, atualmente 
composto por 15 animais Limousine, chama-se Monte da Atabua e 
tem cerca de 20 ha, destes, 6 ha são para pastoreio direto dos bovinos 
Limousine. 

Esta exploração encontra-se inserida no perímetro de rega do 
Mira, pelo que possui água para irrigação de pastagens e de forra-
gens; obtendo-se interessantes produções por ha, das culturas que 
habitualmente se efetuam na região: milho para silagem, consocia-
ções para produção de feno e fenosilagem bem como prados anuais e 
permanentes para pastoreio direto dos bovinos.

Eusébio Viana e Gigi - PG11474005
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Quando se iniciou na criação de 
bovinos Limousine sabia perfeitamente 
com o que podia contar e quais as 
potencialidades da raça e os resultados 
possíveis de alcançar.

As condições edafo-climáticas também são bas-
tantes vantajosas para a produção agro-pecuária 
já que o clima é um clima quente e temperado, em 
que se registam: pequenas amplitudes térmicas em 
que as temperaturas médias chegam no máximo a 
variar 12°C, sendo a mais alta observada em Agos-
to (temperatura média 22,7°C) e a mais baixa em 
Janeiro (temperatura média de 11,9°C); e em que a 
pluviosidade média anual é de 536mm.

O seu objetivo é chegar às 10 vacas adultas de 
qualidade a curto prazo, principalmente através 
da manutenção das fêmeas que vão nascendo e 
que vão demonstrando qualidade. Seleção que será 
mais fácil de realizar atendendo à qualidade do efe-
tivo inicial que adquiriu.

Não possui macho reprodutor, efetuando 100% 
inseminação nas suas fêmeas, facto que lhe permite 
escolher o melhor emparelhamento para as mes-
mas e tentar melhorar os seus pontos mais fracos 
atendendo ao seu objetivo de produção.

Quando se iniciou na criação de bovinos Li-
mousine não tinha quaisquer expectativas dife-
rentes relativamente aos resultados que tem obti-
do, pois devido ao seu contacto com a raça, sabia 
perfeitamente com o que podia contar e quais são 
as suas potencialidades e os resultados possíveis de 
alcançar em termos de fertilidade, produtividade e 
capacidade de crescimento entre outros.

Quanto a limitações da sua actividade refere 
apenas a falta de área e quando questionado sobre 
vantagens refere o clima da região em que a sua ex-
ploração se insere.

Parecem estar reunidas condições para que a 
actividade de criação de bovinos Limousine venha 
a ser bem sucedida.  Pelo menos pela análise dos 
resultados dos primeiros animais nascidos na Ata-
bua, tudo assim o indica, já que conseguiu ter todos 
os animais certificados com as melhores classifica-
ções e conseguiu vender para exploração em vida, 

os animais que destinou para tal.
A promoção da sua exploração também é um aspeto que não des-

cura, já que participou nas ultimas 2 edições do Concurso Nacional 
da raça, tendo conquistado alguns prémios  nas secções e no ultimo 
ano, conquistou  o prémio de melhor esperança (animal jovem) do-
mado. Título conseguido com o animal Half, filho  da Dedicação e do 
touro Ultrabo-MN de inseminação; que apenas reflete a docilidade 
dos seus animais que com certeza terá uma causa genética mas tam-
bém causas do maneio que é praticado.

A família Limousine está assim mais sustentada e completa, es-
perando que este novo membro mantenha a actividade por muitos e 
bons anos. Contribuindo para a sua melhoria e promoção contínua.n

Eusébio Viana recebe prémio de Melhor Esperança Domado Desejada - PG08088036

Dedicação - PG08088027 e Indiana - PG13474004
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Nuno Rosado, administrador 
da Casa Agrícola da Paz, uma 
sociedade agrícola familiar que 
ficou de herança familiar ao seu 
avô, José Sebastião Descalço de 
Torres Vaz Freire, iniciou-se na 
criação de bovinos Limousine 
em Maio de 2000, altura em que 
se associou à A.C.L.

A sua exploração está integrada na Herda-
de Vale de Moura com uma área total de 
1971,15 ha, cabendo à sua família 497ha, 
localiza-se entre Viana do Alentejo e Évo-

ra e é facilmente identificada pela existência da pla-
ca identificativa da A.C.L. junto à estrada N254.

A exploração possui uma Albufeira com capa-
cidade máxima para armazenar 5.000.000 m3 de 
água, ocupando uma área de 162 ha. A restante área 
divide-se em 110 ha de prados permanentes insta-
lados sob-coberto de sobro, 153 ha de regadio com 
5 sistemas de rega center-pivot, 9 ha de eucaliptos, 
60 ha de pastagens naturais em antigos canteiros 
de arroz e a restante área, terra limpa com fortes 
apetências para pastagens e forragens de sequeiro. 
Além desta área, a sociedade explora mais 87 ha de 
pastagens (antigas lavras de arroz) confinantes, sob 
a forma de arrendamento.

Nos últimos 10 anos o efectivo pecuário sofreu 
um aumento significativo, passando das 200 vacas 
cruzadas para 370 vacas e 40 novilhas. Este aumen-
to deveu-se à aposta na instalação de prados perma-
nentes e, sobretudo, pela decisão de uma parte da 
área de regadio ser direcionada para a exploração 
pecuária. 

A aquisição dos primeiros bovinos de raça pura 
Limousine ocorreu na Primavera de 2010 numa ex-

joveNs criADores 

Nuno Rosado 
cAsA AGrícolA Nª sª DA PAz  /  Torre De coelHeiros – ÉvorA

ploração também da região de Évora, Herdade do Tojal, onde foram 
compradas as primeiras 12 novilhas, propriedade de “Pedro Atalaia”. 
Nos dois anos seguintes foram adquiridas mais 10 novilhas de 2 ori-
gens diferentes: Casa Agrícola Condes de Seia e Johanna Van Valburg, 
com o objetivo de aumentar o efetivo sem perder qualidade e optando 
por novilhas com mais porte e melhores bacias.

Assim, o núcleo actual de vacas puras Limousines é constituído 
por 22 vacas adultas e 1 Touro, o Fungagá (Castor/On-dit) da Herda-
de do Bussalfão. 

Pretende-se atingir 40 vacas reprodutoras, trabalhando sempre 
com o objetivo de selecionar e melhorar o efetivo. 

Essa melhoria já começou a ser efetivada, após conselhos de vá-
rias pessoas, de destacar o Eng.º António Correia da A.C.L. e o Eng.º 
Fernando Vasconcelos, representante da Herdade do Bussalfão, Lda., 
onde foi adquirido o touro Fungágá.

Conselhos como: a aposta num touro macho mais precoce; me-
lhorias no maneio alimentar da vacada, principalmente em termos 
qualitativos; realização de desmames mais precoces em períodos de 
restrição alimentar, de modo a ajudar as vacas a recuperar mais cedo 
para a gestação e amamentação seguintes, levam a melhores resulta-
dos, bem como um maneio alimentar mais ajustado na fase de recria. 

Quanto ao maneio alimentar, as vacas andam permanentemente 
na pastagem em regime extensivo. São cerca de 60 ha de pastagem 
natural afetos ao núcleo puro, pastagem essa que é complementada 
com feno de qualidade nas épocas de menor crescimento vegetativo. 
À medida que a escassez de alimento se acentua, essa suplementação 
é reforçada com uma mistura de feno e silagem de milho ou bolas 

Nuno Rosado na Herdade Vale de Moura



97notícias Limousine

de fenossilagem de azevém. Estes produtos são pro-
duzidos na exploração na primavera/verão e são 
armazenados para serem distribuídos nas épocas 
em que as disponibilidades forrageiras naturais di-
minuem. Após o desmame (que ocorre 5-7 meses 
de idade), os animais ficam num parque junto ao 
monte durante 3 a 5 dias, período a partir do qual 
são colocados numa pastagem natural em grupos 
de idades semelhantes, e são suplementados com 
concentrado, feno de qualidade e silagem de milho 
até atingirem 20 a 22 meses de idade. 

As expectativas iniciais em relação à raça Li-
mousine estão a ser totalmente preenchidas. Tem-
-se manifestado uma raça muito adaptada aos so-
los e clima (rusticidade) da herdade. As vacas são 
muito generosas, uma vez que respondem muitís-
simo bem às melhorias de maneio e alimentação 
realizadas. Apesar de se verificar um certo critério 
em relação ao modo como se manuseiam e lidam 
os animais, constatou-se que há uma componente 
genética muito importante no que se refere à doci-
lidade, característica que é muito valorizada. A faci-
lidade de partos tem também sido uma constante 
na curta experiência  da Casa Agrícola Nª Srª da 
Paz com a raça. 

É entendimento de Nuno Rosado que a região 
em que a sua exploração se encontra inserida tem 

condições naturais muito boas para a criação de bovinos em extensi-
vo, contudo terá que haver sensibilidade por parte do produtor para 
perceber até onde pode e deve ir, no que respeita aos encabeçamen-
tos da sua exploração. As explorações da região são, na sua maioria, 
explorações de sequeiro, com características muito diversas, clima 
mediterrâneo, registando-se períodos de chuva acentuados seguidos 
de períodos longos de ausência de pluviosidade e temperaturas altas, 
pelo que é importante assegurar a obtenção de alimentos com alto va-
lor energético/proteico nos períodos de maior carência alimentar. Em 
explorações com uma componente de regadio associada o produtor 
fica com a vida mais facilitada. 

É opinião de Nuno Rosado que “a vaca Limousine é de facto gene-
rosa, mas também é verdade que terá de ser bem tratada para que os 
resultados apareçam”.

Com o objectivo de produzir novilhas com boa capacidade ma-
ternal/leiteira e boas bacias, refere que a caraterística morfológica a 
melhorar é o desenvolvimento esquelético. Em relação aos machos, 
fundamentalmente procura ter novilhos para comercializar, que se-
jam precoces (cárnicos), dóceis e bem adaptados a todo o tipo de solos 
e clima (rústicos), para que desta forma, a Casa Agrícola se consiga 
afirmar como produtora de machos reprodutores aptos/funcionais 
para as vacadas de Portugal. 

No entendimento de Nuno Rosado de pouco vale ter um touro 
imponente do ponto de vista da sua conformação morfológica, se não 
é funcional, rústico, adaptado ao maneio do extensivo e ao mesmo 
tempo com bom temperamento.  

A sua curta experiência como criador de bovinos de raça Limou-
sine tem sido muito enriquecedora, quer no aprofundar dos conheci-
mentos sobre a raça e suas especificidades; quer no contacto directo 
com os colaboradores da ACL. 

Tendo ciente que há um longo caminho pela frente, está entusias-
mado e com vontade de, em conjunto e com a ajuda da A.C.L., melho-
rar conhecimentos e consequentemente os resultados da actividade.

Atendendo a todas as características da Herdade Vale de Moura, 
espera-se que seja mais um membro da Família Limousine que vá 
crescendo sustentada e eficazmente e que consiga muitos e bons re-
sultados com a raça. n
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AlimeNTAÇÃo e NuTriÇÃo

Ainda que crescimento e desenvolvimento estejam intimamente 
ligados, representam conceitos claramente diferentes.

O crescimento compreende:
a) Aumento de peso - aumenta com a idade e é uma evolução 
quantitativa; 
b) Desenvolvimento – não é mais do que a realização progressi-
va do estado adulto, ou seja, modificações das formas e das pro-
porções, da composição química e do funcionamento do corpo. 
Trata-se de uma evolução qualitativa.

A produção de carne resulta exactamente destas duas evoluções, 
por um lado, do aumento de peso e por outro lado do desenvolvi-
mento. 

O crescimento do feto durante a gestação é contínuo e de forma 
exponencial, ainda que diminua no último mês de gestação. Durante 
esta fase depende basicamente do potencial genético de forma que 
as raças de grande tamanho têm maiores velocidades de crescimento 
relativamente às raças de menor tamanho.

A partir do nascimento, o crescimento diário do vitelo depende 
directamente da alimentação e da sua saúde. Se estes dois factores 
estiverem correctamente controlados, o peso do vitelo evoluirá em 
função da sua idade e seguindo uma curva “sigmoidal” observando-
-se uma primeira fase com um crescimento muito acelerado até à pu-
berdade, resultante da multiplicação das células e do aumento do 
seu tamanho, seguida de um crescimento mais lento, da puberdade à 
idade adulta, que corresponde a determinadas regiões do organismo. 
A forma definitiva do individuo jovem é alcançada quando o cresci-
mento é interrompido ou se torna insignificante e a diferenciação 
morfológica alcança a sua máxima intensidade. A esta última fase 
corresponde um menor ritmo de multiplicação celular, tendendo a 
estabilizar à medida que se atinge o peso adulto. Esta localização da 
aptidão do organismo para crescer em determinadas regiões menos 
diferenciadas do organismo é o que gera a forma. Esta não se torna 
ainda definitiva pois pode sofrer modificações posteriores. Essas mo-
dificações podem aparecer mais ou menos rapidamente segundo as 
circunstâncias endógenas (dependentes da genética) e exógenas (de-
pendentes da alimentação e da saúde entre outras).

O desenvolvimento, também designado por crescimento dife-
rencial representa a evolução qualitativa do organismo, mediante o 
crescimento diferencial dos diferentes tecidos, órgãos e funções que 

Bases fisiológicas do 
crescimento e engorda

POR ANTóNIO GODINHO
SORgAL

O crescimento e desenvolvimento 
corporal dos novilhos têm uma 
grande importância económica, 
já que deles depende a qualidade 
da carcaça obtida e com isso a 
valorização comercial da carne. 
O conhecimento e o controlo das 
bases fisiológicas do crescimento 
permitem-nos a tomada de decisões 
conscientes e fundamentadas nesse 
sentido.

Cada tecido e órgão do animal tem um ritmo de 
crescimento próprio
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permitem durante o crescimento conseguir modificações na 
conformação, composição química e idade a que os animais 
podem desenvolver determinadas funções.

Cada tecido e órgão do animal tem um ritmo de cresci-
mento próprio que faz com que desde a fase fetal até à fase 
de adulto, as proporções, conformação e aspecto exterior se 
modifiquem. Existe também uma ordem distinta para o de-
senvolvimento dos diferentes tecidos, isto é, a cada estado 
de vida do animal corresponde o desenvolvimento prioritá-
rio de um determinado tecido.

Ordem de formação dos tecidos: 
1º – Tecido Nervoso – Forma-se antes do nascimento;
2º – Tecido Ósseo – Encontra-se em pleno crescimento 
no vitelo e no novilho;
3º – Tecido Muscular – Começa a formar-se muito cedo. 
Aumenta e cresce intensamente até à puberdade;
4º – Tecido Adiposo – É o último a formar-se. O seu cres-
cimento é intensivo após o animal atingir a fase adulta.

Por sua vez o desenvolvimento do tecido adiposo não 
ocorre todo na mesma altura obedecendo à seguinte or-
dem:

1º – Gordura interna (perirrenal) – Deposita-se na cavi-
dade abdominal em volta dos rins e nas pregas do me-
sentério;
2º – Gordura intermuscular – Em torno dos grossos fei-
xes musculares;
3º – Gordura de cobertura – Acumula-se debaixo da pele 
no tecido conjuntivo sub-cutâneo;
4º– Gordura intramuscular (marmoreado) – Ou de infil-
tração acumula-se entre as fibras musculares e é de gran-
de importância pois confere sabor e brilho à carne.

Durante a evolução da composição química no decurso 
do crescimento, o corpo do animal torna-se menos rico em 
água (70% ao nascimento –> 45% aos 600kg) e mais rico em 
matéria-seca (4% Lípidos ao nascimento –> 25% aos 600kg).

 A siTuAÇÃo DA PrecociDADe 
O termo precocidade define-se como sendo a realização 

rápida do estado adulto. Um animal precoce é aquele que 
tem um rápido aumento de peso e tem um desenvolvimento 
mais rápido, ou seja, que forma rapidamente os diferentes 
tecidos e principalmente o tecido adiposo. O crescimento 
pode variar com a genética, o sexo, a sanidade e a alimen-
tação.

- GeNÉTicA –
Existem diferenças genéticas entre as diferentes raças e 

mesmo dentro da mesma raça no que respeita ao peso vivo 
ao nascimento, potencial de crescimento e composição 
corporal. Em termos práticos a raça Limousine apresenta 
maior rendimento de carcaça, maior percentagem de mús-
culo e menor percentagem de gordura comparativamente às 
raças precoces e de precocidade média.

- sexo –
As fêmeas têm ganhos médios diários (GMD) inferiores 

aos dos machos. Como começam a depositar gordura a uma 
idade inferior à dos machos, estas devem ser abatidas a uma 
menor idade. Por outro lado, machos castrados têm um 
comportamento intermédio entre fêmeas e machos inteiros.

- sANiDADe –
Convém não facilitar as desparasitações e ter especial 

atenção à prevenção das doenças do foro respiratório e me-
tabólico. 

- AlimeNTAÇÃo -
Neste caso específico, as variações nos níveis dos aportes 

alimentares, principalmente os energéticos, permitem mo-
dificar a velocidade de crescimento diário e a composição da 
carcaça. Um aumento do nível alimentar, conduz, regra ge-
ral, a um incremento da velocidade de crescimento segundo 
a lei dos “acréscimos decrescentes”, de forma que, para um 

Quadro 1 - Evolução do crescimento em função do tempo Quadro 2 - Evolução do GMD durante a engorda
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determinado tipo genético, os animais jovens rentabilizem 
melhor as dietas com alto nível energético, pois a idades su-
periores os rendimentos decrescem. Por outro lado, ao au-
mentarem os níveis da dieta o índice de conversão diminui, 
sempre e quando os aportes energéticos não ultrapassem o 
potencial de crescimento do animal.

Nas fases de crescimento e engorda ao trabalharmos 
com níveis energéticos altos, especial atenção à prevenção 
dos riscos de acidose. A prevenção depende do equilíbrio en-
tre a fibra neutro detergente (NDF) e os carbohidratos não 
fibrosos (CNF) e as recomendações alimentares devem ter 
níveis mínimos de NDF e NDF-efectiva e níveis máximos de 
CNF e amidos. Com estes objectivos de NDF e NDF- efecti-
va estimulamos a ruminação, a secreção salivar e a manuten-
ção da função ruminal.

Os carbohidratos não fibrosos (CNF) são as principais 
fontes de energia para as bactérias e para o animal e incluem 
amidos, pectinas e açucares. Devido à sua alta fermentasci-
bilidade deverão ser limitados a um máximo, de forma a evi-
tar acidoses e timpanismo.

Desta forma um alimento concentrado devidamente 
formulado irá permitir a total manifestação do potencial 
genético para a produção de carne, tirando o máximo parti-
do do crescimento e do desenvolvimento, o que se traduzirá 

na obtenção de carcaças que irão de encontro aos gostos do 
consumidor e da rentabilidade dos produtores. 

coNclusÃo:
Podem ser tiradas algumas conclusões práticas da curva 

de crescimento, entre as quais se destacam as seguintes:

1 – A curva de crescimento diário traduz a velocidade de 
crescimento. Acelera desde o nascimento até à puberdade 
onde atinge o seu máximo e retarda-se da puberdade até à 
idade adulta. Estas curvas conduzem à conclusão que o po-
tencial de crescimento de um animal é máximo no início da 
sua vida produtiva e até à puberdade.

2 – Quando um animal em crescimento está sujeito a 
uma restrição alimentar severa, a desaceleração do cresci-
mento irá ocorrer sobretudo sobre o tecido ou sobre a região 
que nesse momento se está a desenvolver mais activamente.

3 – Relativamente à idade óptima para abate, se um ani-
mal é abatido demasiado jovem, as suas massas musculares 
não estarão ainda suficientemente desenvolvidas em relação 
ao seu esqueleto e a ausência de gordura tornará a carne de-
masiado seca, por outro lado, se o animal for abatido de-
masiado tarde, o excesso de gordura, que é à partida mais 
dispendioso de obter, desvalorizará a carcaça. n



O inoculante para feno de Luzerna 
que lhe permite enfardar com 25% de 
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Produção de Pastone
Considerações sobre a técnica e 
a qualidade da conservação
O pastone, matéria prima de crescente importância, que não é mais do que 
grão de milho conservado por ensilagem, é um alimento extremamente 
rico em amido, com valores que podem rondar os 68-70%, e pode ser 
incorporado na dieta em taxas elevadas.

Dado que o grão, à saída da debulhadora, não é 
conservável tal e qual, deve ser estabilizado atra-
vés da prevenção da contaminação por micror-
ganismos presentes no ambiente e na superfície 

dos grãos. A sua multiplicação implicará a degradação e re-
dução da qualidade e, inclusive, o desenvolvimento de subs-
tâncias tóxicas.

Existem e são aplicáveis 
diferentes sistemas de con-
servação do grão, com dife-
rentes custos, de acordo com 
as condições iniciais do pro-
duto colhido. O sistema mais 
comum de conservação do 
grão no nosso país é a seca-
gem. Esta prática proporcio-
na a redução da percentagem 
de humidade para um nível 
em que os fungos e outros 
microrganismos se tornam 
inativos. O limite de retenção 
é expressa pelo valor da água livre (aw), o que corresponde a 
um milho de humidade dos grãos de cerca de 14%.

Os princípios da ensilagem preveem uma redução do pH 
do alimento até um valor que inibe a atividade microbiana. 
Este valor pode variar com a matéria seca, mas um valor de 
conforto para esta forragem será entre os 4-4,5.

As vANTAGeNs DesTe Processo De coNservA-
ÇÃo sÃo:

1. Colheita antecipada:
O momento de colheita do grão para ensilar é após a for-

mação do ponto negro, ou seja, quando o ciclo da planta 
se encerra e necrotiza os vasos que alimentam o grão com 

hidratos de carbono. A par-
tir desta fase, a quantidade 
de amido não aumenta no 
grão, sendo apenas reduzida 
a humidade. Tendo em con-
ta que a humidade nesta fase 
ronda os 30 a 32% e que, em 
anos normais, o grão perderá 
cerca de 1 ponto de humida-
de a cada 3-4 dias, consegui-
mos antecipar a colheita em 
15 dias.

2. Aproveitamento de 
toda a energia proveniente 
da cultura, com menos per-

das de grão e mais sanidade:
Quanto mais cedo entrar a ceifeira no campo, menor se-

rão as perdas por maçarocas caídas no solo, podendo estas 
perdas representar 5%. Além disso, o desenvolvimento de 
Fusarium na maçaroca acentua-se na última fase que per-

O material seco tem a vantagem 
de permitir um fácil transporte. No 
entanto, começamos a assistir a um 
aumento da conservação do grão 
por processo de ensilagem logo após 
a colheita, vulgarmente conhecido 
como pastone.

POR RAqUEL CORTESÃO
PIONEER
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manece no campo.
3. Estabilização da cultura mais rápida:
Um problema cada vez mais relevante é o declínio da 

qualidade sanitária do grão, nomeadamente no que toca 
a aflatoxinas desenvolvidas entre o momento de colheita e 
a inibição dos esporos (secagem final). Uma das condições 
que potencia este desenvolvimento é o aumento de tempe-
ratura sentido pelo grão enquanto aguarda pela entrada no 
secador. Ainda que sejam apenas algumas horas, é o sufi-
ciente para desencadear a proliferação e atividade de agentes 
patogénicos. A bibliografia refere que o intervalo de tempo 
entre a colheita e a secagem deve ser de aproximadamente 6 
horas, no entanto, em média ronda as 48 horas.

No caso do pastone, em média o intervalo de tempo en-
tre a colheita e o início do baixamento do pH (responsável 
pela inativação microbiológica) é muito menor.

4. Exploração máxima dos recursos:
A utilização do pastone é uma referência quanto à efi-

PERDAS TIPO VARIAÇÃO (%)

RESPIRAÇÃO INEvITávEIS -1 -4

FERMENTAÇÃO vARIávEIS -2 -10

DEgRADAÇÃO 
AERÓbICA EvITávEIS 0 -40

TOTAL DE 
PERDAS  -43

Temperatura antes da moagem (21,7º) Temperatura após a moagem(37,2º) Temperatura após paragem por uma a duas horas (44,5º)

ciência da utilização de energia. O facto do grão ser conser-
vado em meio ácido por alguns meses, permite aumentar 
a digestibilidade do amido. As boas práticas aconselham a 
utilização de bactérias homo e heterofermentativas especí-
ficas para a cultura, capazes de acelerar a diminuição do pH 
dirigidas para a produção de ácidos gordos voláteis respon-
sáveis pela estabilidade da frente do silo. O pastone pode 
desta forma ser utilizado todo o ano na formação de dietas, 
inclusive nos meses mais quentes. Caso não esteja comple-
tamente estabilizado poderão ocorrer aquecimentos e dete-
rioração.

5. Certeza da qualidade sanitária da cultura:
Conhecer a origem dos alimentos é essencial para gerir 

adequadamente uma ração. A qualidade do produto produ-
zido pelos animais é fortemente influenciada pela qualidade 
do que ingerem. Uma utilização de práticas agronómicas 
corretas e do maneio dos alimentos determina a qualidade 
do produto final comercializado.

Ainda que o processo de ensilagem do grão seja cada vez 
mais comum, é importante conhecer as seguintes regras:

a) Humidade à colheita ideal: 33-29%. Em grão muito 
seco, poderá adicionar água distribuída uniforme-
mente, até um máximo de 3%; com grão muito hú-
mido, provavelmente a colheita não será fácil.

b) Moer o grão o mais depressa possível após a colhei-
ta. Produtos com humidade e uma flora microbiana 
presente podem facilmente desenvolver microrga-
nismos. 

c) Alterar a dimensão dos crivos da máquina de pasto-
ne conforme a humidade do grão e fim da forragem. 
Para grão com humidade maior devem ser usados  
crivos de malha mais larga.

d) Ensilar imediatamente após a moagem para evitar a 
exposição do amido a fungos e leveduras.

e) Usar microrganismos (inoculantes) de eficiência 
comprovada. A qualidade dos microrganismos pre-
sentes, de facto influencia o sucesso do processo de 
conservação, a acidificação da forragem e a estabili-
dade aeróbica durante o desensilamento. As perdas 
de matéria seca podem ser significativas e deitar por 
terra todo o trabalho feito com a cultura. n

A TABELA SEGUINTE MOSTRA AS PERDAS MéDIAS NO 
PASTONE

ExEMPLO DA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DURANTE O PROCESSO PRODUTIVO
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Micotoxinas

De acordo com a FAO 
– Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations – cerca de 25% 
das culturas mundiais 
estão contaminadas com 
micotoxinas, levando 
assim a perdas económicas 
significativas, associadas 
ao seu impacto na saúde 
humana e animal. 

Figura 1

Em 2013 foi levado a cabo um estudo que abrangeu 14 
países Europeus e alguns estados dos EUA e Canadá, com 
o objectivo de avaliar as quantidades de micotoxinas pre-
sentes nas matérias-primas provenientes das colheitas de 

verão desses países, que iriam posteriormente ser utilizadas como 
ingredientes na formulação de rações. Foram analisadas 83 amos-
tras de trigo e 24 amostras de milho, testando-as para a presença 
de 38 tipos diferentes de micotoxinas. 

O resultado? 99% das amostras de grãos de cereais analisadas 
continuam micotoxinas, e 83% dessas mesmas amostras conti-
nham mais do que um tipo de micotoxinas, revelando assim um 
risco continuado destas no milho e no trigo.

como se Dá A coNTAmiNAÇÃo?
A contaminação pode ocorrer nas várias fases de produção de 

alimentos: cultivo agrícola, colheita, armazenamento, transporte 
e processamento.

Existem 6 tipos principais de micotoxinas: aflatoxinas, tricote-
cenos, zearalenonas, ocratoxinas, fumonisinas e alcaloides ergóti-
cos, podendo ocorrer numa vasta gama de alimentos, como sen-
do o milho, o trigo, o sorgo, soja, etc (Figura 2). Apesar de terem 
normalmente uma distribuição geográfica padrão (Figura 3) (por 
exemplo, as micotoxinas produzidas pelos fungos das espécies Fu-
sarium e Penicillium podem ser encontradas em climas moderados, 
como na Europa e América do Norte, enquanto as produzidas 

O que são micotoxinas?

As micotoxinas são produtos do metabolis-
mo secundário de fungos, capazes de crescer 
na maioria das matérias-primas que são 
utilizadas em alimentação animal, tanto no 
campo como na armazenagem. Actualmen-
te, conhecem-se mais de 400 micotoxinas 
diferentes, sendo essencialmente produzidas 
pelos géneros Fusarium (Figura 1), Aspergillus 
e Penicillium. A sua produção depende de 
alguns factores, ocorrendo naturalmente no 
campo. 

Estes factores podem ser agrupados em 
três categorias:
Factores ambientais e da própria planta, 
como o pH, o conteúdo em água da planta, 
oxigénio disponível, etc;
Possíveis acções competitivas, como é o 
exemplo do crescimento associado a outros 
fungos ou micróbios;
Condições climatéricas, como a temperatura, 
a humidade do ar, etc.
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.  Convulsões

.  Diminuição  da  ingestão 
      de alimento

.  Gastroenterite

.  Hemorragias  intestinais

.  Função  ruminal  comprometida

.  Diarreia

.  Cetose

.  Taxa de Fertilidade

.  Quistos  Ováricos

.  Perdas  Embrionárias

.  Abortos

.  Desenvolvimento  testicular

.  Produção  de  esperma

.  Contaminação  do  leite

.  Produção  de leite

.  Mamites
.  Laminite

.  Termoregulação  comprometida

.  Diminuição  da  e�ciência
      alimentar

Figura 2 Figura3

Figura 4

pelas espécies de Aspergillus têm uma maior ocorrência em 
climas tropicais e subtropicais), ocorre muito comummente 
uma distribuição mundial dos vários tipos de micotoxinas, 
muito devido à globalização do mercado de alimentos. 

QuAis os efeiTos DAs micoToxiNAs?
As micotoxinas podem ter vários efeitos adversos nos 

animais, o que vai depender de factores como: idade, sexo e 
espécie, maneio, estado nutricional e fisiológico, natureza e 
concentração da micotoxina e duração da exposição (Figura 
4).

A acção das micotoxinas é exercida através de quatro 
mecanismos primários:

1) Redução do consumo de alimento ou recusa
2) Redução na absorção dos nutrientes e desequilíbrio 
metabólico
3) Alterações do sistema endócrino e exócrino
4) Supressão imunitária

como AcTuAr?
Como as micotoxinas são contaminantes naturais, é im-

possível assegurar a sua eliminação por completo dos pro-
dutos alimentares. Não obstante, a sua presença pode e deve 
ser minimizada a níveis que não representem riscos para a 
saúde animal e humana.

Desta forma, deve ser feita uma gestão completa das 
matérias-primas para alimentação animal. Existe já legis-
lação aplicável tanto na União Europeia como em mais de 
100 outros países, que determina os níveis máximos de mi-
cotoxinas que poderão estar presentes nos alimentos, quer 
para humanos quer para animais, sem que representem ris-
cos para a saúde. Assim sendo, as matérias-primas utilizadas 
por fábricas de alimentos compostos para animais são crite-
riosamente analisadas antes de serem utilizadas na produ-
ção, para confirmar a existência destas substâncias e em que 
níveis estão presentes.

Ao nível da exploração agro-pecuária, o produtor deve 
optar por algumas estratégias para prevenir o aparecimen-
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Rações zêzere 

No contexto da crescente exigência em termos de segurança alimentar, que abrange naturalmente também os alimentos para ani-
mais, algumas empresas produtoras de rações têm desenvolvido processo complexo de controlo, no sentido de assegurar garantias 
de qualidade aos seus clientes.
Destacam-se neste âmbito as Rações zêzere, que dispõem de laboratórios próprios de química e de microbiologia onde realizam as 
análises prévias à entrada das matérias-primas, de acordo com metodologias validadas internacionalmente, tendo sido a primeira 
marca de rações do mundo a obter a certificação de formulação controlada, de alguns dos seus produtos, pela prestigiada multina-
cional de certificação, APPLUS+.
Os criadores Limousine e os seus bovinos agradecem e retribuem com qualidade.

to de fungos nas matérias-primas que serão depois utili-
zadas para a produção de alimentos para os seus animais. 
Em campo, e antes da colheita, tendo por base boas práticas 
agronómicas (rotação de culturas, controlo de insectos e ou-
tras pragas que enfraqueçam a planta, tornando-a susceptí-
vel a fungos, controlo do stress hídrico, etc) que maximizem 
o desempenho da planta e minimizem o seu stress, é possível 
controlar o aparecimento de micotoxinas. Existem também 
algumas variedades, nomeadamente de milho e trigo, resis-
tentes à produção de determinadas micotoxinas, pelas quais 
o produtor pode optar na altura de escolher as variedades a 
utilizar nessa campanha.

Como foi já descrito inicialmente, sendo as micotoxi-
nas produzidas por fungos, estes últimos apenas se desen-
volvem em condições de temperatura e humidade elevadas. 
Desta forma, uma estratégia que se revela bastante eficiente 
passa pela secagem rápida e adequada das matérias-primas, 
após a sua colheita.  No que diz respeito ao armazenamento, 
continua a ser de extrema importância garantir que os pro-
dutos destinados à alimentação animal estejam protegidos 
da colonização por fungos. 

Desta forma, algumas medidas a tomar poderão passar 
por:

 y Evitar o armazenamento de sacas de ração junto ao 

solo ou a paredes que possam transmitir humidade e 
consequentemente promover o crescimento de fungos;

 y Evitar o armazenamento de semente no chão ou junto 
a paredes que possam transmitir humidade e conse-
quentemente promover o crescimento de fungos;

 y Evitar a realização de feno silagem com plastificação 
insuficiente que possa resultar no crescimento de fun-
gos dentro dos fardos;

 y Não utilizar na alimentação animal produtos que este-
jam visivelmente contaminados com fungos.

 y Ter a silagem em silo bem compactada e eventualmen-
te utilizar inoculantes para minimizar o possível cres-
cimento de fungos.

 y Utilizar os silos de forma continuada para não se dar 
o crescimento de fungos na zona aberta do silo, e pre-
terir as zonas do silo que estejam visivelmente conta-
minadas.

Para além de todas as estratégias indicadas, o produtor 
deverá sempre monitorizar os seus animais, vigiando sem-
pre possíveis alterações do estado de saúde que sejam indi-
cativas do consumo de alimentos contaminados com mico-
toxinas. n
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AmbieNTe

ANIMAL CHANGE
ProjeTo euroPeu

O aumento gradual da consciência ambiental no mundo, em especial 
no contexto das alterações climáticas e do aquecimento global, tem 
criado alguma resistência da opinião pública em relação aos ruminantes, 
em resultado da produção de gás metano, que apresenta um poder 
potenciador do efeito estufa, vinte vezes superior ao dióxido de carbono.

Apesar do metano ser produzido 
por diversas atividades huma-
nas, entre as quais se incluem 
a decomposição de lixos e es-

gotos, a exploração de carvão e gás natu-
ral, queima de biomassa, cultivo de arroz, 
entre outros, a produção de metano pelos 
ruminantes, em especial pelo gado bovi-
no, tem sido usada como arma de arre-
messo por diversas entidades, importan-
do analisar e desmistificar esta temática, 
com profundidade.

A produção de metano pelos rumi-
nantes resulta do processo de ruminação, 
saindo pela boca do animal, e não através 
de flatulência do processo digestivo, como 
erradamente se possa pensar. A sua pro-
dução está naturalmente ligada à tipolo-
gia de alimentação, e pode ser minorada 
com o objetivo de tornar o processo am-

bientalmente mais favorável.
É importante salientar que a ativida-

de pecuária representa um importante 
sumidouro de carbono, através da incor-
poração de matéria orgânica no solo, que 
aumenta a fertilidade deste e consequen-
temente o sequestro de carbono através 
da vegetação, resultando num balanço 
positivo em relação ao metano produzido. 
É contudo importante aprofundar estas 
temáticas para que a opinião pública pos-
sa ser devidamente esclarecida, evitando a 
criação de mitos que sejam prejudiciais ao 
sector dos ruminantes.

Surge assim com bastante relevância 
um Projeto Europeu denominado Ani-
malChange, que pretende explorar esta 
temática e proporcionar uma visão escla-
recida do futuro do sector da pecuária em 
função das mudanças climáticas.
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No recente Fórum Sustaurusvet, 
dedicado a debater o setor bovino na-
cional, um dos intervenientes brasilei-
ros no evento apresentou um gráfico 
relativo à diferença na produção de 
metano por quilograma de carne, entre 
1988 e 2007.

Importa analisar a utilização fala-
ciosa deste argumento, uma vez que 
apenas refere a diferença de produção, 
e não a produção em quantidade abso-
luta, servindo como forma de promo-
ção da carne de alguns países, junto de 
um público menos esclarecido.

A formação de gases de ruminação 
no organismo dos animais é menor se 
a alimentação for mais rica em ração 
e menos rica em erva e feno, uma vez 
que o metano surge, sobretudo, atra-
vés da digestão, por bactérias archaea, 
da celulose originária dos alimentos 
verdes. Assim, é natural que a recente 
industrialização da produção de bovi-
nos em países como o Brasil, Uruguai, 
India, entre outros, tenha resultado 
num aumento da alimentação dos bo-
vinos com rações, importando, contu-
do, avaliar em simultâneo o impacte 
ambiental das enormes extensões de 
floresta substituídas por campos de 
produção de milho e soja, para produ-

ção dessas mesmas rações.
Em suma, muitos argumentos po-

dem ser levantados nesta importante e 
atual discussão, importando sublinhar 
a relevância da criação de um projeto 
europeu dedicado exclusivamente a 
esta temática, que deverá ser protegi-
do e apoiado pelas entidades dos di-
versos países europeus com pecuária, 
de modo a evitar o aumento da ideia 
errada de que os ruminantes são preju-
diciais para o ambiente, antes que seja 
tarde de mais.

Por último, importa referir que 
entre as diversas entidades envolvidas 

neste projeto, apenas existe uma enti-
dade portuguesa, a empresa produto-
ra de sementes Fertiprado, sendo uma 
das duas únicas empresas privadas a 
participar neste importante projeto, 
demonstrando o reconhecimento e o 
elevado contributo técnico-científico e 
ambiental que a Fertiprado tem dado, 
não só à agricultura portuguesa, mas 
também à agricultura europeia e mun-
dial.
Para mais informações consulte:
www.animalchange.eu 

O PROJETO ANIMALCHANgE PRETENDE ASSIM ALCANÇAR OS SEgUINTES ObJETIvOS:

 y Reduzir as incertezas sobre as emissões de gases com efeito estufa (gEE) de sistemas pecuários;

 y Incluir a variabilidade climática como parte da avaliação de impacte ambiental;

 y Desenvolver tecnologias de ponta para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas;

 y Avaliar os custos económicos e sociais das atividades envolvidas e da adaptação a cenários de mi-
tigação;

 y Avaliar a vulnerabilidade dos animais às alterações climáticas e feedbacks sobre as emissões de gEE;

 y Fornecer apoio direto para a criação de políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas 
para o setor pecuário;

 y Criar consensos entre as partes interessadas, através da organização de simpósios, formação de cien-
tistas, técnicos e decisores políticos e formando uma rede para divulgação dos avanços científicos 
obtidos com o AnimalChange.

Fonte: Mazza e Meyer (2010) - adaptação de dados FAO
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Destino Carne
A justa valorização
A raça Limousine tem evoluído ao longo dos anos 
para corresponder cada vez melhor às expectativas 
dos criadores a vários níveis e tem conseguido 
superar sempre os desafios de qualidade aos quais 
tem sido submetida.

O cenário em Portugal é um pouco diferente do 
que se passa no resto do mundo, onde a carne Li-
mousine é já uma marca instituída no mercado 
com rotulagem específica. A afirmação nacional 

das qualidades da raça Limousine iniciou-se apenas há cerca 
de 20 anos e o efetivo puro nacional ainda está a abastecer o 
sector pecuário com genética e por essa razão não existe um 
excedente contínuo que possa suportar uma fileira dedicada 
apenas à carne Limousine, apesar de existir um número cres-
cente de criadores em que a produção de animais Limousine 
se destina maioritariamente à produção de carne.

Tem sido consensual que a 
carne Limousine é uma carne 
com excelente qualidade, bastan-
te fina e tenra, muito saborosa 
e com um teor não excessivo de 
gordura, o que tem contribuído 
para que seja uma das carnes pre-
feridas em provas cegas e degus-
tações, especialmente se os ani-
mais tiverem sido submetidos ao 
correto acabamento nos últimos 
60 dias de engorda e ainda mais se a carcaça tiver sido matu-
rada adequadamente.

Estas qualidades são transmitidas na sua plenitude nos 
animais Limousine puros, mas esta melhoria é também 
constatável nos cruzados Limousine, cuja valorização tem 
sido crescente.

No caso dos criadores de reprodutores Limousine, que 
apenas enviam esporadicamente animais adultos para a pro-
dução de carne, importa salientar que devem obter por esses 

animais um valor justo que compense esta qualidade suple-
mentar, não se devendo contentar com o valor que é atribuí-
do pelos comerciantes de gado a outras raças, os quais usam 
muitas vezes o argumento que os animais são mais velhos e 
que por isso valem menos. Este é um falso argumento. Os 
animais Limousine adultos produzem uma carne de eleva-
díssima qualidade, tenrura e sabor, sendo inclusivamente os 
animais preferidos em países como França, em que o consu-
mo de carne de vaca adulta tem uma forte expressão.

Como exemplo, destacam-se dois casos práticos de ani-
mais Limousine vendidos já em 2014 para produção de car-

ne, um deles, um touro com 
seis anos, foi valorizado em 
2500€ e outro, um novilho 
com três anos, que foi valori-
zado em 2000€. Estes valores 
representam apenas uma indi-
cação, mas mais uma vez im-
porta salientar que em prol da 
justa valorização dos animais 
Limousine, mais vale vender 
animais para abate pelo valor 

justo, do que vendê-los para reprodução abaixo do valor real 
da genética, que é naturalmente superior ao valor da carne.

É bastante útil a analogia aos automóveis, em que não 
faz sentido, no momento da aquisição ou da venda, compa-
rar o valor de um “jipe Mercedes” ao valor do metal que ele 
pesa. O mesmo raciocínio deverá ser usado para os animais 
Limousine, não fazendo sentido comparar o valor de um no-
vilho Limousine, que sintetiza nele gerações de seleção na 
sua ascendência e um enorme potencial de transmissão de 

... não faz sentido, no momento da 
aquisição ou da venda, comparar o 
valor de um “jipe Mercedes” ao valor 
do metal que ele pesa.

cArNe
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qualidade, ao seu valor em carne, o qual, como referido an-
teriormente, é já por si elevado.

A Associação de Criadores Limousine garante o proces-
so de validação dos animais cruzados Limousine, através de 
três critérios de verificação, pelo que estes animais represen-
tam parte do legado de qualidade transmitido pelos repro-
dutores Limousine e cuja valorização tem sido crescente e 
superior ao valor dos animais de outras raças, dando-se em 
seguida dois exemplos de leilões nos meses de janeiro e feve-
reiro de 2014.

Esta maior valorização dos animais Limousine e dos cru-
zados Limousine demonstra claramente que o desempenho 
dos animais com genética Limousine é superior às restantes 
na fase de engorda, sendo por isso mais valorizada nos lei-

lões de gado. Também no momento do abate, o rendimento 
das carcaças com genética Limousine é superior, o que alia-
do à qualidade da carne representa uma clara mais-valia da 
raça Limousine.

As qualidades anteriormente referidas, conjugadas com 
o bom desempenho dos animais no campo, que para além 
de rústicos são também muito produtivos, fazem da raça Li-
mousine uma raça completa, com argumentos vencedores 
em todos os aspetos.

A abreviatura usada para os cruzados Limousine são as 
letras XL, e tem sido efetivamente grande o rendimento que 
estes animais deixam ao longo de toda a fileira. 

Cruzado Limousine = Rendimento XL

Dados leilão Montemor (Apormor) – 21-1-2014 e 25-2-2014
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cArNe

O nome não é dos mais 
simpáticos e inspira a 
muitos a ideia de carne 
fora de prazo, senão 
mesmo podre. Nos países 
criadores de bovino, 
contudo, é prática 
corrente e os riscos não 
são maiores do que 
no consumo de carne 
acabada de cortar.

Processo GrADuAl e NATurAl
No instante do abate, os músculos do bovino são tecidos vivos que 

depois se vão converter em carne comestível. Há uma alteração eviden-
te no metabolismo e na própria estrutura celular, face à interrupção do 
fornecimento de oxigénio, esgotamento da energia contida nas células e 
acumulação de ácido láctico, entre outras reacções. Há a evidente queda 
de temperatura, a que se segue o que se chama “rigor mortis”, e é da qua-
lidade geral do animal nesse instante, em toda a sua completude, que vai 
resultar a qualidade da sua carne, em particular na textura, suculência 
e hidratação. Ocorre cerca de meio dia após o abate do bovino e dura 
cerca de 24 horas. Escusado é dizer que é um período em que a carne 
está particularmente rija. Para preservar a sua salubridade, coloca-se em 
câmara frigorífica ventilada. A partir daqui, estamos a maturar a carne, 
permitindo que a sua estrutura fibrosa se decomponha, ao mesmo tempo 
que faz com que fique mais macia. Note-se que tudo isto acontece debai-

CARNES 
MATURADAS

POR FERNANDO MELO
CRíTICO gASTRONÓMICO

Das muitas coisas que não se conse-
gue fazer como deve ser, sem matu-
rar previamente a carne, bons bifes 
é talvez a que mais surpreende. Há 

processos ao nível enzimático que em cerca de 
duas semanas de descanso em condições muito 
vigiadas transformam as fibras da carne em ma-
téria mais tenra e com menos água, tornando-a 
mais apta à fritura e à grelha. Muito resumi-
damente, é isto que significa maturar a carne 
e traz consigo uma primeira perplexidade que 
existe desde os primórdios da espécie humana, 
enquanto carnívora: as peças têm de descansar 
um tempo antes de ser cozinhadas.

Não há bons bifes sem carnes maturadas.
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CARNES 
MATURADAS

““As peças têm 
de descansar 
um tempo 
antes de ser 
cozinhadas.

xo do mais rigoroso controlo microbiológico. 
É preciso atentar ainda ao facto de que há um 
trabalho muito importante que se desenrola 
sobre as gorduras da carne. Extremando tal-
vez demasiado, de nada adiante maturar peças 
magras, a não ser muito ligeiramente. Quando 
se vai por aí, obtém-se carne seca, pouco 
interessante para a cozinha, e com 
pouco valor acrescentado em re-
lação à peça verde (fresca). Isto 
dá que pensar, numa altura 
em que na dúvida ao olhar 
para a carta de um restau-
rante, a maioria continua 
a optar pelo bife de lombo, 
em detrimento de vazia ou 
de outros cortes, menos 
nobres mas infinitamente 
mais ricos em sabor e textu-
ra. Já foi dito atrás, mas vale 
a pena repetir que não há bons 
bifes sem carnes maturadas. O 
facto da vazia ter mais sabor do 
que o lombo deve-se sobretudo ao que 
acontece conjuntamente nas fibras e gordu-
ras da carne. Uma semana ou duas de matura-
ção é o tempo suficiente para conseguir bons 
resultados.

O mundo moderno adora receitas e venera 
a repetibilidade. O facto de estarmos a falar de 
um procedimento semi-industrial pode condu-
zir a esse erro, mas de facto não é assim, antes 
pelo contrário. Cada peça tem o seu ponto exac-
to, até porque, entre outros, cada animal tem a 
sua história. A sua linhagem genética e o regi-
me alimentar a que foi sujeito são factores que 
determinam muito do tratamento subsequente 

ao abate, quando não mesmo a forma escolhida para o abate. Não é este 
o espaço indicado para discorrer sobre o assunto, mas todos devem pro-
curar informar-se sobre este importante aspecto da nossa alimentação. 
Nem sempre fomos bem informados, e quase nunca procurámos saber.

 A forÇA Do mercADo 
Se os anos 60 e 70 trouxeram consigo revoluções nas frentes da músi-

ca, liberdade de expressão e comportamento, iniciaram também sendas 
irredutíveis de extremo conservadorismo em assuntos sérios e graves, 
como, entre outras, a alimentação e energia. Ainda hoje sentimos o peso 
fundador de muitas falsas doutrinas, especialmente no capítulo da nutri-
ção. Criou-se uma pressão tremenda a nível mundial contra a carne suína 
e bovina, com inúmeros “especialistas” a dar à estampa as mais variadas 
teses, todas normalmente condenando a gordura animal e promovendo 
as chamadas carnes brancas, ou de aves. Se quisermos encontrar sinais 
evidentes da força deste movimento generalizado, atentemos no gran-
de argumento de que a carne de porco é a que contém menos gorduras. 
Mais que procurarmos informar-nos, aceitamos tacitamente o que nos 
é dito e eis que surge uma espécie de “porco light”, campeão de vendas 
desde há mais de uma década. O outro porco, o “porco a sério”, parece 
conter ameaças de que os consumidores fogem como o diabo da cruz. 
Em termos técnicos, o cenário é tudo menos brilhante, surgindo uma 
carne defeituosa, dita PSE. São as iniciais de pale (pálida), soft (mole) e 

exudative (exsudativa), e definem um produto que definitiva-
mente é tudo menos bom para nós. Sem querer repi-

sar demasiado o termo, a alimentação dos animais 
a que propositadamente se reduziu a gordura 

na criação – para não falar de modificação e 
seleção genética -, atingem o “rigor mortis” 

imediatamente após o abate, seguindo-se 
uma desidratação mais acentuada que o 
desejável e o consequente apodrecimento 
prematuro. Mas a ambição é muita e o 
mercado pede a tal carne magra, portanto 
há que lha dar. Assim como pede produ-
tos de quarta e quinta gama – os pernis, 

as coxas, etc., confitados e prontos a servir, 
que erradamente pressupõem que o produto 

original era impecável. Para estes, agora, já era 
importante partir de animais criados em regime 

extensivo, ou seja, pasto natural, ao ar livre. Sabe-se 
hoje que os porcos cujo metabolismo é manipulado – 

parece incrível só de ler – vivem em grande stress toda a vida, 
sucedendo-se as hemorragias internas justamente nas patas e no lombo. 
A sua carne não devia ser utilizada mas é, e como se fosse da melhor 
qualidade. Presuntos, enchidos, salsichas, etc., levam carne destes pobres 
animais. E nós vamos consumindo, enquanto brandimos com veemência 
as bandeiras dos direitos dos animais e nos alistamos na guerrilha que 
supostamente vai derrotar os maus e coroar os bons. Até lá, no entanto, 
vamos sabendo da chacina que vai grassando nos aviários, nos maus vi-
veiros de peixe, e, até para voltar ao assunto, na péssima alimentação que 
se dá às vacas destinadas à alimentação, de que a BSE é talvez o sinal mais 
sensível. É realmente urgente que nos interessemos todos de forma lúcida 
e consciente pelo que comemos e damos aos nossos filhos. E sobretudo, 
que sejamos contra ou a favor apenas daquilo sobre que nos esclarecemos.

Portugal, 
como país de tradição de 

bifes que é, pode e deve lutar 
pela disponibilização de carnes 

bem maturadas nos pontos 
habituais de venda. 
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cArNe

como recuPerAr As oriGeNs
Regressamos à carne de bovino, porque é 

dela que provêm os melhores cortes que damos 
à chama ou à grelha, e também porque é com 
ela que entramos no assunto da maturação. 
Se ao longo da nossa história da alimentação 
criámos gado e pacientemente aprendemos a 
guardá-lo, alimentá-lo e abatê-lo, foi para nossa 
subsistência e para honrar a mesa que os sécu-
los tornaram espaço de partilha e prazer. Quem 
outrora assistiu ao abate de uma vitela – há 
muitos anos, quando ainda se podia – lembra-
-se que se deixava o bicho sangrar, pendurado, 
por dois ou três dias, amaciar a carne, após ter 
sido abatido sem o sujeitar a stress nem per-
turbações que pudessem pôr em risco a quali-
dade da carne. Há um paralelo que se pode e 
deve estabelecer com a técnica japonesa deno-
minada “ikejime” para matar o peixe de forma 
a que fique nas melhores condições para sushi 
ou sashimi. Ele é golpeado de forma certeira no 
coração e sangrado até à última gota, deixando 
a carne limpa e macia. O rigor mortis aconte-
ce no peixe um pouco a seguir ao abate, e só 
após o amaciamento da sua carne está pronto 
para a chamada “cozedura da lâmina”, que os 
mestres de sushi tão bem executam e tanto nos 
encantam. Se esse processamento do peixe em 
crú é um acto cultural, devemos olhar com os 
mesmos olhos a maturação das carnes que con-
sumimos. É a forma mais sublime de honrar os 
antigos naquilo que faziam bem e ao mesmo 
tempo consumir a carne no momento e condi-
ções óptimos. 

Querer semPre o melHor
As autoridades britânicas e norte-americanas de higiene e saúde são 

das mais apertadas do mundo. E no entanto, nos armários frigoríficos 
adequados, certificados e muito vigiados, encontramos costelas, vãos, 
vazias e outras peças a maturar. No Brasil, pratica-se a maturação de pe-
ças de bovino embaladas em vácuo, em câmaras frigoríficas, próximo dos 
zero graus centígrados. Nos talhos ingleses, estão em exposição costele-
tões que os próprios empregados descrevem em termos de maturação, 
criação e abate. É profundamente normal falar nesses termos da carne de 
bovino, só joga a favor da transparência e do nosso próprio julgamento 
acerca do que queremos levar para casa. E algo está mal quando nós abdi-
carmos do melhor que o nosso dinheiro puder pagar para levar para casa. 
Ao contrário do que se diz e corre, em Portugal pode tanto maturar-se 
carne como importar carnes maturadas, desde que sujeita aos evidentes 
e fundamentais controlos sanitários. Está contemplado na nossa legis-
lação e sabemos que se pratica. Temos é de evitar a todo o custo querer 
carne maturada, sem mais. A maturação que procuramos tem de estar 
fortemente associada à qualidade da carne e à sua criação. Numa expres-
são apenas, temos de nos interessar pelo que comemos.

O comportamento de uma carne correctamente maturada na grelha 
força normalmente a selar a peça, dando calor vigoroso de cerca de um 
minuto de cada lado, depois processando a gosto. Em virtude do ama-
ciamento da carne, ela pode e deve ficar mais viva – mal passada – do que 
carbonizada – bem passada. O trabalho das enzimas já preparou a carne 
para o processo digestivo. Portugal, como país de tradição de bifes que 
é, pode e deve lutar pela disponibilização de carnes bem maturadas nos 
pontos habituais de venda. No Encontro com o Vinho e Sabores de 2012, 
fizemos, pela mão sábia do chef Fausto Airoldi, uma sessão sobre os “Bi-
fes de Lisboa”. Além de apresentar as peças correctas para cada bife, Ai-
roldi foi perentório e consistente no seu discurso: “não se consegue fazer 
bons bifes sem boas carnes maturadas”. Que bom era que este sentimen-
to ganhasse a força suficiente para viver por si só, nas nossas opções. n

A carne de vaca não deve ser comida com o animal acabado de morrer… como o peixe!
Não escolha a carNe pela cor… escolha pelo sabor!

A noção de carne fresquinha e  vermelhinha é inimiga da qualidade da carne de vaca, 
em especial da sua tenrura e sabor, que melhoram com a maturação.

Prefira carne maturada!  É mais escura, mas é melhor!

A CARNE NÃO É PEIXE!
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PREPARAÇÃO:
No mercado, escolha um bife de lombo de Novilho que pareça 
mais escuro e mais livre de cartilagem. Corte qualquer excesso de 
gordura, mas deixe um pouco em volta das bordas, para dar sabor. 
bata o dente de alho com o lado contrário de uma faca grande, para 
soltar a casca, e remova-a. Corte o dente de alho ao meio e esfregue 
em ambas as superfícies da carne.
Esfregue sal e pimenta no lombo em ambos os lados, para dar sabor. 
Se preferir, esfregue um pouco de açúcar também, para conseguir 
uma crosta caramelizada.

COzEDURA:
Coloque óleo vegetal na frigideira, removendo o excesso com uma 
folha de papel-toalha.
Quando a frigideira estiver bem quente, coloque o lombo de Novilho 
e reduza o fogo para médio alto.
Cozinhe o lombo no ponto desejado, virando apenas uma vez e 
usando uma pinça, ao invés de um garfo, para que os sucos não se 
percam. Não corte ou aplique pressão à carne, enquanto ela estiver 
a cozinhar.
Determine o ponto de fritura da carne pressionando-a com a 
parte de trás de uma colher. A carne que afunda e não volta 
imediatamente está mal-passada, a que afunda, mas volta 
imediatamente, está no ponto e a que resiste à pressão está bem-
passada. 
Remova o lombo do lume e deixe-o descansar num prato durante 
1 ou 2 minutos antes de servir. Isso permite que os sucos e o calor 
se distribuam uniformemente por toda a carne. Sirva a carne com 
legumes e ladeada com molho de frutos silvestres.

Molho de Frutos 
Silvestres 

INgREDIENTES:
500g de frutos silvestres 
100g de açúcar

PREPARAÇÃO:
Triture os frutos vermelhos até formarem 
um puré homogéneo.  
Leve o açúcar ao lume com 1,5 dl de água.  
Deixe fervilhar 1 a 2 minutos e junte o puré 
de frutos vermelhos. 
Mexa e leve mais alguns segundos ao lume.

Existe uma diversidade de condições 
climáticas e pedológicas em Portugal, que 
permitem a cultura de pequenos frutos ao 
ar livre e, graças aos invernos amenos da 
sua orla costeira, em especial no Algarve, 
Alentejo e Oeste, é possível a cultura 
protegida para produção fora de época ao 
longo do Outono, Inverno e Primavera.

Lombo de Novilho
com Molho de Frutos Silvestres

INGREDIENTES:
Lombo de Novilho
Óleo vegetal
1dente de alho
q.b. Sal
q.b. Pimenta
q.b. açúcar
q.b. manteiga
Frutos silvestres
Legumes
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mANeio GerAl

Mangas de contenção
bons e maus exemplos
e soluções inovadoras
Um dos conceitos mais populares de bem-estar animal é definido como 
um estado de completa saúde física e mental, em que o animal está em 
harmonia com o ambiente que o rodeia.

É sabido que o bem-estar animal está relacionado 
com vários aspectos do seu dia-a-dia e que todos 
estes aspectos têm um papel importante para a sua 
longevidade e para o rendimento que irá ter.

As mangas de contenção têm um papel fundamental 
para a segurança e bem-estar do animal, para a produtivi-
dade da atividade e melhora significativamente as condições 
de trabalho do criador, bem como a sua segurança. Diaria-
mente as mangas de contenção são usadas para vários fins, 
tais como a profilaxia, brincagem de bezerros, pesagens dos 
animais, inseminação artificial, colheita de sémen, exames 
andrológicos, recolha de embriões e transferência embrio-
nária.

A produção de gado bovino Limousine faz-se maiori-
tariamente em extensivo e, sendo assim, não será possível 
afirmar que existem soluções perfeitas mas sim várias op-
ções adaptadas a cada exploração. É essencial ter em conta 
alguns fatores, tais como o objetivo produtivo, o interesse 
do criador, a sua capacidade de investimento, a região onde 
decorre a atividade, entre outros.

A raça Limousine é conhecida pela sua docilidade, pelo 
seu fácil maneio, pela sua rusticidade e por um rendimento 

elevado. No entanto, é necessário ter em atenção vários aspe-
tos que podem reduzir estas mais-valias da raça.

As mangas de contenção localizam-se geralmente em lo-
cais da exploração com outros equipamentos na envolvente, 
resultando em perturbações que podem dificultar os obje-
tivos pretendidos, pois podem induzir stress desnecessaria-
mente e interferem com o maneio dos animais.

É importante referir que o aumento do stress animal 
está diretamente relacionado com o reduzido ou inadequa-
do manuseamento humano, sendo importante familiarizar 
os animais com a presença humana constante e tranquila. 
É comum, quando dentro de uma manga de contenção, o 
animal pára, anda para trás ou tenta voltar-se, atrasando o 
trabalho que está a decorrer. Nestas situações o operador 
não deve gritar, esbracejar ou recorrer a um estímulo elétri-
co, uma vez que uma atitude deste tipo aumenta exponen-
cialmente o stress do animal, tornando-se difícil voltar a ter 
um animal calmo. 

É importante nesta fase tentar perceber o que realmente 
faz o animal ter esta atitude. Um exercício interessante é per-
correr a manga de contenção e verificar os pontos que po-
dem ser passíveis de problemas. Tentar estar na sua “pele”.

Manga com paredes fechadas Manga com seringa semi-circular com porta giratória, tronco mais curto e tronco de contenção.
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Existem muitos exemplos de pormenores que ao olho 
humano parecem insignificantes mas que são muito stres-
santes para o animal. É comum observar mangas com entra-
das estreitas sem um funil que encaminhe os animais, com 
fios dos fardos ou roupa dos operadores pendurados, obje-
tos estranhos demasiado próximos do lado de fora, como 
veículos em funcionamento, má iluminação que projete 
sombras, pisos escorregadios, arestas não limadas na parede 
da manga, mangas demasiado largas que permitem que o 
animal se volte, mangas demasiado baixas onde os animais 
sintam que podem escapar saltando, mangas onde a porta 
traseira está demasiada afastada do animal permitindo que 
este ande para trás e para frente e tantos outros exemplos.

É nestes aspetos que o criador deve focar a sua atenção e 
promover a sua eliminação, sendo possível melhorar razoa-
velmente com materiais que o criador tenha disponível, ou 
então investir em soluções profissionais e inovadoras.

Uma solução inovadora que aos poucos vai ganhando 
terreno nesta área são as mangas em curva. Um dos aspetos 
que tem em conta é o movimento natural do gado bovino 
já que este anda sempre em manada e se movimenta em cír-
culos ou semi-círculos e são estas curvas que incentivam a 
sua marcha, já que impedem a visibilidade do que está na 
sua extremidade e que os leva a pensar que vão retornar ao 
local inicial. 

Outra característica inovadora está nas paredes fecha-
das da manga. Como foi dito anteriormente, existem vários 
aspetos visuais exteriores que podem stressar o animal, os 
quais são reduzidos graças às suas paredes fechadas, que im-
possibilitam distrações, facilitando ainda a progressão em 
frente já que se trata da única zona aberta disponível. 

Esta manga é constituída por estruturas com funções 
específicas que são utilizadas de forma complementar, pro-
porcionando o fluxo constante de animais de acordo com o 
ritmo de trabalho. São elas a seringa semi-circular com por-
ta giratória, que proporciona a possibilidade de reduzir o 
seu espaço interno, facilita a condução dos animais da zona 
mais larga da manga para o tronco mais curto (a zona mais 
estreita), permitindo a passagem de animais de grande porte 
e impedindo o retorno de animais de médio porte. Este tron-
co mais curto tem como finalidade manter um animal cal-
mo e em espera, para entrar no tronco de contenção, reduz 

a probabilidade de que mais de um animal entre no tronco 
de contenção ao mesmo tempo, e reduz também o risco de 
acidentes tais como animais pisoteados. O tronco de con-
tenção deve atender todas as condições para uma contenção 
segura, facilitando o maneio a que estes são submetidos ro-
tineiramente (brincagem, profilaxia, pesagem). As principais 
características desejáveis para o tronco de contenção são a 
resistência, durabilidade e a possibilidade de conter animais 
de porte variado, através do ajuste da distância entre pare-
des. Poderá ter ainda acoplada uma balança de pesagem. 

Estas adaptações podem ser concretizadas em mangas 
menores, adequadas a explorações com efetivo mais redu-
zido. São sempre vantajosas já que promovem a diminuição 
do stress animal e evitam acidentes, já que a parte inferior é 
fechada, impedindo que as patas dos animais fiquem presas 
entre as barras, o que poderia causar custos elevados e per-
das significativas para a exploração.

Como se pode observar na imagem a circulação de pes-
soas faz-se num passadiço exterior colocado junto à manga, 
acima do nível do solo, para que o operador possa observar 
os animais de cima para baixo e assim acompanhar a sua 
progressão.

Relativamente aos troncos de contenção também exis-
tem alguns exemplos bastante inovadores, sendo um deles 
o tronco trapézio, ideal para imobilizar e pesar ao mesmo 
tempo, sem agredir o animal. O sistema de trapézio imobi-
liza o quarto traseiro do animal, garantindo total segurança 
para o operador e liberdade total no maneio do animal, vis-
to que, as paredes laterais abrem totalmente. Este tronco é 
também indicado para trabalhos de reprodução, pois estan-
do o operador protegido do coice, pode realizar com total 
segurança inseminação artificial, recolha e implantação de 
embriões e recolha de sémen.

Todo o stress causado em pequenas circunstâncias pode 
desvanecer com a habituação do animal às mangas de con-
tenção, sem que esta seja feita apenas nas visitas do veteri-
nário, descornas ou outros processos dolorosos, os quais 
podem marcar o animal pela negativa, criando resistência 
ao processo de contenção e dificultando o maneio e as possi-
bilidades de intervenção humana no processo, diminuindo 
a produtividade da atividade. n

Manga ajustável à largura do animal Manga e parques anexos com paredes fechadas Tronco trapézio (vista de trás)



118 notícias Limousine

mANeio GerAl

A generalidade dos problemas 
podais são sinalizados por co-
xeira, de maior ou menor inten-
sidade conforme a gravidade. 

Associada a uma coxeira está quase sem-
pre a dor. Esta limita a capacidade que um 
animal tem de se deslocar, motiva a perda 
de apetite e consequente emagrecimento, 
sucedendo-se uma cascata de eventos que 
cursam com perda de condição corporal, 
deficit imunitário e reprodutivo.

Mais do que as doenças, importa en-
tender que elas resultam da interacção de 
diferentes factores de risco que quando 
chegam a um ponto crítico as desenca-

deiam. Um dos factores que se encontra 
fortemente implicado é a alimentação. 
O excesso de concentrados na dieta con-
duz a uma alteração da normal flora do 
rúmen, denominada acidose. Esta tem 
consequências tóxicas que prejudicam o 
metabolismo do animal e nas unhas con-
duz à coriose (i.e. uma condição parecida 
com a laminite dos cavalos, que se traduz 
na produção de unha de má qualidade). 
Muitos reprodutores afectados por esta 
inflamação difusa das unhas, tem tam-
bém, excesso de peso, fazem longas mar-
chas em pisos duros e em grande parte do 
ano extremamente secos (perda de hidra-

Patas saudáveis, vacada 
produtiva

As doenças podais 
estão na origem de 
graves perdas econó-
micas em explorações 
produtoras de carne. 
Este tipo de proble-
mas e os seus impac-
tos são ainda muito 
desvalorizados.

cuiDADos PoDAis

POR RICHARD TOURET
FINCA PÉ
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Actualmente existem troncos que permitem uma imobilização rápi-
da e segura, permitindo uma intervenção breve e menos stressante 
para o animal.

Coxeira por penetração de corpo estranho. “Uma pedra 
no sapato” de um touro Limousine.

tação da unha) e ainda sobrecarregam as unhas das 
patas nas sucessivas tentativas de monta. Um correc-
to arraçoamento, a disponibilidade e proximidade 
de àgua e de abrigo, o repouso planeado e o recorte 
de unhas preventivo, são algumas das medidas que 
devem ser activadas, para prevenir o desenvolvimen-
to de coriose e de outras doenças consequentes, tais 
como as úlceras da sola, e doença e abcessos da linha 
branca. Este tipo de lesões devem ser tratadas ime-
diatamente para evitar maiores consequências que 
podem culminar com o refugo do animal após um 
longo e frustrante período de performance inferior.

Quando não se compreendem as verdadeiras ra-
zões de um problema, as respostas podem ser par-
ciais ou desajustadas. Exemplo disso, é a adminis-
tração desadequada de antibiótico que acaba por ser 
um desperdício de recursos, em vez de inspecionar 
imediatamente a extremidade afecta-
da para um correcto diagnóstico e tra-
tamento. Adicionalmente, ao adoptar 
uma postura de “esperar para ver”, 
estamos na maior parte das vezes a 
contribuir para agravar o problema, 
tornando-o crónico e de mais difícil 
resolução.

O recorte funcional preventivo das 
unhas, quando bem executado, devol-
ve a distribuição equilibrada de peso 
entre as 2 unhas de cada membro, evitando a con-
centração de pressão em zonas críticas que condu-
zem à incomodidade e/ou coxeira. Ao mesmo tempo, 
saneamos os talões e o espaço interdigital para evitar 
zonas de fraca circulação de ar que favorecem o cres-
cimento bacteriano. Com um investimento anual/
reprodutor no recorte de unhas preventivo que ron-
dará os 60 €, não só garantimos uma marcha mais 
comoda ao animal, ao repor os apoios e aprumos 
correctos, mas também monitorizamos o estado ge-
ral das unhas dos reprodutores, contributo impor-
tante na tomada de decisões e gestão de expectativas. 
Os cuidados podais são um bom investimento. Tem 
um custo muito baixo em relação aos proveitos que 
trazem porque reduzem os custos com coxeiras, per-
mitem os animais expressarem todo o seu potencial 
e prolongam a sua longevidade. n

PATAS SAUDÁVEIS, BOVINOS PRODUTIVOS
Recorte preventivo
Tratamento coxeiras
Aconselhamento sobre maneio
Venda de Material

933245949 / 961160002 / fincape2010@gmail.com / www.fincape.com

Podologia e bem-estar animal

O recorte funcional feito 
periodicamente garante 
uma marcha cómoda e 
previne coxeiras
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Maneio Reprodutivo 
de Novilhas

O principal objectivo de um adequado maneio reprodu-
tivo de novilhas visa a obtenção de novilhas com um desen-
volvimento adequado com um custo racional, sem sacrificar 
a sua performance reprodutiva. 

Como tal os objectivos são:
 y Que as novilhas cheguem à puberdade o mais cedo pos-
sível;

 y Fiquem gestantes no início da época de cobrição;
 y Que o parto seja fácil e com o mínimo de assistência;
 y  Que o intervalo entre o parto e a reentrada em cio seja o 
mais curto possível.

A questão mais vezes colocada pelos bovinicultores é 
“quando devo colocar as novilhas à cobrição?”, sendo que a 
resposta não é tão directa como se gostaria nem está prede-
terminado que seja ideal as novilhas parirem aos 2 ou aos 3 
anos de idade.

A abordagem convencional sobre o desenvolvimento 
das novilhas centra-se hoje em dia em “pesos alvos”, em 
que as novilhas são recriadas até uma determinada percen-
tagem do seu estimado peso em adulto. Tradicionalmente 

aconselham-se os bovinicultores a porem as novilhas à co-
brição quando elas atingirem os 65% do seu estimado peso 
em adulto. Contudo, estudos mais recentes desafiam essa 
percentagem chegando a concluir mesmo que é biologica-
mente e economicamente viável pôr as novilhas à cobrição a 
idades significativamente mais novas e a pesos mais baixos. 
Demonstrou-se que cobrições aos 55% do seu estimado peso 
adulto não afetam negativamente a reprodução ou a qua-
lidade dos bezerros, acelerando o retorno do investimento, 
no entanto, requer um maior investimento e trabalho redo-
brado, e em certas realidades, poderá trazer riscos que não 
compensam os benefícios esperados. 

 selecÇÃo De NovilHAs 
São vários os factores que influenciam a fertilidade e a 

idade à puberdade, tais como, genéticos, nutricionais e peso 
e condição corporal. Uma boa combinação destes factores 
juntamente com uma selecção progressiva das fêmeas pode 
resultar num aumento significativo da rentabilidade da ex-
ploração.

CARACTERíSTICAS FENOTíPICAS 
O factor mais óbvio quando se fala de selecção de fêmeas 

é sem dúvida o fenótipo. Abrangendo praticamente as ne-
cessidades de todos os efectivos, a escolha deve recair sobre 
novilhas que apresentem boa estrutura (bom Desenvolvi-
mento Esquelético), bacias largas, adequado Desenvolvi-
mento Muscular, volume e profundidade. Novilhas que não 

55% 60% 65% 70%

700 kg 385 420 455 490

750 kg 413 450 488 525

800 kg 440 480 520 560

850 kg 468 510 553 595

Relação entre estimado peso adulto e percentagem do peso à cobrição.
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apresentem estas características 
serão, obviamente, menos produ-
tivas e com menor longevidade.

Diretamente relacionado com 
estes factores está a facilidade de 
parto. Um bom desenvolvimento, 
bacias largas e 80 a 85% do peso 
estimado em adulto ao parto re-
duz enormemente os riscos de 
partos distócitos. Deve-se clara-
mente dar uma atenção especial à 
estrutura e largura de bacias vis-
to que a hereditabilidade destes 

postos é de 50%, como tal, importa seleccionar fêmeas com 
bacias largas e refugar novilhas com bacias incorrectas é 
imperativo.

PERFORMANCES
Outro factor a ter em conta na selecção de novilhas de 

reposição são as performances individuais e o valor genéti-
co dos seus ascendentes. Deve-se optar por seleccionar ani-
mais com valores genéticos elevados ao nível da capacidade 
maternal (produção de leite e capacidade de crescimento 
até aos 4 meses) e alto potencial de crescimento (cresci-
mento e ganhos médios diários até aos 7 meses). Novilhas 
com altas performances produzem bezerros mais pesados 
ao desmame.

TEMPERAMENTO 
O temperamento é um factor muito das vezes esqueci-

do pelos bovinicultores, mas que no final pode resultar em 
ganhos significativos. Sendo o temperamento uma caracte-
rística com moderada hereditabilidade, seleccionar fêmeas 
calmas resulta não só num maneio mais fácil, com menos 
riscos para o criador e para o animal, mas também num 
aumento dos Índices de conversão e consequentes ganhos 
médios diários, quando se comparam animais nervosos vs 
calmos com o mesmo maneio alimentar.

IDADE à PuBERDADE
Tradicionalmente os desmames são realizados por vol-

ta dos 6/7 meses de idade e está provado que o maneio 
alimentar na recria tem um impacto directo na idade à 
puberdade. A relação entre a raça, peso corporal e idade 
à puberdade estão directamente relacionados. Enquanto 
as diferenças entre raças existem, o peso e a idade pouco 
variam resultando em aproximadamente 357 dias e/ou 
320kg (Thalhman et al,1999). A recria deve focar-se num 
maneio alimentar cujo objectivo seja alcançar a puberdade 
por volta dos 12/14 meses. Deverá valorizar-se o Desenvol-
vimento Esquelético e Muscular em detrimento da depo-
sição de gordura, pois níveis de Condição Corporal altos 
têm correlação directa com partos distócitos e inferiores 
capacidades leiteiras devido à apetência da deposição de 
gordura no úbere. 

AVALIAçãO DO APARELhO REPRODuTIVO
A classificação do aparelho reprodutivo através da pal-

pação transrectal ou ecografia é uma ferramenta útil para 
determinar se as novilhas alcançaram a puberdade e estão 
com ciclo ovárico normal através da avaliação da estrutura 
ovárica. A palpação e/ou a ecografia pode revelar anomalias 
do aparelho reprodutivo que podem intervir na eficácia re-
produtiva das novilhas. 

MANEIO ALIMENTAR
Uma nutrição adequada é extremamente importante 

para as novilhas de modo a proporcionar um início sus-
tentável das suas funções reprodutivas (Gestação e Lacta-
ção) não esquecendo que as novilhas ainda estão em fase 
de crescimento. É importante que lhes seja proporcionada 
uma nutrição que lhes permita criar bezerros saudáveis en-
quanto elas exprimem todo o seu potencial genético. É um 
facto que a quantidade e qualidade de alimento influem 
directamente na idade à puberdade. No geral fêmeas com 
GMD superiores chegam à puberdade mais cedo que fê-
meas com GMD inferiores. Dependendo da idade à cobri-
ção que o criador tem planeado, os GMD poderão variar, 
podendo ser o GMD/Crescimento das novilhas uma boa 
referência para a determinação da época de cobrição.

Exemplo:
 y Potencial peso adulto de 800kg
 y 65% do peso adulto estimado = 520
 y Peso aos 210 dias =250kg
 y Peso que é necessário ganhar até à época de cobrição 
- 520-250=270kg

GMD (kg) IDADE à COBRIÇÃO (MESES)

1 16 

0.9 17

0.8 18

0.7 20

0.6 22

0.5 25

Relação entre o crescimento (GMD) e idade à cobrição.

Verificamos que a variação do maneio alimentar e con-
sequentes GMD influenciam directamente a idade das no-
vilhas à cobrição. Podemos concluir que para este tipo de 
animais optar por colocar novilhas à cobrição antes dos 2 
anos implicaria um mínimo de 0.6kg de GMD.
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ÉPocAs De cobriÇÃo e PArTo
Muitos criadores optam por colocar as novilhas à co-

brição 2 a 3 semanas antes das restantes vacas, pois per-
mite monitorizar potenciais problemas de parto e dar aos 
bezerros de 1ªs barriga uma pequena vantagem em idade e 
performances em relação aos restantes.

As novilhas parirem mais cedo tornar-se-á importante 
pois dá-lhes mais tempo para recuperar até à próxima épo-
ca de cobrição, já que para as primíparas o período de anes-
tro pós parto e de involução uterina é superior.

Após a época de cobrição é importante avaliar a taxa 
de gestação da vacada. É recomendável que seja feito um 
diagnóstico de gestação por um médico veterinário com 
experiência, nos 60 dias após a época de cobrição ter fina-
lizado. Novilhas que não tenham ficado gestantes deverão 
ser examinadas e em alguns casos optar por refugá-las per-
mitindo optimizar recursos em animais mais produtivos 
evitando assim potenciais problemas de infertilidade no 
futuro.

Manter uma nutrição adequada durante a gestação é 
muito importante pois permite evitar variações na condi-
ção corporal das novilhas. Deverá evitar-se animais magros 

pois afectará a saúde e o crescimento das fêmeas tal como 
a qualidade e quantidade de colostro fundamental para a 
saúde e imunidade neonatal. Por outro lado, deverá evitar-
-se também animais gordos pois o risco de partos distó-
citos aumenta devido à acumulação de gordura na zona 
pélvica. O ideal para as novilhas ao parto será uma condi-
ção corporal de 5/6 (escala de 1 a 9) de modo a maximizar 
a saúde da novilha e da sua cria, e minimizar o intervalo 
entre parto e a entrada de novo em cio. Sabendo que a en-
trada em cio depois do 1º parto é mais difícil, é normal 
que as taxas de concepção diminuam, contudo, com um 
maneio alimentar e sanitário adequado é possível que as 
novilhas fiquem gestantes nos 90 dias pós parto podendo 
atingir assim o objectivo ideal de 1 parto por ano (12 meses 
de intervalo entre parto).

Em conjunto com um adequado programa nutricional 
e de selecção deverá dar-se um especial destaque também 
a um programa sanitário adequado de modo a maximizar 
o desenvolvimento e produtividade das novilhas. Este pro-
grama deve ser desenvolvido usando as recomendações do 
médico veterinário da vacada e deve incluir protocolos de 
vacinação e desparasitações. n

mANeio GerAl
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A fertilidade é inquestionavelmente uma 
das mais importantes características a 
ser considerada, tanto nos sistemas pro-
dutivos de carne como nos de leite.

Quando se discute o componente “touro” isola-
damente, conclui-se que a importância da fertilida-
de do macho é muito maior do que a de qualquer 
fêmea individualmente, já que o touro pode cobrir 
um maior número de fêmeas, tanto na cobrição 
natural como na inseminação artificial. Algumas 
das causas de baixa fertilidade ou de infertilidade 
em touros são a degeneração testicular, hipoplasia 
testicular, espermiogénese imperfeita e imaturida-
de sexual. Todas essas causas aconteceram em con-
sequência de factores ambientais desfavoráveis, do 
maneio indesejável, bem como de origem genética.

Torna-se então evidente que o exame androló-
gico completo é indispensável pois pode detectar 
alterações do desenvolvimento do aparelho re-
produtor, alterações regressivas ou progressivas e 
alterações inflamatórias nos diversos órgãos, bem 
como distúrbios na libido e na habilidade de có-
pula. Essas alterações levam tanto à incapacidade 
de fertilização como de cobrição, em vários graus, 
caracterizando quadros de subfertilidade ou de in-
fertilidade masculina.

Recentemente foram reportados estudos rele-
vantes sobre a avaliação andrológica de touros na 
Austrália, os quais demonstraram que, de todas as 
características aferidas nos touros, a morfologia 
espermática (representada como espermatozóides 

Características morfológicas 
no exame andrológico
A Importância da observação

normais) foi a que teve maior repetibilidade e relação com a pro-
dução de bezerros/touro na estação reprodutiva (16 explorações), 
comprovada pela paternidade dos touros por meio da análise de 
ADN dos animais (Fitzpatrick et al., 2002; Holroyd et al., 2002). 
Este trabalho demonstrou que uma avaliação meticulosa sobre a 
morfologia espermática adquire relevância económica importan-
te para a produção de bovinos de carne.

Assim o exame andrológico de um bovino é composto por 3 
etapas: 1º)Identificação do animal e do proprietário; 2º)Exame 
clinico (anamnese, exame clinico geral e do aparelho reprodutor 
externo); 3º)Espermograma, onde é efectuada a colheita de sémen 
que posteriormente é avaliado quanto as características físicas e 
morfológicas dos espermatozóides (figura 1 e 2). 

reProDuÇÃo

Figura 1 - Colheita de sémen por 
electroejaculação

Figura 2 - Observação do sémen ao 
microscópio óptico 

POR FILIPE ROqUE, PEDRO CABRAL E SARA NóBREGA
vETHEAvY
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DefeiTos DAs cÉlulAs esPermáTicAs
Os defeitos espermáticos podem reflectir alterações ocor-
ridas durante a espermatogénese ou durante a maturação 
espermática no epidídimo. As causas podem ser de origem 
genética ou ambiental tais como calor, alterações de foto-
período, nutrição, substâncias tóxicas, lesões testiculares, 
doenças, etc. O significado dos defeitos espermáticos es-
pecíficos e da sua importância no sémen, está relaciona-
do com o prognóstico da capacidade de fertilização dos 
reprodutores.

meToDoloGiA PArA observAÇÃo 
Dos DefeiTos

Os defeitos espermáticos podem ser observados utili-
zando: 

 y A microscopia óptica, através de esfregaço corado 
(existindo diversos protocolos de coloração);

 y A preparação com câmara húmida em microscopia 
de contraste de fase; 

 y A preparação com câmara húmida com contraste di-
ferencial de interferência de fase.

As duas últimas, não necessitam de corantes, e são as 
mais indicadas para a avaliação do acrossoma, sendo as-
sim as mais recomendadas para a observação dos defeitos. 
Os esfregaços corados, devido à técnica podem apresentar 
artefactos aumentando os defeitos de cauda, peça inter-
mediária, cabeça isolada e, por outro lado, desvalorização 
de alguns defeitos maiores, tais como de acrossoma, va-
cúolos e gotas, etc. (Freneau et al., 2010). 

Existem equipamentos que possuem microscópios 
acoplados a “softwares” que estimam a morfologia esper-
mática de forma mais objectiva, porém, além de um custo 
mais elevado, os resultados ainda não são conclusivos. 

Há investigadores que quando compararam, as técni-
cas de observação directa e computadorizada na avaliação 
da morfologia espermática concluíram que ambas são 
equivalentes e de relevância clínica, porém a segunda tem 
a vantagem de ser independente do observador (Marnet et 
al., 2000). Por outro lado, diferentes estudos apresentados 
indicam que apesar de sua velocidade e da facilidade de 
uso do analisador de sémen, não seria um substituto con-
fiável para o exame andrológico convencional em touros 
nem parece ser um confiável substituto para a análise do 
sémen convencional (Palmer et al., 2003).

A contagem de alterações morfológicas deve ser reali-
zada em 200 células, contando-se células normais e apenas 
um defeito por célula anormal. Se forem observados dois 
ou mais defeitos na mesma célula, devem ser registados 
em ordem de prioridade, do defeito maior em relação ao 
menor e, se observados dois defeitos da mesma classifica-

ção, regista-se apenas o de maior frequência.
Os valores devem ser expressos em percentagem. As-

sim, um touro para ser considerado apto para a reprodu-
ção, este valor tem que ser inferior a 30%. 

PriNciPAis clAssificAÇões NA morfoloGiA 
esPermáTicA 

Durante muito tempo, os defeitos espermáticos fo-
ram classificados pela região anatómica do próprio es-
permatozóide (Fig. 3) a qual estava afectada (ex.: defeitos 
de cabeça, cauda, etc.). As causas de defeitos na morfo-
logia do espermatozóide podem ser de origem testicu-
lar ou extratesticular. O objectivo da sistematização e 
agrupamento das patologias espermáticas, baseados na 
morfologia, seja pela origem anatómica ou pelo impac-
to na fertilidade, é o de auxiliar o médico veterinário na 
avaliação do reprodutor. 

Lagerlof (1934) associou a classificação de anomalias 
espermáticas com a sua origem. Assim classificou-as em 
primárias: defeitos que se originam no epitélio do tubo 
seminífero durante a espermatogénese; secundárias: de-
feitos que se originam distalmente ao epitélio do tubo 
seminífero nas vias intra e extratesticulares durante o 
armazenamento e a ejaculação; terciárias: são aquelas 
originadas pela manipulação dos espermatozóides após 
a ejaculação. 

Posteriormente, Blom (1973) propôs associar a clas-
sificação ao grau de importância do defeito para a ferti-
lidade. Assim classificou-os em defeitos maiores e me-
nores dependendo da importância para a fertilidade do 
touro. 

ouTros elemeNTos eNcoNTrADos 
No sÉmeN

Outros elementos podem ser encontrados na ava-
liação das características morfológicas do sémen e de-
verão ser citados no relatório, sendo a sua classificação 
expressa como raros, frequentes ou muito frequentes. 
Poderá ser necessária coloração específica para proceder 
ao diagnóstico diferencial entre alguns tipos de células 
tais como: medusas, células primordiais, células gigan-
tes, leucócitos, hemácias e células epiteliais. De modo 
geral, num reprodutor saudável estes elementos estão 
ausentes. A sua presença é indicativa da existência de le-
sões nalguma parte do aparelho reprodutor, ficando a 
critério do médico veterinário interpretar o significado 
da presença dessas estruturas.

Características Morfológicas
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Conclusão
A morfologia espermática continua a ser um dos 

factores mais importante na avaliação de rotina de um 
touro reprodutor pela sua relação com a fertilidade. n
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Legenda: 
1-10. defeitos de acrossoma: 1. Reduzido; 2. Inchado; 3. Dobrado; 4-7. “Knobbed” 
(elevado, em ponta, duas pontas, aplanado ou achatado); 8. Enrugado; 9-10. Incompleto. 
11-22. defeitos de cabeça: 11. Normal; 12. Delgada; 13. Alongada; 14-15. Delgada na 
base; 16. Piriforme; 17 e 19. Grande; 18. Pequena normal; 20. Arredondada ou globosa; 21. 
Pequena patológica; 22. Cabeças duplas. 
23-35. defeitos de peça intermediária: 23 Grossas; 24. Pseudogota; 25. Filiforme; 26. 
Mordida; 27. Implantação abaxial; 28. Saca-rolhas; 29 e 33. Desassociada ou com aplasia 
segmentar; 30. Dupla; 31. Dividida; 32. Desdobrada; 34. Quebradas, 35. Dobrada na cabeça. 
36-41 defeitos de cauda: 36-37. Cauda dobrada simples; 38. Caudas enroladas simples; 
39-40. Fortemente enrolada ou dobrada; 41. Cauda e peça intermédia enrolada na cabeça; 42. 
Gota citoplasmática proximal; 44-45. Gota citoplasmática distal; 46. Cabeça isolada normal 
ou decapitada. 

Figura 3 - Principais defeitos espermáticos no touro
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 o Que se fAz? 
A primeira coisa a fazer quando quere-

mos recolher embriões de uma determina-
da fêmea é planear o cruzamento que ire-
mos fazer. Quando já temos tudo pronto e 
temos a certeza de que a vaca se encontra 
sã, está a fazer cios, tem o útero saudável, 
podemos iniciar o protocolo de superovu-
lação. Usamos uma hormona para estimu-
lar os ovários da vaca. Assim, conseguimos 
aumentar a produção de embriões que num 
ciclo normal sem hormonas é de 1 (ou 2 se 
tivermos gêmeos). Este procedimento de 
superovulação é dos mais importantes na 
transferência de embriões, pois é necessário 
dar injecções de volumes precisos a horas 

e dias certos. Sempre que não souber que 
consegue fazer o protocolo, não o deve co-
meçar!

No dia marcado, há que inseminar a 
vaca nas horas certas e de acordo com cada 
protocolo específico. 

7 dias após o cio, é efectuada uma lava-
gem uterina para recolher os embriões que 
lá possam estar. 

No laboratório avaliam-se os embriões, 
e os que estiverem em boas condições são 
transferidos, ou congelados para transferir 
depois.

Na transferência coloca-se o embrião 
numa vaca receptora que foi sincronizada 
para estar no mesmo dia do ciclo que estava 
a dadora.

A transferência de embriões é um processo onde 
se retiram embriões de uma vaca (inseminada 
ou coberta) e se colocam, um a um, em vacas 

recetoras que serão “barrigas de aluguer”. 
É muitas vezes vista como o equivalente 

feminino da inseminação artificial, pois 
podemos produzir muito mais filhas de uma 

determinada vaca utilizando a transferência 
de embriões do que deixando a vaca parir 

uma vez por ano. 

Transferência 
embrionária

Há várias maneiras diferentes de produzirmos embriões. Podem-se recolher oóci-
tos (células reprodutivas femininas) e fertilizá-los in vitro. Estas células podem 
ser recolhidas de ovários de matadouro, ou do animal vivo através do uso de 
um ecógrafo com uma sonda especial – Ovum Pick Up

A outra maneira de recolher embriões é in vivo. Neste procedimento, a vaca é insemina-
da e os embriões são recolhidos do útero da vaca 7 dias após o cio. 

No dia marcado, 
há que inseminar 
a vaca nas 
horas certas e 
de acordo com 
cada protocolo 
específico. 

POR jOÃO jANTARADA
REPROMAIS
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PAíSES NúMERO 
DE 

COLHEITAS

NúMERO DE 
EMBRIÕES 

TRANSFERIDOS

França 5665 29232 

Holanda 4045 21006 

Alemanha 2215 14676 

Reino Unido 5186 13976 

Itália 2103 12619 

bélgica 1022 5119 

Finlândia 418 4033 

Suiça 533 2958 

Noruega 6 2958 

Espanha 626 2662 

Irlanda 420 1653 

Dinamarca 447 1504 

 DADorAs 
O objectivo da transferência de embriões é propa-

gar a genética superior. A definição de superior varia 
com os nossos objectivos, as raças que utilizamos, etc. 
A vaca dadora deve ser um animal muito bom para as 
características pretendidas, deve ter crias superiores à 
media do rebanho , especialmente comparando com os 
meio-irmãos- filhos do mesmo touro. 

Fora a parte genética, a vaca dadora deve ter ciclos re-
gulares e que tenham começado precocemente, deve ter 2 

ou menos serviços nos anos anteriores, e obviamente não 
deve ser portadora de nenhum defeito genético ou de con-

formação detectável.
As novilhas podem ser utilizadas. Têm um trato reproduti-

vo optimo e a recolha resulta bem. Há sempre o inconveniente 
de não termos histórico de descendência.

Podemos também utilizar vacas mais velhas que já nos pro-
varam o que valem. Estes animais podem não responder tão 
bem como os mais jovens à superovulação e a lavagem do útero 
pode ser mais dificil. Não se recomenda utilizar vacas com mais 
de 10 anos. No entanto, todas estas escolhas têm de ser feitas 
com uma análise risco-beneficio.

HISTORIA E PANORAMA 
MUNDIAL

A primeira transferência de embriões descrita foi 
feita por Heape em 1891 em coelhos.
Mais tarde, em 1950 nasce o primeiro vitelo feito 
por transferência de embriões.
Só mais tarde, nas décadas de 70/80 é que a trans-
ferência de embriões se torna comercial e sai dos 
muros das faculdades e laboratórios. Há mais de 30 
anos que a técnica é usada, sem no entanto se con-
seguir controlar a variação das respostas das vacas.
Quem sabe o que o futuro reserva? Na transferên-
cia de embriões há que estar sempre atento aos 
novos avanços para que possamos ter sempre me-
lhores resultados!
 
A TE é utilizada em todo o mundo. Em alguns paí-
ses mais em gado de carne, noutros mais em vacas 
de leite, onde se destacou pelo seu uso por parte 
das empresas de IA, que perceberam as potenciali-
dades da técnica. Na tabela abaixo (fonte: boletim 
informativo AETE 2012) podemos ver o número de 
colheitas feito no ano de 2011 em alguns países 
europeus, o número de embriões transferidos e a 
tendência relativa ao ano anterior.  

verifica-se que o uso da TE não é nem foi uma 
moda. É aplicada por todos os países, sobretudo os 
mais desenvolvidos para melhorar os seus efecti-
vos.

 esTATísTicAs 
As estatísticas mundiais mostram que o número de em-

briões transferíveis que se conseguem por colheita é de cerca de 
6. Porém, a resposta varia muito de uma vaca para a outra. Um 
animal pode não responder bem à superovulação, podem não 
ficar bem fertilizados os oócitos, ou os embriões podem ser de 
má qualidade. São tudo questões que se tentam evitar, mas às 
vezes sem sucesso. 

Desses 6 embriões que se conseguem em média, se transferi-
dos em fresco, cerca de metade estabelecem gestações.

As estatísticas revelam também que há muita variação na 
resposta das vacas e que cerca de 25% das vacas não responde ou 
dá apenas 1 embrião. Por outro lado, 50% das vacas respondem 
com números dentro da média, e os restantes 25% das vacas 
dão-nos muitos embriões! São estes os animais que se devem 
superovular mais do que uma vez, visto a resposta do animal ser 
em alguma medida repetível. 

A congelação dos embriões baixa a taxa de sucesso para cer-
ca 40%. Mais uma vez, dado que há muitas condicionantes, es-
tes números variam de procedimento para procedimento e de 
exploração para exploração.

25% das vacas não responde 
ou dá apenas 1 embrião

50% das vacas respondem 
com números dentro da média

25% das vacas 
dão-nos muitos embriões

RESPoSTA Do ANIMAl 
à SUPERoVUlAçÃo
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Como já foi dito, há muito fatores que contribuem 
para o sucesso (ou falta dele) num programa de Transfe-
rência de Embriões. A presença de doenças que afectem a 
reprodução é um desses factores e não pode ser negligencia-
do. Devemos verificar como estão as receptoras através de 
exames.

São de extrema importância o IBR, BVD, Leptospira, 
Neospora, e outros. 

Sempre que pense em fazer algum procedimento de TE, 
deve pensar se tem ou teve casos de abortos, reabsorções, épo-
cas de cobrição muito prolongadas, infertilidade em geral.

O risco de transmissão de doenças é quase nulo. O em-
brião é uma estrutura que naturalmente vem protegido do 
meio uterino pela zona pelúcida, uma membrana grossa que 
cobre o embrião. Alem disto, durante o procedimento de la-
boratório, os embriões são lavados e através do uso de uma 
enzima, é retirado todo o material aderente. 

A OIE, organização mundial que trata de doenças trans-
mitidas por animais, declara assim que não se transmite 
IBR, por exemplo. É também aceite que o BVD e os outros 
agentes não são transmitidos pelos embriões. Isto facilitou 
muito o comercio internacional de embriões em relação ao 
comercio de animais vivos.

receTorAs
As receptoras são uma das partes mais importantes do 

programa de transferência de embriões. Não só podem dei-
tar tudo a perder, como representam um custo considerável. 
Assim, convém utilizar animais que sejam reprodutivamen-
te saudáveis e não utilizar aqueles animais que não ficaram 
gestantes antes. As recomendações para as receptoras são:

Animais habituados a passar à manga, que tenham his-
tória de boa reprodução, que tenham condição corporal per-
to de 3 (escala 1-5) e a aumentar, que estejam livres de doen-
ças infecciosas (ver Sanidade), e que estejam a fazer cios.

Podem-se utilizar novilhas com bons resultados mas 
temos de ter em conta que estes animais vão ter de parir 
animais normalmente corpolentos, vão ter colostro de pior 
qualidade e podem não ser boas mães. 

É importante não cair no erro de utilizar vacas que este-
jam sem vitelo ao lado ou vazias pois haverá uma razão para 
elas estarem assim, e boa não será de certeza. n

AF imprensas 149x105.indd   2 2/3/14   6:40 PM

ANUNCIO ENVIADO
1/2 PÁGINA

NOVAS DIMENSÕES
1/4 PÁGINA, CONFORME
VOSSAS INDICAÇÕES





132 notícias Limousine

HerD-booK limousiNe 

A raça Limousine em Portugal empreendeu no último quarto de século 
uma evolução meritória, qualitativa e quantitativa, pela mão dos seus 
criadores, transformando, passo a passo, uma raça relativamente 
pouco conhecida na raça de referência atualmente, em termos de raças 
melhoradoras de carne.

Neste momento de comemoração dos 
25 anos da Associação Portuguesa de 
Criadores Limousine (ACL) vale a pena 
olhar para trás e observar como é que a 

raça Limousine tem evoluído, perante um passado 
recente de adversidade económica, no qual algumas 
raças têm reduzido os seus efetivos e no qual os va-
lores da raça Limousine têm conseguido afirmar-se 
junto dos bovinicultores, o que nem sempre é fácil. 

Neste contexto, importa salientar que não basta 
que a raça seja boa, é fundamental assegurar que 
essa mensagem de qualidade passa aos interessa-
dos, de uma forma clara e esclarecida, que numa 
primeira fase de convivência com a raça é determi-
nante.

Há cerca de 10 anos a ACL promoveu uma al-
teração substancial em termos de certificação, im-
plementando a obrigatoriedade de uma segunda 
observação nos machos de classificação mais alta, 
realizando na mesma altura a alteração das antigas 
classificações por novas denominações, mais intui-
tivas e esclarecedoras. Assim, os machos Limousine 
passaram a ser classificados em Ouro, Prata e Bron-
ze, dando um sinal claro ao sector da bovinicultura 
no sentido de que na raça Limousine não há infor-
mação escondida ou dúbia, e que quem escolhe Li-
mousine sabe o que está a escolher.

Esta alteração, apesar de relativamente recente, 
“pegou de estaca” e fez desaparecer rapidamente as 
nomenclaturas antigas, sendo notável o número 
de pessoas que conhece a classificação Limousine, 
mesmo que não seja criador da raça.

A partir de 2010 a ACL iniciou a preparação do 
processo de diferenciação das fêmeas, que urgia 
realizar na raça Limousine, tendo sido possível con-
cretizá-lo em 2013. Esta diferenciação das fêmeas 
Limousine implicou a criação de duas classifica-
ções ao desmame, Prata e Bronze, e a obrigatorie-
dade de uma segunda observação à entrada da ida-
de adulta na qual as fêmeas podem subir um nível 
classificativo, passando a existir 
assim, na idade adulta, fêmeas 
Ouro, Prata e Bronze.

A classificação das fêmeas 
em conjugação com a classifica-
ção dos machos resultou numa 
determinante modificação na 
estratégia de seleção Limousine, 
uma vez que o estatuto de sele-
ção ou multiplicação passará a 
estar associado ao animal e não 
ao seu criador, como acontece 
atualmente, levando à tão ne-
cessária reorganização da estru-
tura piramidal da raça Limousine, de forma natu-
ral, uma vez que os melhores animais (Ouro) vão 
seguir o percurso da seleção e os outros seguirão 
o caminho da multiplicação, sem qualquer tipo de 
juízo de valor sobre os criadores.

Este é o caminho certo da escadaria da seleção 
de uma raça… A genética dos melhores animais deve 
ser a que é reincorporada e difundida, iniciando-se 
novamente a subida rumo à qualidade plena, mas 
começando-a um degrau mais acima. n

Limousine
o que mudou em 25 anos

Com esta atualização, 
passam a existir, na 
idade adulta, fêmeas 
Ouro, Prata e Bronze.
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A solicitação permanente de machos Limousine das di-
ferentes certificações existentes: Bronze, Prata e Ouro, faz 
com que os criadores Limousine realizem um investimento 
superior na recria dos machos, dedicando-lhes mais atenção 
e sendo mais criteriosos na sua criação. O investimento rea-
lizado na recria das fêmeas não deverá no entanto ser descu-
rado, pois mais de 50% do desempenho de cada animal é da 
responsabilidade da progenitora, uma vez que para além do 
contributo genético, é também responsável pelo parto fácil 
e pelo seu aleitamento até ao desmame.

O Programa de Conservação e Melhoramento da Raça 
Limousine abrange a seleção e melhoria da raça Limousine, 
quer dos machos quer das fêmeas, exigindo ambos o mesmo 
grau de atenção e dedicação. 

Neste sentido, e de modo a influenciar/aconselhar os 
criadores de raça pura Limousine a reforçar a qualidade das 
fêmeas Limousine, entendeu o Livro Genealógico da Raça 
Limousine estabelecer uma segunda fase de apreciação e 
avaliação do desenvolvimento das mesmas desde a idade do 
desmame (em que são objeto da 1ª certificação) até à idade 
de entrada na vida reprodutiva/produtiva – 24 meses (altura 

Diferenciação das fêmeas
cerTificAÇÃo

A raça Limousine tem um papel 
incontornável no setor bovino 
nacional, sendo a raça que mais machos 
reprodutores certificados fornece ao setor, 
quer para cruzamento com as fêmeas de 
raças autóctones quer para cobrição de 
vacas cruzadas. 
Em Fevereiro de 2014, de acordo com os 
dados do SNIRA (Sistema Nacional de 
Identificação e Registo Animal) 52% dos 
machos com mais de 24 meses ativos nas 
explorações bovinas nacionais são da raça 
Limousine, afirmação inequívoca do seu 
potencial melhorador.
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da 2ª certificação).

Esta segunda avaliação morfológica aprecia mais por-
menorizadamente a morfologia das fêmeas e são aprecia-
dos pela primeira vez parâmetros como a profundidade do 
ventre, inclinação da bacia e aptidões funcionais maternas, 
relacionados com a glândula mamária nas situações em que 
as vacas já estejam paridas.

Esta 2ª apreciação, permite valorizar parâmetros dire-
tamente relacionados com características produtivas, como 
sejam a inclinação da bacia – relacionada com a maior ou 
menor facilidade de partos; profundidade ventral – relacio-
nada com a maior ou menor capacidade de ingestão e de 
espaço e estrutura para assegurar uma gestação; aspetos 
do úbere como sejam o volume dos tetos, o equilíbrio dos 
quartos e a distância da base do úbere ao jarrete; aspetos que 

permitem perspetivar a longevidade do aparelho suspensor 
do úbere e a maior ou menor facilidade de a cria localizar e 
mamar nos tetos nas primeiras horas de vida e durante a sua 
época de amamentação.

A recria (período desde o desmame até à fase adulta) é 
uma das fases mais cruciais duma exploração bovina, pois 
é nesta fase que se estabelecem os alicerces do futuro dos 
animais, que devem ser sólidos e funcionais permitindo ob-
ter animais adultos que tenham condições para serem pro-
dutivos e funcionais contribuindo para a produtividade e 
economia das explorações e da atividade económica bovina.

O diagrama seguinte pretende ilustrar o que se passará 
no universo da certificação das fêmeas de raça pura Limou-
sine já a partir de 2014.

As fêmeas nascidas em 2013, ao completarem os 18 a 24 

7500
VACAS CARNE

4500
VACAS EM CONTROLO

1500
VACAS MULTIPLICAÇÃO

Carne Qualidade
Excecional

12000
VACAS

LIMOUSINE

3000
VACAS SELEÇÃO

DESMAME ADULTO

+

+

2ª
Observação

1ª
Observação

CERTIFICAÇÃO DE FÊMEAS 
DE RAÇA PURA LIMOUSINE
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CERTIFICAÇÃO IDADE INDICADORES DE 
PERFORMANCE

Sobe um patamar da 
certificação em relação 

à certificação do 
desmame

Segunda avaliação 
morfológica

entre 18 e 24 meses

DM + DE ≥ 130
DM, DE, AF ≥ 55

Mantém a certificação 
do desmame

Segunda avaliação 
morfológica

entre 18 e 24 meses

DM + DE ≤ 130
DM, DE, AF < 55

Quadro 2 – Critérios de Certificação de Fêmeas Limousine Adultas

CERTIFICAÇÃO IDADE

INDICADORES DE 
PERFORMANCE

(ExAMINADO PELO 
INSPETOR)

LIMOUSINE PRATA
(A1)

Avaliação morfológica
entre 6 e 10 meses

(desmame)

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)

Avaliação morfológica
entre 6 e 10 meses

(desmame)

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

meses, serão sujeitas a esta avaliação morfológica e poderão 
obter uma certificação melhor ou igual a que obtiveram ao 
desmame, ou seja, poderão manter ou subir um nível em re-
lação à certificação de desmame.

Este processo de certificação pretende também unifor-
mizar as denominações ou certificações dos animais de raça 
pura Limousine: machos e fêmeas, para que os boviniculto-
res que estejam menos familiarizados com o regulamento 
interno Limousine possam, dum modo intuitivo, selecionar 
a tipologia de animais que melhor sirva os seus objetivos 
produtivos, estando naturalmente mais direcionada para 
animais Ouro se se tratar de propósitos de seleção, e Prata 
e Bronze, caso se tratem de objetivos de multiplicação ou 
cruzamento.

Este é apenas mais uma etapa do programa de melho-
ramento da raça bovina Limousine, que estará ainda mais 
completo quando, após a análise da descendência dos tou-
ros e das vacas, existirem dados suficientes que tornem pos-
sível atribuir qualificações descritivas da qualidade dessa 
descendência.

O programa de melhoramento da raça Limousine é um 
processo progressivo e dinâmico, definido pela Secretá-
ria Técnica em colaboração com a entidade competente, a 
DGAV – Divisão de Recursos Genéticos, e pretende delinear 
o caminho evolutivo da raça. Este programa é definido com 
enorme rigor técnico para que a raça Limousine continue a 
ser uma raça completa conjugando as excelentes qualidades 
cárnicas, maternais, funcionais e raciais, ajustando à medida 
dos resultados expressados pela raça.

Considerando o papel desempenhado pela raça Limousi-
ne atualmente no mercado bovino nacional em termos cár-
nicos e em termos maternais (onde se destaca a facilidade de 
partos) há que trabalhar para manter estas caraterísticas e se 
possível melhorá-las no futuro, apenas possível se existirem 
bons touros e boas vacas! n
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Mutações no gene 
da Miostatina

As várias raças bovinas que existem atualmente 
apresentam diferenças na velocidade de crescimento e no 
desenvolvimento muscular, devido a diversos fatores, um 
dos quais, a constituição genética. 

A principal fonte de variação 
genética entre os animais 
pode ser atribuída às dife-
renças de expressão génica, 

ou seja, o processo pelo qual a infor-
mação do ADN contido nos genes é 
processada num produto funcional, 
tal como proteínas, ocasionando alte-
rações na constituição fisiológica do 
animal.

Atualmente, a disponibilidade de 
informação sobre determinados genes 
de função conhecida e a relação entre 
o genótipo (constituição genética) e o 
fenótipo (características observáveis) 
do animal, constitui uma oportunida-
de de identificar marcadores genéticos, 
ou seja, regiões do ADN dos animais 
capazes de expressar variabilidade en-
tre indivíduos, associadas a caracterís-

ticas de interesse económico. 
A identificação de todos os genes 

subjacentes à produção de carne de 
um animal é uma tarefa impraticável, 
mas podemos centrar a atenção naque-
les que mais contribuem para a varia-
bilidade da quantidade e qualidade da 
carne.

A miostatina, mais conhecida como 
Fator 8 de Crescimento e Diferenciação 
(GDF8), é um fator que limita o cres-
cimento do tecido muscular. Algumas 
alterações no gene da miostatina resul-
tam numa interrupção da produção ou 
da atividade da miostatina (suspensão 
do crescimento muscular), traduzindo-
-se assim no aumento da massa mus-
cular, com a consequente hipertrofia 
muscular, ou seja, um crescimento dos 
músculos acima do normal.

“

“Os animais de garupa 
dupla apresentam uma 
percentagem menor de 
massa óssea e de teor 
de gordura nos tecidos, 
mas o teor de gordura 
polinsaturada é mais do 
dobro nestes animais, 
relativamente aos animais 
ditos normais. Por outro 
lado, a quantidade de 
alimento ingerida é menor 
havendo um melhor 
índice de conversão 
alimentar.

POR INÊS CAROLINO1, ANA GADANHO2 E NUNO CAROLINO1,3

1INSTITUTO NACIONAL DE INvESTIgAÇÃO AgRáRIA E vETERINáRIA, vALE DE SANTARÉM, PORTUgAL
2INSTITUTO SUPERIOR DE AgRONOMIA, LISbOA, PORTUgAL
3ESCOLA UNIvERSITáRIA vASCO DA gAMA, COIMbRA, PORTUgAL



137notícias Limousine

A hipertrofia muscular dos bovinos 
está descrita em várias raças, como a 
Branco Azul Belga (BBB), Charolês, Li-
mousine, Asturiana de los Vales, Rubia 
Galega, etc., mas a sua expressão feno-
típica é bastante variável. 

A exibição de um grau extremo de 
hipertrofia muscular é normalmente 
denominada de “musculatura dupla” 
ou “garupa dupla” e está muito asso-
ciada à raça BBB. 

Os animais de garupa dupla apre-
sentam uma percentagem menor de 
massa óssea e de teor de gordura nos 
tecidos, mas o teor de gordura polin-
saturada é mais do dobro nestes ani-
mais, relativamente aos animais ditos 
normais. Por outro lado, a quantidade 
de alimento ingerida é menor havendo 
um melhor índice de conversão alimen-
tar . No entanto, as desvantagens tam-
bém podem ser muitas. Os animais de 
garupa dupla têm normalmente maior 
suscetibilidade a doenças respiratórias, 
bem como diversos problemas repro-
dutivos, como uma redução da taxa de 
fertilidade, uma maior incidência de 

distócia e um aumento na taxa de mor-
talidade dos vitelos, principalmente 
nos partos não assistidos, acontecendo 
estes dois últimos por um maior peso 
dos vitelos ao nascimento.

Nos bovinos já foram identificadas 
várias alterações na sequência de ADN 
da miostatina ou, mais vulgarmente 
designadas, mutações responsáveis 
pela hipertrofia muscular. 

As mutações identificadas no gene 
da miostatina apresentam um carácter 
recessivo, querendo isto dizer que o 
nível de hipertrofia muscular depen-
de se o animal apresenta uma ou duas 

cópias do alelo favorável à hipertrofia 
muscular. De acordo com a simbolo-
gia do gene mh (muscular hypertrophy), 
os animais homozigóticos com dois 
alelos mh ou homozigóticos mutantes 
(mh/mh) apresentam uma superiorida-
de no desenvolvimento muscular na 
ordem dos 20%, relativamente aos ani-
mais homozigóticos sem alelo mh (-/-). 
O animais heterozigóticos (mh/-), com 
apenas uma cópia do gene mh apre-
sentam um incremento da massa mus-
cular intermédio, quando comparados 
aos outros dois genótipos (mh/mh e -/-). 

Tanto em Portugal como em vá-
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rios outros países, ao longo dos últi-
mos anos, tem-se vindo a desenvolver 
estudos com o propósito de identifi-
car alterações no gene da miostatina 
(GDF-8) em diferentes raças de bovinos 
e o seu reflexo em várias características 
produtivas. 

É inegável que os animais com hi-
pertrofia muscular têm uma valoriza-
ção comercial maior que os animais di-
tos normais, no entanto, é importante 
conhecer os problemas e as contrarie-
dades de selecionar os animais apenas 
tendo em consideração as característi-
cas excecionais de musculatura.

Na sequência destes trabalhos já 
realizados, a Associação Portuguesa de 
Criadores da Raça Bovina Limousine 
(ACL) manifestou o interesse de fazer 
um estudo de identificação de algumas 
mutações no gene da miostatina, em 
animais da raça Limousine explorados 
em Portugal. 

A amostragem realizada para este 
estudo foi da responsabilidade da ACL, 
que recolheu amostras de sangue de 81 
animais (machos reprodutores e al-
guns descendentes) inscritos no Livro 
Genealógico da raça Limousine, que 
atualmente pertencem a criadores com 
explorações em Portugal.

O trabalho laboratorial foi realiza-
do no Laboratório de Genética Mole-
cular (LGM) da Unidade Estratégica de 
Investigação e Serviços de Biotecnolo-
gias e Recursos Genéticos do Institu-
to Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária, INIAV, I.P., localizado no 
Polo de Investigação da Fonte Boa, an-
tiga Estação Zootécnica Nacional. 

A técnica de análise das mutações 
do gene da miostatina utilizada pelo 
LGM-Fonte Boa envolve um método 
de genotipagem simples e rápido, ba-
seado na identificação dos polimor-
fismos dos animais em 8 mutações 
do respetivo gene, designadamente, 
nt414, nt419, Q204X, E226X, nt821, 
E291X, C313Y e F94L. Estas 8 muta-
ções distribuem-se pelos exões I, II e III 
do gene da miostatina, sendo a nt821 
a mais difundida entre as populações 
bovinas e a F94L, ainda que descrita 
em muitas populações, é considerada 
específica da raça Limousine.

Todos os animais com polimorfismo na mutação nt821, sob a forma 
de heterozigoto (mh/-) também eram heterozigotos na mutação F94L, 
suscitando a possibilidade de existir uma relação entre estas duas mu-
tações. 

A mutação nt821 (mutação típica nas raças BBB e Asturiana dos Va-
les) é descrita como a responsável pela morfologia dos animais de garupa 
dupla. Os animais com o genótipo heterozigoto (mh/-) para as mutações 
F94L e nt821, poderão apresentar uma expressão fenotípica semelhante 
aos animais com garupa dupla.

Relativamente às mutações nt414 e Q204X, os resultados apontam 
para frequências muito baixas do alelo favorável (mh) à hipertrofia mus-
cular. A mutação Q204X é mais característica da raça Charolesa e assu-
me um efeito semelhante ao da mutação F94L, quanto aos benefícios e 
desvantagens para os bovinos de carne.

Por seu lado, a mutação F94L está associada à raça Limousine, por ser 

Resultados
A identificação dos genótipos revelou a presença de polimor-
fismos em apenas quatro (nt414, Q204x, nt821, e F94L) das 
oito mutações analisadas, ou seja, todos os animais apresenta-
ram um genótipo normal (-/-) para as mutações nt419, E226x, 
E291x e C313Y.
Os resultados das frequências das mutações nt414, Q204x, 
nt821, e F94L estão aprestados na tabela 1, e demonstraram 
que 88% dos animais eram homozigóticos para a mutação 
F94L (mh/mh). Estes resultados estão de acordo com a maioria 
dos estudos realizados por outros autores também com ani-
mais Limousine.

MUTAÇÃO

genótipo
-/-

MH/-
MH/MH

F94L nt821 Q204x NT414

0 0,90 0,988 0,95

0,12 0,10 0,012 0,05

0,88 0 0 0

Tabela 1 - Resultados obtidos nas quatro mutações onde foi verificada a presença de 
polimorfismos - Frequências genotípicas 

F94L
nt821

Q204X
nt414
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sultados da análise estatística demonstram que a mutação F94L não tem 
uma influência significativa (P>0,05) em qualquer das características de 
crescimento e conformação, mas que a mutação nt821 influencia sig-
nificativamente (P<0,05) a aptidão funcional e apresenta um resultado 
próximo da significância para o desenvolvimento muscular (0,057). Por 
cada cópia do alelo mh da mutação nt821 que os animais recebem dos 
progenitores, em média, terão mais 5,03 pontos na avaliação do DM e 
mais 4,11 na avaliação da AF. 

A influência que estas duas mutações (F94L e nt821) podem ter em 
caracteres de crescimento e conformação, bem como noutros de igual 
importância para a raça Limousine, nomeadamente qualidade da carne, 
características da carcaça e parâmetros reprodutivos, deverá ser analisa-
da mais detalhadamente e poderá proporcionar estratégias para aumen-
tar ou diminuir a frequência de determinado alelo ou genótipo.

A utilização destas técnicas moleculares permite identificar o poten-
cial genético dos animais em idades muito jovens e contribuir para o 
aumento da precisão de seleção, pelo que constituem um auxiliar cada 
vez mais promissor aos programas de melhoramento genético de bovi-
nos de carne.

As potencialidades da genética molecular na área da seleção animal 
irão generalizar a Seleção Assistida por Marcadores, permitindo conside-
rar caracteres muito difíceis de melhorar, tais como a tenrura e suculên-
cia, através dos programas de seleção clássicos. n

das raças com maior frequência neste 
polimorfismo. Esta mutação F94L tem 
um impacto menos exuberante no fe-
nótipo dos animais, do que a mutação 
nt821, que origina a garupa dupla, mas 
também não tráz as desvantagens rela-
cionadas com problemas de distócia e 
morte embrionária. Tudo indica que a 
mutação F94L também não influencia 
o peso ao nascimento, a área pélvica e 
o peso da massa óssea. 

Neste estudo realizado com ani-
mais da raça Limousine explorados 
em Portugal analisou-se a influência 
dos polimorfismos detetados em al-
gumas características de crescimento 
e conformação, nomeadamente, peso 
ao nascimento (PN), pesos ajustados 
aos 120 dias (P120) e 210 dias de ida-
de (P210), desenvolvimento muscular 
(DM), desenvolvimento esquelético 
(DS) e aptidão funcional (AF). Os re-

As potencialidades da genética molecular na área da seleção animal 
irão generalizar a Seleção Assistida por Marcadores, permitindo 
considerar caracteres muito difíceis de melhorar, tais como a tenrura 
e suculência da carne.

““
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Controlo de
performances 
Dados comparativos de 1994 e 2012

Nesta edição comemorativa 
dos 25 anos da A.C.L. 
pretende-se analisar o 
cenário que se verificava 
em 1994, primeiro ano em 
que foi implementado o 
controlo de performances 
até ao desmame;  e o 
cenário mais atual, 
referente aos dados de 2012, 
último ano de controlo de 
performances apurado.

 resulTADos DAs  
 cAmPANHAs 1994 
 e 2012 

Na campanha de 1994 concluí-
ram o controlo de performances 
(C.P.) 759 animais, dos quais 406 
machos e 353 fêmeas, pertencentes a 
65 criadores.

Em 2012, concluíram o C.P. 1698 
animais, dos quais 812 machos e 886 
fêmeas, oriundos de 104 criadores.

Facilmente se observa que o uni-
verso de animais controlados teve 
um acréscimo de 123% em mais 60% 
de explorações ou criadores.

PERFORMANCES
MACHOS FÊMEAS

1994 2012 1994 2012

PN (kg) 40 44 38 42

P120 (kg) 160 168 147 157

P210 (kg) 254 275 229 250

DM (pts.) 60 64 58 62

DE (pts.) 60 64 60 64

AF (pts.) 57 65 59 66

Quadro 1 – Síntese Nacional 
das campanhas 1994 e 2012 de 
controlo de performances ao 
desmame – valores médios. PN- 
Peso ao nascimento; P120 – Peso 
aos 120 dias; GMD0-120- ganho 
médio diário; P210- Peso aos 
210 dias; DM-Desenvolvimento 
Muscular; DE- Desenvolvimento 
Esquelético; AF-Aptidão Funcional 
(folha de excel síntese 94-2012)

Gráfico 1 – Números de machos e de fêmeas controladas em 
1994, por mês de nascimento

Gráfico 2 – Números de machos e de fêmeas controladas em 
2012, por mês de nascimento

Gráfico 3 – Média de PN, P120 e P210 para machos nascidos 
em 1994

Gráfico 4 - Média de PN, P120 e P210 para machos nascidos 
em 2012



141notícias Limousine

A época de nascimentos à qual cor-
responderam melhores performances 
de crescimento em 1994 situou-se nos 
meses de Janeiro, Fevereiro e Dezembro, 
enquanto que em 2012 a época de nas-
cimentos à qual corresponderam me-
lhores performances de crescimento si-
tuou-se também nos meses de Outubro 
e Novembro e isto tanto para os machos 
como para as fêmeas.

Poderá ter contribuído para estes 
resultados verificados nos dois anos em 
análise (1994 e 2012) o facto destas épo-
cas de nascimento terem proporcionado 
às vacas a possibilidade de aleitamento 
no pleno da pastagem, enquanto  que os 
vitelos que fizeram o crescimento neste 
período poderão ter conseguido na erva 
boa parte do suporte alimentar que ne-
cessitam para exprimir o seu potencial 
de crescimento.

As piores performances de cresci-
mento registaram-se nos animais nasci-
dos nos meses de Verão e uma vez mais 
tanto em 1994 como em 2012.

O pastoreio nos restolhos sem suple-
mentação e as altas temperaturas pode-
rão ter sido os principais limitadores da 
produção leiteira e do crescimento dos 
vitelos, uma vez que esta época de par-
tos foi e continua a ser utilizada pelos 
criadores que praticam um sistema de 
maneio alimentar baseado no pasto-
reio direto em regime de pastagem de 
sequeiro. No entanto verifica-se que os 
criadores em 2012 tenderam a evitar 
esta época de nascimentos conforme 
comprovado no gráfico 2, visto que se 
verificam piores performances de cresci-
mento conforme já referido.

A análise da distribuição das perfor-
mances morfológicas médias ao desma-
me situa também os animais nascidos 
no período do Verão abaixo da média 
nacional nos parâmetros DM e DE, 

Gráfico 7 – Distribuição das médias das performances 
morfológicas controladas em 1994 ao desmame por épocas de 
nascimentos dos machos

Gráfico 5 - Média de PN, P120 e P210 para fêmeas nascidas 
em 1994

Gráfico 8 – Distribuição das médias das performances 
morfológicas controladas em 2012 ao desmame por épocas de 
nascimentos dos machos

Gráfico 6 - Média de PN, P120 e P210 para fêmeas nascidas 
em 2012

Gráfico 10 – Distribuição das médias das performances 
morfológicas controladas em 2012 ao desmame por épocas de 
nascimentos das fêmeas

Gráfico 9 – Distribuição das médias das performances 
morfológicas controladas em 1994 ao desmame por épocas de 
nascimentos das fêmeas

animais mais leves revelam necessa-
riamente uma estrutura esquelética e 
muscular menor.

Verificando-se que os piores re-
sultados se devem a uma má relação 
entre a época de partos e o maneio 
alimentar podem optar-se por duas 
alternativas:

1. Manter a época de partos e me-
lhorar a alimentação das vacas até ao 
desmame, com particular atenção à 

fase entre o 1º e o 4º mês de idade dos 
vitelos, ao mesmo tempo que se pro-
videncia no sentido de assegurar aos 
vitelos, entre o 3º mês e o desmame 
uma suplementação adequada.

2. Manter o sistema de alimenta-
ção com base no pastoreio direto sem 
qualquer suplementação, mas alteran-
do para o outono a época de partos.
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CERTIFICAçõES DE FêMEAS
No caso das certificações das fêmeas verificou-se que à 

semelhança do que ocorreu com os machos , a percenta-
gem de fêmeas reprovadas para reprodução é significativa-
mente menor em 2012 do que em 1994.

1994 2012

R 353 88% 844 95%

LN 44 12% 42 5%

FÊMEAS

P120 (kg) P210 (kg) DM (pts.) DE (pts.) AF (pts.)

1994 2012 1994 2012 1994 2012 1994 2012 1994 2012

R 163 159 270 253 58 63 60 64 59 66
LN 129 140 210 211 52 53 54 56 55 62

Quadro 5 – Comparativo de performances médias de cada grupo de certificação de fêmeas em 1994 e 2012

Quadro 4 – Comparativo do nº de fêmeas por certificação em 1994 e 2012

MACHOS

P120 (kg) P210 (kg) DM (pts.) DE (pts.) AF (pts.)

1994 2012 1994 2012 1994 2012 1994 2012 1994 2012

PRE 191 189 317 317 66 70 65 70 60 67
PRATA 174 167 288 275 61 64 61 64 57 65

BRONzE 149 145 243 234 57 60 58 60 57 64
LN 133 134 215 234 52 46 54 49 55 58

Quadro 3 – Comparativo de performances médias de cada grupo de certificação de machos em 1994 e 2012

JOAQUIM DAS RAÇÕES

Armazém: Santa Clara das Fereiras * 7800-250 Beja
TM: 961 700 312 * Tel/fax: 284 329 133 * joaquimdasracoes@gmail.com

 cerTificAÇões em 1994 e 2012 
Em resultado das campanhas de 1994 e 2012 e em conformidade com o Regulamento Técnico do HBL foram atribuídas 

as seguintes certificações aos animais controlados:

CERTIFICAçõES DE MAChOS
Em termos de certificações de machos e quando com-

paramos as certificações obtidas em 1994  com as obtidas 
em 2012,observamos que existe uma maior proporção de 
machos a atingir a melhor certificação ao desmame neste 
último ano; bem como uma significativa diminuição de 
machos reprovados para reprodução (LN).

1994 2012

PRE 87 21% 315 39%

PRATA 89 22% 231 28%

BRONzE 116 29% 210 26%

LN 114 28% 56 7%

Quadro 2 – Comparativo do nº de machos por certificação em 1994 e 2012
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Palmarés XXv ConCurso naCional 2013
FACECO - S. Teotónio

CaMPEão
FORRó

GATO

viCE-CaMPEão

Proprietário:
josé Maria Pacheco dos Reis

Proprietário:
Manuel Pacheco Loução
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Palmarés XXv ConCurso naCional 2013
FACECO - S. Teotónio
Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

HOLMES
Sociedade de Agricultura Grupo 

David, Lda (SAGD)
grandaços/Ourique

  

1º

[ SAMORA

USURE

pai:
CHAMACO

mãe:
DINASTIA

criador: 
SAgD

[ ROUSEILHOU

UNEbELLE

CAMPEONATO DE ESPERANÇAS MACHOS (dos 8 aos 20 meses)

HULk
josé Francisco Pereira Sobral 

(jFPS)
Longueira/Almograve

  

HELEFANTE
josé Maria Pacheco dos Reis

(jMPR)
Longueira/Almograve

  

2º

3º

[

[

TOULOUSE

PANTERA

ARLEQUIM

SEIA

pai:
MAS DU CLO 
(I.A.)

mãe:
CHITA

pai:
DRAGÃO

mãe:
DEUSA

criador: 
JMPR

criador: 
JFPS

[

[

bAMbINO

COSETTE

ALMIRANTE

á-QUATRO
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GENERAL
josé Maria Pacheco dos Reis 

(jMPR)
Longueira/Almograve

  

Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

GATO
Manuel Pacheco Loução

(MPL)
vale Lobato/São Teotónio

  

2º

3º

[

[

áS-DE-PIC

vALQUIRIA

vIRTUOSE

USERCHE

pai:
CALIFA

mãe:
ESPÁTULA

pai:
ULTRABO MN

mãe:
DUqUESA

criador: 
MPL

criador: 
JMPR

[

[

OMER MN

TRAvIATA

NAPOLEON

NEbULEUSE

CAMPEONATO DE NOVILHOS (dos 20 aos 36 meses)

FORRó
josé Maria Pacheco dos Reis

(jMPR)
Longueira/Almograve

  

[ LORIOT-LUx

HEROINE

pai:
DIESEL39

mãe:
RAPEUSE

criador: 
JMPR

[ SAUMON

O 82

1º

Palmarés XXv ConCurso naCional 2013
FACECO - S. Teotónio
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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 XXv ConCurso naCional 2013
FACECO - S. Teotónio

CAMPEONATO DE TOUROS (mais de 3 anos)

COBALTO
Casa Agrícola Sabino Samora 

(CASS)
S. Teotónio

  

VAN DAMME
Casa Agrícola Sabino Samora 

(CASS)
S. Teotónio

  

2º

3º

[

[

NOUgAT

NACRE

LIEgE

ORgE

pai:
LASCAR

mãe:
RUTE

pai:
VICkS

mãe:
TUTA

criador: 
CASS

criador: 
CASS

[

[

DAUPHIN

DUCHESSE

SERgENT

gLOIRE
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Palmarés XXv ConCurso naCional 2013
FACECO - S. Teotónio

CaMPEã ESPADINHA

BETINHA

viCE-CaMPEã

Proprietário: Manuel Pacheco Martinho

Proprietário:
josé Maria Pacheco dos Reis
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HEMERGENCIA
josé Maria Pacheco dos 

Reis (jMPR)
Longueira/Almograve

  

[ HIgHLANDER

URgENCIA

pai:
DON LIMON

mãe:
BOMBEIRA

criador: 
JMPR

[ vIRTUOSE

SIDRA

1º

Palmarés XXv ConCurso naCional 2013
FACECO - S. Teotónio

CAMPEONATO DE ESPERANÇAS FÊMEAS (dos 8 aos 20 meses)

HONDA
Aletta Elizabeth de Beaufort 

(AEB)
Arronches

  

HENRIqUETA
Manuel Pacheco Martinho

(MPM)
zambujeira do Mar

  

2º

3º

[

[

OFICIAL

RITINHA

ARSENE

TRINCA

pai:
TALENT (I.A.)

mãe:
URBANISMA

pai:
BIENVENU

mãe:
DAUPHINETTE

criador: 
MPM

criador: 
AEb

[

[

PRODIgE

PECHE

PARADIS

RISETTE
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FRANÇA
josé Maria Pacheco dos Reis

(jMPR)
Longueira/Almograve

  

1º

[ TOULOUSE

MIRIAN

pai:
DIESEL39

mãe:
AMéRICA

criador: 
JMPR

[ SAUMON

O 82

Palmarés XXv ConCurso naCional 2013
FACECO - S. Teotónio

CAMPEONATO DE NOVILHAS (dos 20 aos 36 meses)

GESTORA
Rui jorge Lamberto Silva 

(RjLS)
brejão

  

GULOSA
Paula Cristina Viegas Santos

(PCVS)
São Teotónio

  

2º

3º

[

[

vILLY

RIJINHA

OEILLET

REgENTE

pai:
SIMON

mãe:
ENGRAÇADA

pai:
DONRUAN

mãe:
ABELIDADE

criador: 
Manuel Pacheco Martinho

criador: 
RJLS

[

[

PAbLO

MARgUERITE

vIRTUOSE

OHARA
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ESPADINHA
Manuel Pacheco Martinho

(MPM)
zambujeira do Mar

  

[ OFICIAL

MINA

pai:
VILLY

mãe:
RIjA

criador: 
MPM

[ OEILLET

SALvA

1º

Palmarés XXv ConCurso naCional 2013
FACECO - S. Teotónio

CAMPEONATO DE VACAS (mais de 3 anos)

EMOÇÃO
josé Maria Pacheco dos Reis 

(jMPR)
Longueira/Almograve

  

BETINHA
josé Maria Pacheco dos Reis 

(jMPR)
Longueira/Almograve

  

2º

3º

[

[

HUNO

gUITARRA

MIL

gAIvOTA

pai:
TOULOUSE

mãe:
LILI

pai:
TOULOUSE

mãe:
SAUDADE

criador: 
JMPR

criador: 
JMPR

[

[

OEILLET

JOLIE

OEILLET

JOLIE
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Palmarés XXv ConCurso naCional 2013
FACECO - S. Teotónio

GULOSA
Paula Cristina Viegas Santos

(PCVS)
São Teotónio

  

HALF
Eusébio Pacheco Viana

(EPV)
Longueira/Almograve

  

DIESEL39
josé Maria Pacheco dos Reis

(jMPR)
Longueira/Almograve

  

[ [ [vILLY

RIJINHA

vIRTUOSE

AMIzADE

HISTORIEN

FLORE

pai:
SIMON

mãe:
ENGRAÇADA

pai:
ULTRABO
MN

mãe:
DEDICAÇÃO

pai:
SAUMON

mãe:
O 82

criador: 
Manuel Pacheco Martinho

criador: 
EPv

criador: 
JMPR

[ [ [PAbLO

MARgUERITE

NAPOLEON

NEbULEUSE

NIRFONDRU

ORCHIDEE

MELHOR ANIMAL 
DE IA

MELHOR jOVEM 
DOMADO

CAMPEONATO DE 
REPRODUTORES

Foto de família - FACECO 2013
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Palmarés XXv ConCurso naCional 2013
FACECO - S. Teotónio

1º

2º 3º

MELHOR CRIADOR

jOSé MARIA PACHECO DOS REIS (jMPR)
Longueira/Almograve

MANUEL PACHECO 
MARTINHO (MPM)
zambujeira do Mar

HERDADE DO BUSSALFÃO, 
SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, 
LDA (HB)
Nossa Senhora de Machede - 
Évora
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HEINEkEN
Aletta Elisabeth de Beaufort

(AEB)
Arronches

  

[ SALMÃO

RAFALE

pai:
BIENVENU

mãe:
ALIRTA

criador: 
AEb

[ PARADIS

RISETTE

1º

Palmarés
XXi ConCurso naCional DE JovEns rEProDuTorEs 2013
OVIBEJA
CAMPEONATO DE ESPERANÇAS MACHOS (dos 8 aos 20 meses)

HOLMES
Sociedade Agricultura Grupo 

David, Lda (SAGD)
Ourique

  

2º

[ SAMORA

USUFRE

pai:
CHAMACO

mãe:
DINASTIA

criador: 
SAgD

[ ROUSEILHOU

UNEbELLE
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Palmarés
XXi ConCurso naCional DE JovEns rEProDuTorEs 2013
OVIBEJA
CAMPEONATO DE ESPERANÇAS FÊMEAS (dos 8 aos 20 meses)

GLORIA
Aletta Elisabeth de Beaufort

(AEB)
Arronches

  

[ ARSENE

REALEzA

pai:
ULYS - MN

mãe:
DAFNE

criador: 
AEb

[ ILLUSTRE

INDOLA

1º

HOME
Sociedade Agricultura Grupo 

David, Lda (SAGD)
Ourique

  

2º

[ ECLAIR

INgRATA

pai:
CHAMACO

mãe:
RéGUA

criador: 
SAgD

[ ROUSEILHOU

UNEbELLE
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exPosiÇões e coNcursos

Feiras e Exposições
 A ACL PRESENTE NAS MAIS 
 IMPORTANTES FEIRAS AGRÍCOLAS 

2013
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exPosiÇões e coNcursos
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destaques da próxima revista

* CONHEÇA MAIS ALGUNS CRIADORES LIMOUSINE

* CONCURSOS

* FEIRAS E ExPOSIÇÕES

* PONTUAÇÃO MORFOLóGICA: OUTROS POSTOS

* FESTA DE ANIVERSÁRIO DA ACL
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ACL - ASSOCIAÇÃO CRIADORES LIMOUSINE
RUA COMbATENTES DA gRANDE gUERRA, N.º 1    7630-158 ODEMIRA  |  TEL: 283 322 674  |  FAx: 283 322 684

ASSOCIACAO.LIMOUSINE@SAPO.PT  |  www.LIMOUSINEPORTUgAL.COM

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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