www.limousineportugal.com
.

.

Distribuição Gratuita 2015 nº 23

Qualidades Maternais do Princípio ao Fim!

SUMÁRIO
6
MEDALHA DE MÉRITO
MUNICIPAL

divulgação

alimentação

reprodução

herd-book

52

72

86

90

DIA ABERTO LIMOUSINE

17 A 19 JULHO 2015
SAO TEOTONIO - ODEMIRA

CREEP-FEEDING

O PARTO

PESO AO NASCIMENTO

curiosidades

jovens criadores

8 BODAS DE PRATA DA ACL
10 A AGRICULTURA NA REGIÃO ALENTEJO

64 MIGUEL GALHARDO
66 VASCO GOMES

divulgação

artigos técnicos

34 LIMOUSINE NA ILHA DE SANTA MARIA
42 1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA LIMOUSINE
50 INGENOMIX

78 DESCORNA EM VITELOS
82 TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES
88 PAPILOMATOSE

criadores

exposições e concursos

58 JOÃO MANUEL PIEDADE CORREIA
60 ANA PAULA PIRES DA COSTA
62 TERRAS PERDIDAS

95 CONCURSO NACIONAL
106 XXIV CONCURSO DE JOVENS - 2015
108 XXIII CONCURSO DE JOVENS - 2014
notícias Limousine

3

Limous

EDITORIAL

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES LIMOUSINE
DIRECÇÃO
direcao@limousineportugal.com
Presidente: David Catita Daniel
HBL356 - SERPA - fontecorcho@gmail.com
Vice-Presidente: José Maria Pacheco dos Reis
HBL88 - ODEMIRA
ninhodolimousine@gmail.com
Administrativa
Gabriela Maria Abreu Nunes Soares
geral@limousineportugal.com

Administrativa/Técnica SNIRA
Ana Lúcia da Silva Martins Laranjinha
ana@limousineportugal.com

DEPARTAMENTO TÉCNICO

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Eusébio Pacheco Viana
HBL474 - ODEMIRA - aeviana@portugalmail.pt
Vice-Presidente: Willem Theodoor Carp, em
representação de Aletta Elisabeth de Beaufort
HBL378 - ARRONCHES - carp@mail.telepac.pt
Secretário: Francisco Monteiro Rasquilha
Corado, em representação da Casa Agrícola
Rasquilha Corado, Lda
HBL443 - ARRONCHES - fragosa35@hotmail.com

Secretária Técnica
Maria de Fátima Pimenta
Veríssimo
fatima@limousineportugal.com

Técnico de Pecuária
António Fernando Dolores Lage
Correia
antonio@limousineportugal.com

Técnico de Pecuária
Ricardo Jorge Letras Rodrigues
ricardo@limousineportugal.com

CONSELHO FISCAL
Presidente: João Fernando da Silva Belo
HBL402 - MOITA
joaobelo402@hotmail.com
Vogal: Félix Caeiro Mira
HBL348 - MOURÃO - fcmira@iol.pt
Vogal: Rui Pedro Matos Vargas
HBL894 - HORTA-AÇORES
rpmvargas@hotmail.com

Técnica de Pecuária
Sara Patricia Carvalho Garcia
sara@limousineportugal.com

Técnica Estagiária
Inês Casaca Santos Martelo
ines@limousineportugal.com

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIADORES DA RAÇA BOVINA LIMOUSINE

Rua Combatentes da Grande Guerra, n.º 1 7630-158 Odemira | Tel: 283 322 674 | Fax: 283 322 684 | email: geral@limousineportugal.com | www.limousineportugal.com

Propriedade: ACL -Associação Portuguesa de Criadores da Raça Bovina Limousine
Conselho Editorial: Direcção da ACL
Textos: Ana Laranjinha, António Correia, David Catita, Gabriela Soares, Inês Martelo, Fátima Veríssimo, Ricardo Rodrigues e Sara Garcia

Foto capa: Herdade da Fonte
do Corcho
Animais: Juventude PG14356022 acompanhada pela
vaca Abundância - PG05356009.

4

Registo: isento de registo ao abrigo da alínea a) do
artigo 12º do Decreto Regulamentar nº 8/99de 9
de Junho.
Interdita a reprodução mesmo parcial, de textos,
fotografias ou ilustrações sob quaisquer meios e
quaisquer fins, inclusive comerciais.

notícias Limousine

AGENDA INTERNACIONAL
LIMOUSINE - 2015
POZOBLANCO CORDOBA (16 A 19 DE ABRIL)
EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE BOVINOS (19 DE ABRIL)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Vice-Presidente: Daniel José do Carmo
Pacheco em representação de Manuel Pacheco
Martinho
HBL150 - ODEMIRA - djcpacheco1@gmail.com

ine

Colaboração Especial: Ana Paula Pires de Almeida Costa; Celso Sousa Resendes;
Délia Freitas Sousa Braga; Duarte Moreira (QUINTA DAS 4 CANADAS); Francisco
M. Santos Murteira (DRAPAL); João Manuel Piedade Correia; Joaquim Proença da
Silva (TERRAS PERDIDAS); Luís Filipe Roque (VETHEAVY); Miguel Ângelo Batista Galhardo; Município de Odemira; Pedro Cabral (VETHEAVY); Richard Touret
(FINCA PÉ); Rui Jorge Pinto Lamberto Silva (Vettotal); Sara Nóbrega (VETHEAVY);
Vasco Miguel Duarte Gomes (CAPRICHOS DO PRADO)
Produção gráfica: Mirabusiness - artes gráficas T. 283 327 412 / F. 283 320 449
Tiragem: 5000 exemplares Periodicidade: Anual Depósito Legal: 327974/11

Com a chegada de 2015 chegam as novas indicações do
PDR relativas às ajudas para vacas aleitantes, com obrigatoriedade de um parto nos últimos 18 meses, ou seja 545 dias, que
representa um sinal positivo no aumento do profissionalismo
do sector bovino de carne.
Esta determinação é sem dúvida uma oportunidade de
crescimento e de ampliação da influência da raça Limousine
no panorama bovino nacional, já que os machos Limousine
são o parceiro preferido no cruzamento com as outras raças
de carne, conclusão clara do facto de mais de metade dos machos puros em atividade ser da raça Limousine e, neste contexto, o número insuficiente de machos numa vacada é por
vezes o fator limitante para a cobrição das vacas no menor
espaço de tempo após o parto.
Por outro lado a questão da fertilidade, que tem influência direta na produtividade, fará acentuar a importância de
ter animais produtivos nas vacadas, mais um aspeto em que a
raça Limousine tem fortes argumentos para ser a escolha dos
bovinicultores, já que para além dos partos fáceis e da rusticidade, é também a raça que melhor conjuga estes aspetos com
o crescimento dos animais e com o rendimento de carcaça.
Importa sublinhar que a produtividade pode ser medida,
em ultima análise, em quilos por vacada e, como tal, a raça
Limousine produz mais bezerros, em virtude dos partos fáceis
e da rusticidade, mas também produz mais quilos, em resultado da eficiência alimentar e das características cárnicas. Esta
distinção torna-a superior quando comparada com outras raças rústicas e férteis, mas com reduzido peso dos bezerros ao
desmame, mas também superior a raças de elevada conformação e peso mas com poucos bezerros desmamados, em resultado da dificuldade de parto e da baixa rusticidade.
É assim, com elevada confiança no futuro e na perfeita conjugação que a raça Limousine demonstra nos vários aspetos
produtivos, que se apresenta esta edição da revista Limousine,
direcionada mais uma vez para o aumento do conhecimento
sobre a raça Limousine e os seus criadores em Portugal.
Depressa e bem, só a Limousine tem.
David Catita
Presidente da Direcção da ACL

ARKAUTE VITORIA (25 E 26 DE ABRIL)
EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE MACHOS (26 DE ABRIL)
OVIBEJA BEJA (29 DE ABRIL A 3 DE MAIO)
EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE REPRODUTORES (2 DE MAIO)
FIAPE ESTREMOZ (29 DE ABRIL A 3 DE MAIO)
EXPOSIÇÃO E XXIV CONCURSO NACIONAL DE JOVENS
(1 DE MAIO)
AQUITANIMA BORDEAUX (8 A 10 DE MAIO)
EXPOSIÇÃO E CONCURSO INTER-REGIONAL
LIMOUSINE (9 DE MAIO)
SANTIAGRO SANTIAGO DO CACÉM (29 A 31 DE
MAIO) EXPOSIÇÃO DE BOVINOS
FNA SANTARÉM (6 A 14 DE JUNHO)
EXPOSIÇÃO DE BOVINOS
PIMEL ALCÁCER DO SAL (26 A 28 DE JUNHO)
EXPOSIÇÃO DE BOVINOS
FACECO SÃO TEOTÓNIO (17 A 19 DE JULHO)
EXPOSIÇÃO E XXVII CONCURSO NACIONAL DA RAÇA
LIMOUSINE
FEIRA RAIANA IDANHA-A-NOVA (29 DE JULHO A 2
DE AGOSTO) EXPOSIÇÃO DE BOVINOS
EXPOREG REGUENGOS DE MONSARAZ (12 A 16 DE
AGOSTO) EXPOSIÇÃO DE BOVINOS
EXPOMOR MONTEMOR-O-NOVO (26 DE AGOSTO
A 2 DE SETEMBRO) EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE
REPRODUTORES
SALAMANCA (4 A 9 DE SETEMBRO)
EXPOSIÇÃO E CONCURSO NACIONAL LIMOUSINE
SPACE RENNES (15 A 18 DE SETEMBRO) EXPOSIÇÃO
E CONCURSO LIMOUSINE (15 DE SETEMBRO)
JEREZ DE LA FRONTERA (18 A 20 DE SETEMBRO)
EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE BOVINOS (20 DE SETEMBRO)
ZAFRA (1 A 7 DE OUTUBRO)
EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE BOVINOS (5 DE OUTUBRO)
SOMMET DE L’ELEVAGE CLERMONT-FERRAND
(7 A 9 DE OUTUBRO) EXPOSIÇÃO E CONCURSO
NACIONAL LIMOUSINE
COLMENAR VIEJO MADRID (16 A 18 DE OUTUBRO)
EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE BOVINOS (18 DE OUTUBRO)
AGRIMAX METZ (22 A 24 DE OUTUBRO) EXPOSIÇÃO
E CONCURSO LIMOUSINE (22 DE OUTUBRO)
TRUJILLO CÁCERES (12 A 15 DE NOVEMBRO)
EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE BOVINOS (14 DE
NOVEMBRO)
ARANJUEZ MADRID (12 DE DEZEMBRO)
EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE BOVINOS
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“

...esta distinção enche
de orgulho todos os
criadores Limousine
e reforça a ambição
da ACL em continuar
a fazer mais e melhor
neste concelho...

“

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES LIMOUSINE

Medalha de mérito
municipal
No passado dia 25
de abril a Câmara
Municipal de Odemira
distinguiu a Associação
de Criadores Limousine
com a medalha de
mérito do Concelho de
Odemira, tendo esta
distinção sido aprovada
por unanimidade nos
órgãos municipais
responsáveis.
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A

distinção teve como base o
trabalho realizado pela Associação de Criadores Limousine, uma vez que, apesar de se
tratar de uma associação nacional, centraliza no concelho de Odemira as suas
atividades, já que para além do elevado
número de criadores Limousine existentes no concelho, é também nele que
se localiza a sede da ACL, em instalações cedidas pela Autarquia. É também
no concelho de Odemira que se realiza
anualmente o Concurso Nacional da
Raça Limousine, o mais importante
evento da raça em Portugal.
Naturalmente que a direção da ACL,
presente neste evento, sublinhou que
a distinção atribuída à ACL resulta do
enorme apoio que o Município de Odemira faculta à ACL e sem o qual muitas
das atividades que desenvolve seriam
impossíveis de realizar nos mesmos moldes.
Neste âmbito, e para além da afir-

mação continuada da região de
Odemira como solar da raça
Limousine em Portugal a ACL
referiu ainda que desenvolve
presentemente esforços para que o
centro de testagem de machos e fêmeas
Limousine se localize também no concelho de Odemira, tirando partido das
excelentes condições naturais existentes.
Aproveitando a ocasião, a ACL comunicou à Camara Municipal de Odemira que foi proposto a todos os sócios
Limousine a atribuição da distinção
da Autarquia como sócio honorário da
ACL, a mais alta distinção estatutária
possível, e que entretanto foi aprovada.
Foi assim, com profundo agradecimento, que a ACL recebeu esta distinção
das mãos do Exmo. Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Odemira (CMO) e
da Exma. Sr.ª Presidente da Assembleia
Municipal de Odemira (AMO), distinção
esta que enche de orgulho todos os criadores Limousine e que reforça a ambição

Natália Cabecinha (AMO), David Catita (ACL) e
José Alberto Guerreiro (CMO)

David Catita, Presidente da ACL, no discurso de agradecimento

da ACL em continuar a
fazer mais e melhor neste concelho o qual, para além
das riquezas naturais existentes, tem
sido pródigo em acarinhar a ACL e os seus
criadores, dando-lhe todas as condições para
crescer e prosperar.
Imortaliza-se nestas linhas o profundo agradecimento da ACL e dos seus criadores, ao Município de
Odemira, por esta marcante e honrosa distinção. n
A direcção da ACL, David Catita, José Maria Pacheco dos Reis e Daniel Pacheco, após a distinção da CMO
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25 anos a garantir a qualidade
Limousine
As comemorações dos 25 anos da ACL marcaram inevitavelmente o
ano de 2014, com uma revista e um calendário em prateado, inéditos
na história da Associação, já que coincidiu com um momento
sensacional da raça Limousine em Portugal, com algumas marcas
nunca antes alcançadas, tais como:
yy A maioria dos machos reprodutores puros em atividade em Portugal (54%);
yy O maior número de criadores Limousine associados (220);
yy O maior número de fêmeas Limousine em seleção e em multiplicação (4325);
yy A maior e mais ampla distribuição de criadores por todo o País;
yy O maior número de cruzados Limousine validados pela ACL (40 000).

N

este contexto sobraram motivos para comemorar e como a ACL é feita por pessoas
foi organizado um almoço comemorativo
desta importante efeméride, aproveitando
o Concurso Nacional Limousine, na FACECO, tendo
sido possível juntar muitos dos criadores e também
muitas das pessoas que fazem parte da vida da ACL.
O almoço foi, como não podia deixar de ser, apenas
com carne Limousine grelhada, com a qualidade habitual, ajudando também neste processo a adequada
maturação e corte, a cargo do criador Joaquim Cara
Linda, ao qual se agradece mais uma vez.
As indicações dadas aos responsáveis pela confeção,
realizada em grelhadores a carvão no local, foram cla-
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ras para que não se deixasse a carne demasiado
bem passada, já que a carne mal passada conserva melhor as suas características organoléticas, reduzindo a desidratação associada ao
processo e mantendo a sua natural tenrura.
O convívio entre criadores foi animado, com vários criadores a trocarem impressões e experiências sobre a raça Limousine, reforçando a importância deste
tipo de ações, que conduzem geralmente a uma maior vontade de fazer mais e
melhor em nome do bem comum, que este
caso é a raça Limousine e a sua notoriedade e valor a
nível nacional.

Como não pode haver aniversário sem bolo, a sobremesa foi
um maravilhoso bolo cuja cobertura era a capa da revista
Limousine de 2014, que todos provaram e elogiaram,
tendo sido levantados os copos de todos os presentes
num brinde unânime pelas
conquistas da ACL aos longo destes 25 anos e desejando uma
vida longa e próspera para a ACL e para os seus criadores.
Nunca é demais lembrar que a ACL é feita pelos seus criadores e que a sua participação é que fez da ACL o que ela é hoje. n
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A agricultura na região
Alentejo

POR FRANCISCO M. SANTOS
MURTEIRA
DIRETOR REGIONAL DE AGRICULTURA
E PESCAS DO ALENTEJO

A

agricultura na região Alentejo caracteriza-se por ser uma
agricultura essencialmente
de sequeiro, onde predomina o sistema agro-silvo-pastoril de
montado, associado a uma área considerável de pastagens permanentes – 57
% da Superfície Agrícola Útil.
Dentro deste sistema extensivo a
pecuária para a produção de carne é
a que caracteriza a região, necessariamente com encabeçamentos baixos,
tendo-se verificado nos últimos 10
anos um acréscimo ao nível dos bovinos, claramente como resposta à
manutenção dos pagamentos diretos
ligados à produção no âmbito do 1.º
pilar da PAC. Foi por isso extremamente positivo que ao nível das negociações da reforma, Portugal tenha
conseguido obter uma maior flexibilidade nos plafond´s orçamentais que
estavam inicialmente estabelecidos
para os pagamentos ligados, os quais,
com a indispensável adequação, são
um instrumento crucial para defender
as especificidades da nossa agricultura
10

notícias Limousine

e salvaguardar a sustentabilidade das
atividades pecuárias praticadas no extensivo, evitando decréscimo de efetivos, ou mesmo abandono, o que agravaria os riscos de desertificação.
É fundamental garantir a sustentabilidade económica dos setores do extensivo, afigurando-se a bovinicultura
carne com boas perspetivas de futuro,
não só porque o grau de aprovisionamento de Portugal em carne de bovino
se situou nos últimos 5 anos, na ordem
dos 52,5%, como também, através dos
novos instrumentos e medidas a implementar no âmbito do atual Plano
de Desenvolvimento Rural, onde serão
melhorados os apoios e incentivos à
organização da produção e à concentração da oferta, complementando-se
com o trabalho que vem sendo desenvolvido ao nível da PARCA – Plataforma de Acompanhamento das Relações
na Cadeia Agroalimentar, criando e
implementando regras que anulem
os desequilíbrios ao nível da cadeia
alimentar, de modo a conseguir uma
melhor distribuição de valor, onde

necessariamente a concentração é imprescindível mas não suficiente para
que a penalização nesses circuitos não
recaia sobre a produção.
Conscientes da importância que a
atividade pecuária representa para a
grande maioria das explorações alentejanas a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, através dos
seus Centros de Experimentação, tem
dedicado uma atenção especial a este
setor e desenvolvido um trabalho criterioso na preservação e melhoramento dos recursos genéticos autóctones,
constituindo um apoio inestimável
para todos os produtores, na melhoria
do potencial genético dos seus efetivos.
Termino desejando à Associação
Portuguesa de Criadores de Raça Bovina Limousine continuação de um bom
trabalho, com toda a dinâmica e relevância na qualidade que tem conseguido impor, tornando-se uma referência
e assumindo o seu papel na promoção
e valorização do setor agropecuário. n

CURIOSIDADES
ñ PROFUNDIDADE DE PEITO

A. Um dos componentes da amplitude torácica, em conjunto com a Largura de Peito.
B. A profundidade de peito é um indicador da capacidade respiratória e de ingestão do animal.
C. Observa-se a altura da caixa torácica do animal, imediatamente atrás das espáduas, em
comparação com a ponta do cotovelo.
D. Observando o animal de perfil.

COMO SE OBSERVA

POUCO PROFUNDO (nota 3)

¡ LARGURA DE PEITO

A. Pretende-se descrever a zona mais larga do peito, imediatamente atrás das espáduas, que em
conjunto com a Profundidade de Peito, compõe a amplitude torácica.
B. É igualmente um indicador da capacidade respiratória e de ingestão do animal.
C. Observa-se o “empatamento” (distância que vai de um membro ao outro) dos membros
anteriores, critério simples para avaliar a largura do tórax.
D. Observando o animal de frente, ao nível das espáduas.

COMO SE OBSERVA

ESTREITO (nota 3)

POSTOS DE AVALIAÇÃO DA RAÇA LIMOUSINE

Outros Postos
Para dar continuidade às edições anteriores da Notícias Limousine, na explicação
dos diferentes postos que são observados na avaliação morfológica dos Bovinos
Limousine, nesta edição vamos debruçar-nos sobre os Outros Postos.

A avaliação dos Outros Postos baseia-se:
yy Nota de Estado, que reflete a condição corporal do animal.
yy Profundidade de Peito e Largura de Peito, indicativas
da amplitude da caixa torácica do animal.
yy Profundidade Ventral, reflexo da capacidade abdominal do animal.
yy Largura dos Trocanteres e dos Isquions, dois dos
postos que compõem a bacia, para além da Largura de
Ancas, que já foi abordada no Desenvolvimento Esquelético.
yy Ligação de Espáduas, indicativa da maior ou menor
harmonia na ligação das espáduas para o dorso.
yy Inclinação da Bacia, que permite estimar a importância do volume da bacia.

Relativamente aos diferentes postos observados
em cada animal, podemos colocar as seguintes
questões:
A.
B.
C.
D.

O que se pretende descrever?
Porquê?
O que se observa?
Como se observa?

Nota: a classificação é linear, numa escala de 1 a 10.

OUTROS POSTOS - PONTOS A OBSERVAR

Ñ NOTA DE ESTADO

A. Pretende-se descrever o estado do animal, a sua condição corporal.
B. O estado do animal permite descrever as condições sob as quais o animal foi pontuado
(expressão das condições de maneio: estado nutricional, sanitário, etc.). Assim como a idade do
animal à data da pontuação, o estado corporal permite ao pontuador situar melhor na escala as
notas atribuídas, especialmente as que se referem ao desenvolvimento muscular.
C. Observam-se os pontos onde é mais susceptível aparecer um depósito de gordura sub-cutânea:
a zona de inserção da cauda, as costelas, a ponta dos isquions.
D. Observando o quarto traseiro do animal e de perfil na zona das costelas.

COMO SE OBSERVA

ESTADO CORPORAL BAIXO
(nota 3)

12
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ESTADO CORPORAL MÉDIO
(nota 6)

ESTADO CORPORAL ELEVADO
(nota 9)

MÉDIO (nota 6)

MÉDIO (nota 6)

PROFUNDO (nota 9)

LARGO (nota 9)
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CURIOSIDADES
¿ PROFUNDIDADE VENTRAL

A. A capacidade abdominal do animal.
B. É um indicador da capacidade de ingestão do animal: a ausência de capacidade abdominal
traduz-se numa capacidade de ingestão baixa.
C. Observa-se a profundidade ao nível do ventre, comparativamente com a profundidade de peito.
D. Observando o animal de perfil.

NORMAL (nota 6)

PROFUNDO (nota 9)

COMO SE OBSERVA

POUCO PROFUNDO (nota 3)

¤ LARGURA DOS TROCANTERES

A. Outro dos componentes da bacia.
B. Permite estimar o volume da bacia, com conjunto com a Largura da Bacia e com a Largura de
Isquions.
C. Observa-se a distância entre as duas pontas dos trocânteres, apreciando a regularidade ou
irregularidade das restantes larguras do animal (espáduas, dorso e ancas).
D. Observando o quarto posterior do animal.

COMO SE OBSERVA

ESTREITOS (nota 3)

14
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NORMAIS (nota 6)

ABERTOS (nota 9)

£ LARGURA DOS ISQUIONS

¥ LIGAÇÃO DE ESPÁDUAS

A. A distância entre as nádegas, ao nível da ponta dos isquions.
B. Permite estimar o volume da bacia, em conjunto com a largura
de ancas, a largura dos trocânteres e o comprimento da bacia.
C. A parte externa das nádegas, de cada lado da cauda.
D. Observando a largura de isquions comparativamente com a
largura de ancas e de trocânteres.

COMO SE OBSERVA

A. A harmonia na passagem das espáduas para a cavidade
torácica, por deposição de musculatura na “cintura” torácica.
B. É uma garantia da longevidade do animal.
C. Observa-se a ligação entre as espáduas e a zona do dorso.
D. Observando o animal de perfil, comparando a largura de dorso
e a largura de peito.

COMO SE OBSERVA

§ INCLINAÇÃO DA BACIA

A. A inclinação da bacia, desde a ponta da anca até à ponta dos isquions.
B. Permite estimar a importância do volume da bacia, em conjunto com a largura de ancas e com o
comprimento da bacia.
C. Observa-se o ângulo de uma linha horizontal imaginária, que vai desde a ponta das ancas até à
ponta dos isquions.
D. Observando o animal de perfil, e preferencialmente parado.

COMO SE OBSERVA

PLANA (nota 3)

NORMAL (nota 6)

INCLINADA (nota 9)
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1. UVA (PG03088002), TOLEDO
(PG02205029) e REVOLUÇÃO
(PG00308001)
Cabeço da Arvéola
Brejão
2. EROINA (PG09150018) e
INGLÊS (PG13150004)
Casa Nova da Alcaria
Zambujeira do Mar
3. VICOELO (PG04067031)
Herdade de Pradrões
Grândola
5

4. GALEANA (PG11092013)
Herdade do Quintal
Grandaços
5. FEROZ (PG10150022)
Casa Nova da Alcaria
Zambujeira do Mar
6. VIGOROSO (PG04092006)
e VIOLAO (PG04092005)
Herdade do Quintal
Grandaços

3

4

6
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7. FAIA (PG10088015) e
INFINITO (PG13088006)
Monte Novo da 		
Carrasqueira
Odemira
8. TROVOADA
(PG02096021)
Herdade Nave do Grou
Arronches
9. VAPOR (PG04088007)
Herdade Moinho Novo
Vila Nova de Milfontes
10. Herdade das Carias
Arraiolos

10

11. SATURNE (1930796292)
Herdade Miradouros de
Cima
Casa Branca
12. INFINITO (PG13159007) e
INOCENTE (PG13159002)
Vale Lobato
Brejão

18
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13. BENGALEIRO (PG06323123),
VANILA (PG04323034) E
BOMBOM (PG06323088)
Herdade da Comenda
da Igreja
Montemor-o-Novo
14. Tanque da Renda
Crato
15. ROSE (1930827323)
Herdade Nave do Grou
Arronches
17

16. BILBAO (PG06088026)
Herdade das Amarelas
Mourão
17. HIPOTENUSA (PG12443058)
Monte da Fragosa
Arronches
18. JOLI (PG14491003)
Quinta da Palha
Beja

20

15
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19. Monte dos Ruivos
Évora
20. Herdade da Rabasca
Arronches
21. DOROTEIA (PG08438006),
ILHA (PG13299001) e HINDU
(PG12378027)
Quinta do Moinho Meirinho
Crato
24
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22. ORADA (PG98240006)
Monte Curral de Cavaleiros
Aljustrel
23. Herdade Vale de Moura
Évora
24. Herdade da Amendoeira
Arraiolos
25. CRAVINHO (PG07405002)
Herdade da Chainça
Alagoa

22

22
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26. Herdade Nave do Grou
Arronches
27. DULCINEIA (PG08356015)
e DOURADO
(PG08356004)
Herdade da Fonte do
Corcho
Serpa
28. Marçal Branco
Alpalhão
29. DEDICAÇÃO
(PG08088027) e INDIANA
(PG13474004)
Monte da Atabua
Almograve

28

30. UNANIMIDADE
(PG03200025) E ÉPICO
(PG09404060), no plano
central
Herdade das Fontainhas
São Teotónio

24
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CURIOSIDADES

Sabe como cozinhar
carne de vaca?

A

s características organoléticas da carne dependem
de diversos factores ligados não só ao animal e ao
próprio maneio do produtor, mas também à forma como a carne é manuseada e cozinhada. De
acordo com a peça de carne que escolher, será diferente a
forma de a cozinhar.
Se optar por fritar ou grelhar, saiba que para estas duas
formas de cozinhar a carne, a frigideira ou o grelhador deverão estar sempre bem quentes, para que a carne fique “selada”, formando-se assim uma espécie de crosta à volta da
carne. Este processo permite assim que os sucos naturais da
carne permaneçam no seu interior, não pondo em risco a
suculência e a tenrura da carne. Para ajudar neste processo,
deve apenas temperar a carne durante o processo de confeção, adicionando o sal com a peça já na grelha, já que o sal
favorece a saída da água da peça, acentuando a sua desidratação e tornando-a mais dura.
Se por exemplo o seu objectivo é assar a carne no forno,
o procedimento a adoptar já será diferente. Coloque o reci-

piente ligeiramente untado de gordura no forno, e pré-aqueça este a uma temperatura alta (200ºC – 220ºC). Coloque
a peça de carne e deixe que fique marcada de um dos lados,
volte e repita o processo. Prossiga depois a cozedura a uma
temperatura mais baixa. Não se esqueça de deixar sempre a
carne repousar antes de servir e cortar, para que a temperatura se reparta uniformemente pela peça, fazendo com as
fibras relaxem.
De acordo com o gosto pessoal de cada um, a carne de
bovino pode ser servida mal passada, no ponto ou bem passada. Para conservar toda a sua suculência e sabor, é aconselhável que seja servida mal passada. De acordo com o método que escolhe para cozinhar a carne e de acordo com o seu
gosto, aqui ficam os tempos médios de cozedura:

FRITA OU GRELHADA:
Mal Passada: 1 minuto de cada lado, com o lume bem alto
No Ponto: 20 a 30 segundos de cada lado em lume alto,
seguido de 2 a 3 minutos a lume médio
Bem Passada: 20 a 30 segundos de cada lado em lume alto,
seguido de 3 minutos em lume brando

ASSADA:
Mal Passada: 10 a 15 minutos por peça
(aproximadamente 500g)
No Ponto: 15 a 20 minutos por peça
Bem Passada: 20 a 25 minutos por peça

É aconselhável servir a carne de
vaca mal passada, para que possa
conservar toda a sua suculência e
sabor.
26
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Alcatra de vitela assada
com tomilho e alho

& risoto de castanhas com cogumelos
INGREDIENTES:
2 Nacos de alcatra de vitela
com 200g cada
3 Dentes de Alho
1 Ramo de Tomilho Fresco
Azeite
Sal
PREPARAÇÃO:
No local habitual de compra de carne,
peça dois nacos de alcatra de vitela
com aproximadamente 200g cada.
Tempere a alcatra uniformemente,
com sal e pimenta a gosto.
Descasque 3 dentes de alho, coloque
numa frigideira com azeite e com o
ramo de tomilho, e sele os dois nacos
da alcatra de um lado e do outro.
Coloque a carne numa assadeira e
deixe assar no forno durante 7 a 8
minutos, com o objectivo de ficar com
um tom rosado no interior dos nacos.
Retire e deixe repousar.
Entretanto prepare o risoto para
acompanhar.

Risoto de castanhas
com cogumelos
INGREDIENTES:
200g de Arroz para Risoto
150g de Cogumelos Portobello
250g de Castanhas
1 Cebola Roxa
3 Dentes de Alho
80g de Queijo Parmesão Ralado
50g de Manteiga
1 dl de Vinho Branco
2 dl de Caldo de Legumes
Sal e Pimenta
PREPARAÇÃO:
Corte os cogumelos em quatro partes e pique as castanhas. Numa frigideira com metade da manteiga, salteie os cogumelos e as castanhas
durante 10 minutos. Reserve.
Pique finamente a cebola e os dois dentes de alho restantes e coloque
num tacho com o resto da manteiga. Quando a cebola estiver translúcida, coloque o arroz de risoto, envolva e deixe fritar ligeiramente.
Vá juntando o vinho branco à medida que o arroz for cozinhando em
conjunto com o caldo de legumes, e deixe reduzir cozinhando em
lume brando, de modo a que o arroz fique al dente. No final, desligue
o lume, junte o preparado de cogumelos e castanhas, corrija de sal e
pimenta e envolva com o queijo parmesão.
Resta servir e… Bom Apetite!
notícias Limousine
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DIVULGAÇÃO

REVISTA DO AGRICULTOR - CAP
(Julho/Agosto 2014)
"RAÇA LIMOUSINE 25 anos de
qualidade e talento num admirável
oficio" artigo de opinião - David
Catita

NOTÍCIAS - CAP
(Agosto 2014)
"Concurso Nacional
Limousine 2014"

REVISTA DE IMPRENSA
“LIMOUSINE” 2014
À semelhança de anos anteriores, voltamos a compilar a
Revista de Imprensa 2014. Para que não perca pitada dos
jornais e revistas onde foi dado realce à Limousine Portugal.

BOVINS LIMOUSINS

RUMINANTES

(Outubro 2014)
"Portugal - Beja 2014: Concours
National jeune et 25 ans de
l'association"

(Abril/Maio/junho 2014 )
Entrevista a António Samora - Casa Agrícola
Sabino Samora

30
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DIVULGAÇÃO

REVISTA DE IMPRENSA
“LIMOUSINE” 2014

A LIMOUSINE NA TELEVISÃO
TV

AGROTEC
(Novembro 2014)
"Raças Produzidas em Portugal
- RAÇA LIMOUSINE"

PORTUGAL EM FESTA
(Abril/Maio 2014)
Ovibeja

RUMINANTES
(Outubro/Novembro/
Dezembro 2014)
"Leilão de reprodutores Limousine em
Montemor-o-Novo"

PORTUGAL EM DIRETO
(Novembro 2014)
Portugal Agro - FIL

BOVINS LIMOUSINS

http://www.rtp.pt/play/p1398/e173180/rtp1

(Janeiro 2015)
“Du Portugal à la Mongolie: la vitalité Limousine"
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Délia Freitas
Sousa Braga

Praia Formosa, na Ilha de Santa Maria

AÇORES

Limousine na Ilha
de Santa Maria
A Ilha de Santa Maria, também conhecida como Ilha Sol, foi a
primeira ilha dos Açores a ser avistada, corria o ano de 1427, por
Diogo de Silves.

AÇORES

SANTA MARIA

SUPERFICIE: 16,6 kms comprimento
por 9,1 kms de largura
HABITANTES: 5. 552
FREGUESIAS: 5
SECTORES ECONÓMICOS: agricultura
e a pecuária
LIMOUSINES PUROS (LG): 260
CRIADORES: 12

34
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A

ilha ocupa uma superfície de 97
km2, estendendo-se por 16,6 km
de comprimento e 9,1 km de largura. De acordo com os últimos
sensos à população, em 2011, a Ilha de Santa Maria tem 5.552 habitantes – os marienses - que se distribuem pelas 5 freguesias
que compõem o único concelho da ilha,
Vila do Porto (Vila do Porto, Almagreira,
Santo Espírito, Santa Bárbara e São Pedro).
É a ilha mais antiga dos Açores, geologicamente falando, visto que as suas formações ultrapassam os 8.12 milhões de anos
de idade, sendo a única que não apresenta
actividade vulcânica recente. O ponto mais
alto da ilha, o Pico Alto, situa-se a 587m de
altitude.
Por ser a ilha mais a sul e mais a oriente
(constitui o Grupo Oriental, em conjunto
com São Miguel), é também a que tem o
clima mais parecido com o clima mediter-

rânico: mais seca e quente e com índices de
pluviosidade mais baixos que nas restantes
ilhas.
Santa Maria é também conhecida pela
sua costa recortada, com as suas baías de
águas calmas e cristalinas (baías da Cré, do
Raposo e do Tagarete) e as suas altas pontas rochosas. A Ribeira de Maloás, que se
caracteriza por uma queda de água de aproximadamente 20m de altura, resulta do
contacto do mar com uma escoada de lava.
Os principais sectores económicos da
ilha são a agricultura e a pecuária, resultado dos seus terrenos férteis, para além da
aeronáutica, com forte influência desde a
implantação do aeroporto.
A Ilha de Santa Maria conta já com um
efectivo Limousine com cerca de 260 animais puros inscritos no Livro Genealógico,
num total de 12 criadores, sendo que nesta
edição apresentamos alguns deles.

Foi após ter tido vários problemas de partos com a vacada
cruzada, que Délia Braga iniciou a sua pesquisa por uma melhor genética. O seu objetivo era utilizar uma raça que lhe proporcionasse animais com facilidade de partos e que para além
disso, lhe permitisse obter bezerros mais pesados e cuja qualidade da carne fosse superior.
Foi assim que o seu caminho a levou até à Raça Limousine,
no início de 2001. A raça Limousine era até então pouco reconhecida nas explorações locais, mas foi a escolha da criadora
para iniciar o seu projeto, com a compra das primeiras reprodutoras.
Quatro anos depois, em 2005, oficializa-se a sua relação com
a ACL, na tentativa de melhorar a qualidade do comércio dos
seus animais com a ajuda da certificação dos mesmos. Com o
início da certificação dos seus animais, Délia vê-se também na
obrigação de apostar cada vez mais na qualidade dos mesmos,
fator que não descura desde então.
A criadora tem apostado na recria dos animais para reprodução, quer para o mercado local quer para o mercado regional,
e também para produção de carne, sendo que o bem-estar animal e a qualidade dos mesmos tem sido a preocupação constante nesta exploração.

GARINA (PG11857001) na Feira Agropecuária de Santa Maria

Celso
Resendes

Celso Resendes com Julieta (PG14915001), Jasmine (PG14915003) e
Jamila (PG14915005)

Foi no ano de 2010 que Celso Resendes, em representação
da sua mãe, Maria do Espírito Santo, adquiriu as primeiras quatro novilhas Limousine a David Catita.
Até então, já eram utilizados touros puros Limousine na sua
exploração para cruzamento, no entanto o criador começou a
aperceber-se de que faltava qualidade nas fêmeas que tinha na
exploração. Foi assim que decidiu apostar nas filhas do touro
Almério (PG05366014), filho de Tubarão e neto de Highlander
e Dauphin, nas quais se destacava a docilidade e as boas qualidades maternais, do tipo misto-elevage.
Atualmente a exploração “Espirito Santo” conta já com 7
vacas Limousine, 3 novilhas de substituição, 36 vacas cruzadas,
1 touro Bronze e 2 novilhos fruto de inseminação artificial, que
serão os futuros reprodutores. Toda a mão-de-obra da exploração é familiar.
A exploração conta com 65 ha de pastagem, utilizados para
pastoreio direto, para produzir silagem e feno. Tanto os vitelos
como os novilhos são suplementados com alimento composto.
No último ano decidiu recorrer à inseminação artificial, e
tendo obtido bons resultados, pretende continuar a utilizar
esta prática, de modo a obter tanto machos como fêmeas de
boa genética, com o propósito de ir substituindo as vacas cruzadas por novilhas Limousine. O criador afirma que é assim que
pretende que a exploração cresça e evolua, de modo a atingir a
melhor qualidade possível.
Em jeito de conclusão, Celso diz que apesar de ser um dos
mais jovens associados e ainda com muito para aprender, sente
que tem vindo a progredir e a fazer um bom trabalho, o que
lhe dá motivação para continuar e querer sempre fazer mais e
melhor.
notícias Limousine
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A Quinta das 4 Canadas, apesar de recente, tem como origem a exploração de Maria Soares de Braga, tendo por isso experiência acumulada de 20 anos na seleção genética.
A Quinta das 4 Canadas é uma sociedade familiar, que conta
com uma área de pastagem de 14 ha e um efetivo Limousine de
20 animais, em que 13 destes são fêmeas reprodutoras.
O objetivo desta sociedade é tornar-se uma referência na
criação de bovinos Limousine na Ilha de Santa Maria e nos
Açores, almejando sempre a qualidade genética e fenotípica dos
reprodutores produzidos. Atualmente o seu mercado está vocacionado para fornecer reprodutores machos para explorações
de produção de carne, como cruzados Limousine, e reprodutores machos e fêmeas para explorações em linha pura.
De modo a conseguir alcançar estes objetivos, a sociedade
conta com um efetivo de fêmeas diversificado, do ponto de vista
genético, sendo estas fêmeas oriundas de França e de Portugal
Continental, nomeadamente do criador José Maria Pacheco
dos Reis (linhas Toulouse e Virtuose). Em termos de maneio
reprodutivo, é utilizada a inseminação artificial, aposta que tem
vindo a ser reforçada, com o objetivo de acelerar a melhoria genética do efetivo.
No que diz respeito ao maneio alimentar, o efetivo pastoreia
durante todo o ano, sendo suplementado com silagem de erva e
feno. Durante a fase de recria, o criador utiliza ainda forragem
verde hidropónica, de forma a garantir a proteína e vitaminas
necessárias ao bom desenvolvimento dos animais. Esta estratégia de maneio já permitiu ao criador obter os primeiros animais
com certificação Ouro.
A maior dificuldade com que a sociedade se depara neste
momento é a falta de área para crescer, pois tem como objetivo
chegar aos 20 ha.
A raça Limousine demonstra estar perfeitamente adaptada
às condições dos Açores e da Ilha de Santa Maria, sendo uma
raça rústica, com boas mães, grande facilidade de parto, boa capacidade de crescimento e bons pesos, sendo a raça ideal para
as explorações de aptidão carne, também dado o seu elevado
rendimento de carcaça. n

Quinta das
4 Canadas

A vacada da Quinta das 4 Canadas na pastagem

Jocoso (PG14921002)

Pico Alto
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ARMÉNIO DE OLIVEIRA TELO

DIVULGAÇÃO

Selecionador da Raça Limousine

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

FACECO 2015

O Grande Certame
de Odemira acontece
em julho

E

stá agendada para os dias 17, 18 e 19
de julho, em S. Teotónio, a próxima
edição da FACECO – Feira das Atividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira, promovida pelo Município de
Odemira, em parceria com diversas entidades.
O evento terá como objetivo a promoção do
território, dos seus produtos e atividades, das
coletividades e dos atores locais, potenciar o
tecido empresarial e cultural e atrair novos empreendedores e investidores para o concelho.
A pecuária, agricultura, turismo, um intenso
programa de animação e a gastronomia serão
os pontos fortes do certame. A FACECO será
igualmente espaço para debate, com a realização de diversos colóquios sobre temas pertinentes para o território.
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CONCURSOS E EXPOSIÇÕES
NACIONAIS DE VÁRIAS
RAÇAS
A presença do setor pecuário será
mais uma vez bastante forte, com a realização de diversas exposições e concursos de várias raças. Tal como acontece
desde há vários anos, a Raça Bovina
Limousine estará em grande destaque,
sendo a FACECO mais uma vez palco
para o Concurso Nacional da Raça Bovina Limousine. A FACECO é o ponto
de encontro e de negócio entre criadores nacionais e estrangeiros, naquele
que é o concelho onde se encontra a
sede da Associação Portuguesa de Criadores de Raça Bovina Limousine.

ARTESANATO E
ANIMAÇÃO
A FACECO será a montra
das capacidades do território
odemirense, patentes nas diversas atividades económicas,
sociais e culturais, representadas por mais de 200 expositores.
A animação do recinto e
os espetáculos voltam a ser
ponto forte da FACECO, com
muitas atividades para todos
os públicos, desde música,
teatro, cante alentejano, dança, desporto e muita animação infantil. n

Descendência de valor!

DIVULGAÇÃO

ACL

loja online

www.limousineportugal.com

www.limousineportugal.com

Páginas de criadores
Outra forma de promoção
das explorações

O

site da Associação de Criadorador “Criadores” e pasta “Páginas de
Para os criadores
res Limousine www.limousicriadores”, pode consultar a página
Limousine é mais uma
neportugal.com, disponibiliespecífica de cada uma das exploraza ao público em geral muita
ções associadas.
forma de promoverem
informação sobre a raça Limousine, posPara os criadores Limousine é
a sua exploração, de
sibilitando o aumento do conhecimento
mais uma forma de promoverem a
darem a conhecer
de todos sobre esta raça excecional.
sua exploração, de darem a conhecer
Ao visitar o site tem a possibilidade
a origem dos seus animais, as caractea origem dos seus
de aceder à mais diversa informação sorísticas do seu efetivo, o plano alimenanimais,...
bre a raça, como por exemplo informatar e reprodutivo, os seus contactos
ção técnica, genealógica e avaliação gee de que forma se pode chegar à sua
nética; os animais que alguns criadores
exploração.
têm em venda; todas as edições da revisPara o público em geral é uma forta anual. O site também possibilita a entrada virtual dos visi- ma de ficar a saber mais informação sobre um determinado
tantes nas páginas das explorações Limousine dos criadores criador da raça Limousine, através das palavras do mesmo.
nacionais.
Pode ser uma boa forma de estabelecer um primeiro contacCada criador Limousine tem a possibilidade de ter uma to, para quem está interessado em adquirir animais Limoupágina online da sua exploração, com alguma informação sine, para melhorar a sua exploração.
desta, fotografias da mesma e dos animais e um conjunto
A ACL aconselha-o a dar uma vista de olhos.
de textos do historial da exploração, alojada no site da ACL.
Acedendo ao site www.limousineportugal.com, no sepa- Não deixe de visitar. n
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Fato-macaco

Colete

Polo

T-Shirt

Gravata

Porta-chaves "Medalha"

moda limousine

ABERTO
Porta-chaves "Brinco"

Canivete

24H

1º CONCURSO
DE FOTOGRAFIA
LIMOUSINE
Com o objetivo de despertar a curiosidade sobre a Raça Limousine e
aproximar os leitores da Notícias Limousine à própria raça, a ACL organiza o
1º Concurso de Fotografia Limousine.

REGULAMENTO
a. Cada participante pode apresentar um máximo de 6 trabalhos, a cores ou preto e branco, em formato de papel ou digital, com
dimensões entre 20x30 cm e 30x40 cm, com resolução recomendada de 300 dpi, sem margens, acompanhadas dos respetivos
arquivos digitais devidamente gravados em CD quando entregues em papel, formato JPG, com uma resolução mínima de 2560 x
1920 pixels.
b. Os trabalhos poderão ser entregues até às 18.00 horas, do dia 31 de Dezembro de 2015, nas instalações da ACL, sitas na Rua
dos Combatentes da Grande Guerra, nº 1, 7630-158 Odemira.
c. Os trabalhos deverão ser entregues dentro de um envelope onde deverá constar apenas a designação do concurso “I Concurso
de Fotografia Limousine” e a morada da ACL.
d. As obras a concurso não serão devolvidas aos concorrentes. A ACL terá o direito de utilizar, divulgar, distribuir, exibir e
reproduzir as fotografias a concurso, devendo sempre incluir o nome do autor.

PRÉMIOS
e. Os prémios a atribuir serão os seguintes:
 1º Prémio: 100€ em compras na Boutique Limousine
 2º Prémio: 60€ em compras na Boutique Limousine
 3º Prémio: 40€ em compras na Boutique Limousine
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Consulte o regulamento completo em www.limousineportugal.com
notícias Limousine

A limousine

Animais com potencial
provado e fiável
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diVersidAde

Controlo individual

Uma gama diversificada
de touros que satisfaz

10
Somos os únicos a fazê-lo!
Nenhum touro é distribuído sem a
sua descendência ter sido testada
na estação
Com a testagem na estação, os efeitos
do meio são dominados.
O que medimos é o potencial
genético real dos nossos touros.
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TesTAgem soBre descendÊnciA
25 filhas por touro são
testadas na estação com
vista às suas qualidades
maternais

Centenas de filhos são
testados na quinta com
vista às suas aptidões
para carne

(aptidão para parição, fertilidade,
leite)

(crescimento, adequação, desenvolvimento muscular, gordura)

2/3

3/4

Na sequência destes resultados, apenas os 5-6
melhores touros são reservados para virem a ser
touros de inseminação artificial

107 95 90 111
103 85 102 105
108 107 111 112
100 105 106 107
91 94 96 96
120 95 110 105

115
112
93
93
97
101
100
99
116
104
109

127
110
93
106
101
100
103
95
103
97
108

104
111
103
95
96
96
88
99
105
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Selecção de ascendência
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O nível máximo actual
da genética mundial

QUALIDADES MATERNAIS
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Qualificação na quinta
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DESENV. ESQUELÉTICO

THE

FRENCH

DESENV. MUSCULAR

Uma pressão de selecção levada ao seu extremo para
atingir a excelência:

QUALIDADES MATERNAIS - Eficiência
ARMORIC
NEUF X MAS DU CLO
AZURRI
PODSEIDON X JAZZ
BAVARDAGE
ON-DIT X DAUPHIN
BEL ORIENT
NEUF X DAUPHIN
BUSHIDO
REMIX X MAS DU CLO
CAMEOS
REMIX X MAS DU CLO
DAHAIR
SAFARA X IDEAL
DAY
ALF X OUF
DIEUNORDIC
ARMORIC X HIGHLANDER
ESA
MANOIR MN X TAN
MAS DU CLO
BAMBINO X TILLEUL
MOZART
GENIAL X DOLMEN
ON-DIT
INDECIS X BALZAC
OZEUS
IDOLE X ULEX
ROESTI
HIGHLANDER X ESPOIR
TASTEVIN
EPSON X HIGHLANDER
URVILLE
SCAPIN X DOMINO
USSE
POPEYE X FIGUER
UT-MAJEUR
MOZART X EPSON
VALERIAN
MERIDIEN X IDEAL
VIVA VOCE
MOZART X LAFRITE
QUALIDADES MATERNAIS - MORFOLOGIA
BEAUPRE
REMIX X ROTIN
CABOTEUR
TRIMARAN X LORIOT
CHATELAIN
ON DIT X NEUF
DIXDEDER
ATOUT X PAPILLON
VULPIAN
NEUF X DAUPHIN
CRUZAMENTO - QUALIDADES MATERNAIS
ANECDOTE
ON-DIT X HERAULT203
DAMONA
NEUF X MICMAC MN
DIMOIWII
ON DIT X HIGHLANDER
HAUTECLAIR
ULYSSE X FAVORI
IONESCO
BAMBINO X UCCLE
NEOPHIN
DAUPHIN X BAMBINO
OBIWAN
LANDRY X PRINTEMPS
CRUZAMENTO - PRECOCIDADE
BRANCEILLE
OBJAT X SILVESTRE
CHAUMEIL
OBJAT X IONESCO
CORREZE
OBJAT X ROMEO
DONZENAC
OBJAT X MAS DU CLO
ROCKSTAR
L79 X BILTO
SUC AU MAY
CHARMEUR X GENIAL
USKUDAR
MAS DU CLO X JOGUI
USTED
PAX X CHARMEUR
TOPTORO
NELOMBO X TARVIS
MONTA NATURAL
ABOT - MN
SANDRE X LAMI
ACCENT - MN
TARVIS X NAPOLEON
APACHE - MN
MUGUET X ESPOIR
APPART - MN
URON X IDEAL
BANDIT2 - MN
VALSEUR X PACHA
BONUS - MN
URUGUAY X FERRY
BRIGAND - MN
UBU X PAPILLON
CESARIO - MN
OZEUS X IDEAL
DENBREIZ MN
TOREADOR X NEWYORK
EDDY - MN
BONUS MN X VALENTIN
ULTRABO - MN
NAPOLEON X DIMITRI
VOILIER - MN
PALADIN X CUBJACOIS

POTENCIAL DE CRESCIMENTO

um esquemA de selecção único

FACILIDADE DE NASCIMENTO

> O esquema de selecção mais fiável do mundo
> 153.000 mães com controlo de desempenho
> Uma testagem da descendência de cada touro
distribuído

NOME

A selecção dA rAçA limousine em
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JORNADAS DAS
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Estação de Controlo Qualidades
Maternais – UZERCHE (19)
Quinta-feira, 15 de Outubro
de
2015
Apresentação das descendências
e venda de reprodutoras
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Agora somos Evolution International

lider mundial
em genetica limousine
Está disponível em Portugal a genética francesa Limousine da Sersia France / Evolution International, o maior
programa de seleção Limousine com teste de progenitores do mundo.
Saiba mais sobre a nossa oferta de touros Limousine :
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Participação
da ACL
em Jornadas
Técnicas

IIIas JORNADAS DA VETAGROMOR
A 3ª edição das Jornadas da Vetagromor teve lugar
no passado mês de Janeiro de 2015, nos dias 16 e 17 de
Janeiro, no Cine-Teatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo. A ACL marcou presença uma vez mais, à semelhança da edição anterior, no evento que está a ganhar
visibilidade e adesão por parte dos intervenientes do
sector agropecuário, com especial incidência da zona de
Montemor-o-Novo.

7as JORNADAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO
MURALHA DE ÉVORA
Como já vem sendo hábito, a Associação
de Criadores Limousine esforça-se por
estar presente nos mais diversos eventos
e certames, com o objetivo de mostrar
todo o trabalho desenvolvido em prol da
promoção da Raça Limousine.
Para além dos concursos e das feiras
agropecuárias, é igualmente importante
participar em jornadas técnicas, onde
estão presentes várias pessoas do sector:
produtores, médicos veterinários,
professores universitários, estudantes, entre
outros.
Foi assim que no início do presente ano, a
ACL participou nas III Jornadas Técnicas
da VetAgroMor e também nas 7as Jornadas
do Hospital Veterinário Muralha de Évora.
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No passado mês de Março, tiveram lugar em Évora, as 7as Jornadas do Hospital Veterinário Muralha de Évora, este ano subordinadas ao tema “Enfrentar o Futuro da Produção Pecuária – Desafios
e Oportunidades”. No evento que é já uma referência para todos os
profissionais ligados à agropecuária, a ACL esteve presente com voz
activa, em ambos os dias do evento. No primeiro dia, a Secretária Técnica do Livro Genealógico da Raça Limousine, Engª Fátima Veríssimo, participou na Mesa Redonda, cuja temática “Raças Autóctones e
Raças Exóticas: diferentes oportunidades e desafios da evolução genética na produção de carne de bovinos?” foi partilhada com os outros
representantes das raças autóctones e das raças exóticas. A Secretária
Técnica, quando questionada sobre qual a estratégia da raça Limousine para o futuro, não hesitou respondendo que a estratégia da raça
passa por dois vetores essenciais: o consumidor, que deverá criar o
hábito de consumir carne de qualidade produzida a nível nacional,
e pelo próprio agricultor, que deve optar por animais de raça pura,
devidamente certificados, exigindo e utilizando os dados técnicos
que tem ao seu dispor para escolher os melhores animais para o seu
tipo de produção e maneio, tomando as melhores decisões de forma
esclarecida e apoiada.
No segundo dia de trabalhos, foi novamente dado enfoque à Raça
Limousine, com uma palestra dada pela Engª Sara Garcia, técnica da
ACL, onde foram explanados os “Desafios e Oportunidades na Raça
Limousine”, com enfoque nos dados resultantes da avaliação genética no que diz respeito aos desafios da raça. Relativamente às oportunidades, foi enfatizado o facto de Portugal ter um baixo autoaprovisionamento de carne de bovino (na ordem dos 50%), e que a raça
Limousine poderá ser uma boa aliada neste caminho, dado o facto de
ser uma raça cárnica por excelência, proporcionando bezerros mais
pesados ao desmame, com bons índices de conversão, em resultado
da facilidade de parto, estando perfeitamente adaptada às condições
de produção e de maneio em Portugal. n
notícias Limousine
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ÍNDICE
IFNAIS CRsev DMsev DSsev FOSsev
GENÓMICO

IngenomiX
Uma ferramenta
na melhoria de performances

86,6
92,2
95,1
95,7
97,5
98,9
100,1
100,9
103,3
105
107,1
112,3

91,9
97,8
99,8
101,4
102,8
103,9
105,6
106,9
108,7
111,2
114
119,2

84,9
92,3
94,9
96,8
98,6
100,3
102
104,3
106,6
109,9
114,3
124,3

IFNAIS: Índice para a Facilidade de Nascimento.
CRsev: Capacidade de Crescimento - Índice ao Desmame
DMsev: Desenvolvimento Muscular - Índice ao Desmame
DSsev: Desenvolvimento Esquelético - Índice ao Desmame

A

IngenomiX é uma empresa francesa de
biotecnologia criada por profissionais
da raça Limousine, em conjugação com
os criadores da raça, com o objetivo de
aprofundar a testagem de ADN e relacioná-la com
as características mais valorizadas, e assim permitir a definição precoce do potencial genético de um
animal, a partir de uma amostra de pelos da cauda.
EvaLiM® é atualmente a ferramenta genómica
standard da raça Limousine. Tem como objetivo a
apresentação de uma informação precoce e fiável
das características tradicionalmente avaliadas no
contexto do IBOVAL, e inclui ainda as características em termos de facilidade de nascimento e qualidades maternais.

ABREVIATURA
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10+
10++

CARACTER

FN

Facilidade de nascimento – Transmite
uma indicação sobre o potencial dos
reprodutores produzirem vitelos mais
pesados ou mais leves à nascença

CR

Potencial de crescimento

DM

Desenvolvimento muscular

DS

Desenvolvimento esquelético

FOS

Finura de osso

AV

Aptidão ao parto: capacidade de uma
fêmea parir o seu vitelo facilmente no
momento do parto

AL

Aptidão leiteira: Capacidade de
transmitir ou produzir leite em
quantidade e qualidade suficiente
para nutrir corretamente o vitelo
e possibilitar-lhe um adequado
crescimento durante o período de
aleitamento

notícias Limousine

Os testes genómicos EvaLiM® podem ser utilizados na sua versão
completa ou na versão modular, reservada para as fêmeas.
Como descrito na figura anterior, a versão completa do EvaLiM®
de um animal permite avaliar o potencial genómico em sete aspetos
de interesse, incluindo a presença ou ausência do gene «culard» ou
gene da garupa dupla (genotipagem de SNP - Single Nucleotide Polymorphisms - de identificação), bem como a confirmação de filiação,
caso os possíveis progenitores tenham já um perfil de ADN em SNP.
Caso o criador pretenda, é ainda possível realizar uma análise relativa
à presença ou ausência do gene «sem cornos» em simultâneo.
A versão EvaLiM® MODULO é um pouco mais flexível e permite
uma seleção mais reduzida de aspetos a pesquisar, de forma a permitir a sua adaptação às escolhas de seleção que o criador defina para a
sua exploração. Esta ferramenta está, no entanto, reservada para as
fêmeas, com o objetivo de permitir a seleção de novilhas numa fase
precoce, sem necessidade de criação de um conjunto maior do que o
pretendido, para escolher numa fase posterior.
Os testes EvaLiM® estão à disposição de todos os criadores Limousine.
Caracteres genómicos avaliados no âmbito do Ingenomix

90,1
96,8
99,7
101,4
103
104,9
106,7
109
111,7
114,6
118,7
124,8

86,8
92,2
94,6
96,1
97,7
98,8
100,4
102
103,7
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107,8
114

AVEL
88
95,2
97,6
99,5
101,1
102,6
103,8
105,8
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110,6
113,5
119,3

ALait
90
95,2
96,9
98
99,1
100,1
101
102,1
103,8
105,7
108,3
113

FOSsev: Finura de Osso – Índice ao Desmame
AVEL: Aptidão ao Parto
ALait: Aptidão Leiteira

INTERPRETAÇÃO
DOS RESULTADOS GENÓMICOS
Para uma utilização ótima das ferramentas IngenomiX é fundamental garantir uma correta interpretação dos resultados, já que dela
depende a sua aplicabilidade prática.
Para cada carater é atribuída uma nota de 1 a 10, que permite
classificar o animal com base na análise do seu ADN, ou seja, do seu
património genético.
Assim, o perfil genético do animal analisado é comparado a um
conjunto vasto de dados retirados de animais de referência da raça Limousine, já conhecidos e com elevado número de produtos, de forma
a elevar a precisão da análise.
Uma nota elevada, próxima de 10, indica que o animal analisado
dispõe de uma maioria de marcadores favoráveis para o carater em
causa e consequentemente apresenta uma probabilidade elevada de
transmitir boas performances à sua descendência. Assim uma nota
próxima de 10 traduz um elevado potencial melhorador relativamente a esses carateres, enquanto que uma nota próxima de 1 indica um
perfil genético desfavorável para a melhoria desse carater.
Na tabela acima é realizada a correspondência entre as notas genómicas e as médias dos índices IBOVAL da população de referência,
de forma a permitir um melhor entendimento dos valores obtidos, já
que se tratam de índices mais conhecidos e mais facilmente relacionáveis com animais conhecidos.
Importa referir que o equivalente a uma nota 100 de IBOVAL não
é forçosamente uma nota 5 em termos genómicos, já que a média é
realizada dentro da população de referência, e como tal reflete a distribuição da população no que a esse carater diz respeito.
O índice genómico equivalente a uma nota de IBOVAL 100 é, por
exemplo, um 3 para o potencial de crescimento ou um 7 para a facilidade de parto.
Todos os tipos de produção na raça Limousine podem beneficiar
da antecipação das características produtivas mais relevantes, uma
vez que permite acelerar o processo de seleção e a conservação dos
animais com melhores performances genómicas.
Um caso prático em que a pesquisa EvaLiM® tem sido especialmente interessante está relacionado com a conjugação da facilidade

O eixo das abcissas (horizontal) representa a Facilidade de Nascimento e o eixo das
ordenadas (vertical) representa a Capacidade de Crescimento

de nascimento com a capacidade de crescimento,
já que são características que concorrem entre si,
ou seja, os animais com elevado potencial de crescimento (CR) têm tendência de produzir descendentes um pouco maiores à nascença, e animais fortemente melhoradores da facilidade de nascimento
(FN) têm como tendência dominante a produção
de descendentes com menores performances de
crescimento.
Neste âmbito foram analisados 1007 machos
Limousine, cujo perfil genómico foi determinado,
tendo sido possível concluir que existem animais
melhoradores da facilidade de nascimento e da capacidade de crescimento em simultâneo.
Os resultados obtidos foram:
yy 11% dos animais analisados são melhoradores
de CR e FN em simultâneo;
yy 58% dos animais analisados são melhoradores
de CR mas não da FN;
yy 18% dos animais analisados são melhoradores
de FN mas não do CR;
yy 13% dos animais analisados não são melhoradores nem de CR nem de FN;
O gráfico acima ilustra os resultados obtidos
neste estudo, em que o cruzamento dos eixos representa a nota 100 de IBOVAL da população de
referência, considerando-se neste âmbito que um
animal é melhorador de determinada característica
se nela tiver uma nota superior a 100.
Assim, observa-se que os animais melhoradores
nestas duas características são raros na população,
representando apenas 11%, mas existem, e como
tal a sua deteção precoce, através de ferramentas
genómicas, é altamente valiosa para a seleção dos
animais que favoreçam a evolução positiva da raça
em características determinantes mas que podem
concorrer entre si, como o potencial de crescimento e a facilidade de parto. n
notícias Limousine
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Foi com enorme prazer que, no passado dia 17 de Abril, a
Associação de Criadores Limousine, organizou a VII edição
do Dia Aberto, desta vez nas freguesias do Crato e Alpalhão,
em conjunto com três criadores da zona.

E

sta edição do Dia Aberto decorreu no
norte alentejano, mais uma das regiões
onde a presença da raça Limousine tem
aumentado nos últimos anos, em resultado da elevada rusticidade da raça Limousine,
que lhe possibilita adaptar-se facilmente a condições mais duras, de solos delgados ou zonas de
relevo mais acidentado.
Foram visitadas duas explorações, na freguesia do Crato, nomeadamente, a Quinta do Moi52
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da docilidade que tão bem caracteriza a raça Limousine.
Com este tipo de produção, a criadora e o marido, João Costa, têm como objetivo, não só elevar o padrão da raça, do
ponto de vista genético, como ajudar no melhoramento de
explorações dedicadas ao cruzamento industrial.
De seguida, os aproximadamente 50 presentes, deslocaram-se até à Herdade do Tanque da Renda. Uma exploração
visivelmente maior, com aproximadamente 225 hectares,
onde neste momento são exploradas cerca de 100 vacas de
ventre, entre as quais se destaca um núcleo de 28 fêmeas
puras Limousine e as restantes cruzadas. Após uma breve
explicação do criador, Diogo Almeida Couto Bello Moraes,
sobre o plano reprodutivo e alimentar dos seus animais e
colocadas algumas questões, foi possível verificar na prática o trabalho que o mesmo tem vindo a desenvolver com
a raça Limousine, desde 2010. Verificaram-se animais mais
do tipo misto elevage e, sendo uma exploração que se situa
numa zona escassa de água e onde se verificam amplitudes
térmicas altas, pôde-se observar a elevada rusticidade destes
animais, que se adaptaram facilmente a condições mais exigentes.
Na freguesia de Alpalhão, a visita foi feita à Herdade do
Marçal Branco, propriedade do criador Lúcio José Sousa
Madureira. Tendo iniciado a sua atividade como criador Limousine em 2004, possui atualmente uma vacada composta

por 70 fêmeas de ventre. Na opinião deste criador, ligado ao
mercado da carne, um dos aspetos positivos na criação de
animais de raça Limousine, é o facto de serem animais muito interessantes para cruzamentos, com uma boa reposição
diária e com forte percentagem de rendimento de carcaça ao
abate. Fazendo jus ao discurso do criador, nesta exploração
foi possível apreciar animais morfológicamente mais fortes
em termos musculares.
A visita às explorações foi seguida de um almoço de convívio e de uma sessão técnica, para apreciação dos relatórios
técnicos de cada uma das 31 explorações Limousine presentes.
Em jeito de conclusão, o Dia Aberto Limousine tem
como objetivo proporcionar a troca e partilha de experiências entre criadores, bem como promover as explorações Limousine das várias zonas de Portugal, pelo que a ACL gostaria de agradecer aos anfitriões desta VII edição por terem
contribuído para mais um evento de sucesso! n

nho Meirinho e a Herdade do Tanque da Renda.
Na primeira visita, à Quinta do Moinho Meirinho, foi possível observar uma exploração do
tipo familiar, com uma área de aproximadamente 12 hectares, propriedade de Ana Paula Pires
de Almeida Costa, onde existe um efetivo de 16
animais Limousine. Sendo o tipo morfológico
misto o mais apreciado por esta criadora, dentro
dos três tipos que existem na raça, foi possível
verificar isso mesmo nos seus animais, para além
notícias Limousine
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OPINIÃO
POR DAVID CATITA
CRIADOR DE BOVINOS LIMOUSINE

Fertilidade numa vacada…
Afinal o que é?
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entrar em cio e consequentemente serem cobertas o que, apesar de parecer óbvio, importa sublinhar que deve ser observado após o parto, durante o qual as vacas estão a produzir leite para o
bezerro e como tal só conseguem garantir o seu
bom estado corporal se as necessidades nutritivas associadas ao metabolismo e à produção de
leite forem claramente suplantadas, ou seja, se o
que comem for suficiente para aumentar o estado corporal no período de aleitamento. A necessidade de um bom estado
corporal é naturalmente
extensível ao touro responsável pela cobrição, ao qual
Para ficar com uma
deve ser dada uma especial
ideia do intervalo
atenção, já que se trata de
um período de elevado desentre partos da sua
gaste, devendo mesmo servacada conte quantos
-lhe dada alimentação conbezerros desmamou
centrada separadamente da
vacada, se necessário.
nos últimos três anos
Para além da alimentae divida por três.
ção importa analisar o rácio
entre o número de vacas e
o touro, já que este é muitas vezes insuficiente, ou seja, demasiadas vacas
para um touro, resultando que apenas uma percentagem das vacas em cio é que é efetivamente
coberta. Neste contexto é fundamental sublinhar
que a entrada em cio é fortemente influenciada
por factores externos, como as fases da lua, a
entrada do macho, uma nova alimentação mais
nutritiva, que afectam todas as vacas da manada
em simultâneo. Assim, e uma vez que o cio é um
processo cíclico, a entrada em cio das vacas faz-se
por "ondas" e o momento adequado para a cobrição é muitas vezes coincidente em várias vacas
ao mesmo tempo.

“

“

A

s novas regras do Plano de Desenvolvimento Rural, que definem as ajudas
até 2020, entre elas as ajudas às vacas
aleitantes, puseram oportunamente
em cima da mesa a questão da fertilidade das vacadas, a qual tinha sido relegada para segundo
plano nalgumas explorações pecuárias, resultando numa redução estatística da produtividade de
todas as vacadas nacionais, pondo naturalmente
em causa a lógica associada às ajudas atribuídas
a Portugal neste contexto, já que tinham como
objectivo que as explorações conseguissem produzir mais e não o contrário.
A forma encontrada para garantir que as ajudas do PDR 2020 se traduziriam efectivamente
em maior produtividade foi o estabelecimento de
critérios de fertilidade mensuráveis, tendo sido
definido que cada vaca, para receber a ajuda correspondente, tinha de ter parido nos últimos 18
meses (545 dias), ou seja, no último ano e meio.
Dito assim parecia mais ou menos simples, mas
analisando a média dos intervalos entre partos
de muitas explorações observa-se que esta é, diversas vezes, superior a 600 dias, superando o valor estabelecido.
Para ficar com uma ideia do intervalo entre
partos da sua vacada conte quantos bezerros desmamou nos últimos três anos e divida por três.
Se obtiver um número próximo do seu número
de vacas está bastante bem. Quanto maior for a
distancia entre estes valores maior é o intervalo
entre partos e mais urgente é a sua correção.
Assim, importa analisar que factores controlam o intervalo entre partos, para que sejam
dadas ao bovinicultor as ferramentas de conhecimento necessárias para o reduzir gradualmente.
É amplamente referido que o estado corporal
das vacas tem influência na sua facilidade para

Assim, voltando à fertilidade, é fundamental
ter touros suficientes numa vacada para que possam realizar as cobrições durante estas "ondas"
de cios, evitando que algumas vacas fiquem por
cobrir e assim se percam meses e consequentemente dinheiro, isto porque, de forma simplificada, por cada nove vacas que percam um mês de
cobrição, o agricultor perde um vitelo.
Numa vacada todo o trabalho realizado por
um touro representa lucro e optimização do potencial produtivo da exploração para o seu proprietário, não sendo economicamente razoável
poupar em touros. Mal comparado seria como
poupar na semente na altura da sementeira para
tentar reduzir custos. Além de ser economicamente errado cortar num dos factores de produção, implica também um desperdício de todos os
outros factores produtivos, já que as vacas continuam a representar um custo, quer estejam gestantes ou vazias.

ASSIM QUAL O RÁCIO CORRETO DE
VACAS PARA UM TOURO?
Em muitas explorações de Portugal os touros
são retirados da vacada durante alguns meses
para reduzir o número de partos nas estações do
ano mais problemáticas, pelo que deve ser considerado quanto tempo é que o touro estará na
vacada. Assim, considerando que o touro estará
na vacada seis meses por ano, e que os cios se repetem aproximadamente de 20 em 20 dias, existirão cerca de nove "ondas" de cios, durante as
quais é espectável que um touro saudável cubra
três a quatro vacas, de onde resulta um rácio de
27 a 36 vacas por touro.
Naturalmente que se trata apenas de um valor indicativo, mas pode dar algumas indicações
importantes para o aumento da fertilidade numa
vacada. Esta melhoria da fertilidade apenas tem
efeitos práticos na produtividade se for acompanhada da escolha da genética correta, já que de
pouco vale que as vacas se cubram todas num
curto espaço de tempo, se ocorrerem posterior-

mente muitos problemas de partos que reduzam
o número de bezerros viáveis, aspecto onde se
destaca a raça Limousine pela positiva, já que
se caracteriza por produzir vitelos pequenos ao
nascimento e como tal bastante fáceis de nascer.
Falando em produtividade também importa escolher uma raça que produza bons vitelos ao desmame e mesmo após este, ou seja, que tenham
uma elevada capacidade de crescimento após o
parto, mais um aspecto em que a raça Limousine
demonstra ser a melhor opção, facilmente constatável pela preferência clara da raça Limousine
(pura ou cruzada) nos leilões de gado de norte a
sul do País.
Em suma, produtividade pode ser representada por quilos de peso vivo em cada desmame,
conseguindo-se através de:
yy Um rácio correto de vacas por touro, que resulte num maior número de vacas cobertas
em cada "onda" de cio;
yy Um maior número de bezerros viáveis ao nascimento, onde uma raça de partos fáceis é a
escolha certa;
yy Um maior peso vivo ao desmame, onde uma
raça de bons índices de crescimento é a escolha certa.
Assim, com base no referido anteriormente,
a raça Limousine é a que melhor conjuga estes
diversos aspetos, considerando-se, por isso, ser a
escolha mais acertada.
Em relação ao número de touros considera-se ainda ser sempre melhor ter touros a mais do
que à justa, já que, na eventualidade de haver um
problema com um touro, o agricultor consegue
adaptar-se sem ter redução da produtividade nesse período.
Conforme referido inicialmente e considerando que as ajudas do PDR2020 têm como objectivo primordial o incremento da produtividade
nacional, a raça Limousine é seguramente a que
melhores condições apresenta para responder
aos desafios no novo quadro comunitário, já que
sintetiza as melhores características de cada raça,
conjugando-as na perfeição. n
notícias Limousine
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JOÃO MANUEL PIEDADE CORREIA - PALMELA
PALMELA
• Estremadura
• Clima temperado
• Exploração de grandes dimensões

João Correia com ISRAEL (PG13430051), Vice-Campeão de Jovens 2015

Um bom começo

HERDADE DA CARRASQUEIRA

João Manuel Piedade
Correia
O Poceirão pertence ao concelho de
Palmela, tendo aproximadamente
147,07 km² de área e 4 758 habitantes.
Esta zona é caracterizada por áreas de
paisagem marcadamente alentejana,
cujos principais traços são a existência
de grandes propriedades rurais e
vastas extensões de montado de sobro.
O sector agroflorestal, bem como o
pecuário, detém uma forte expressão
nesta zona, conservando ainda uma
importância notória para a economia
local. É nesta freguesia que se situa a
Herdade da Carrasqueira, onde o criador
João Correia possui o seu núcleo de
animais puros da raça Limousine.

A

tualmente é em cerca de 2400 ha, que João Manuel Piedade Correia desenvolve a sua atividade
agrícola e pecuária, divididos por diversas propriedades e entidades das quais é proprietário,
envolvendo ao longo dos anos toda a sua família nesta
atividade, desenvolvendo-a a tempo inteiro. Esta área destina-se na sua grande maioria a pastagem natural, prados
permanentes e sementeiras (aveia, azevém e triticale), para
produção de silagem e fenosilagem, produzindo assim cer58

notícias Limousine

Touros importados da Estação de Lanaud, França

João Correia com a Joia (PG14430001)

ca de 85% do alimento consumido pelos animais de que é
proprietário.
É na sua propriedade Herdade da Carrasqueira, freguesia do Poceirão, concelho de Palmela, que João Correia possui o seu núcleo de animais puros de raça Limousine, uma
das suas paixões.
A raça Limousine foi sempre uma raça muito apreciada
por este produtor, fundamentalmente pelas suas características: facilidade de partos, qualidades cárnicas e sua verten-

te comercial. Foram estes alguns dos motivos que levaram
João Correia a agarrar a oportunidade de adquirir, no início
de 2008, à Limopec – Exploração Agro Pecuária, Lda., um
grupo de vacas inscritas no livro genealógico da raça, sendo
esta sociedade propriedade do Sr. José Manuel Cândido da
Costa, um dos primeiros criadores a importar animais de
alta genética para Portugal.
Há cerca de 4 anos, o efetivo aumentou com a aquisição
de vacas provenientes do Monte Branco da Piedade - Exploração Agrícola, Lda., sendo que desde essa data quase todos
os touros utilizados têm sido importados de França, onde
se tem privilegiado as boas linhas genéticas.
O principal objetivo tem sido desenvolver e aumentar o
núcleo de vacas Limousine,
melhorando as qualidades maternais e de docilidade,
não abdicando da facilidade de partos. Outro dos objetivos
do criador é possuir um núcleo de Limousines a produzir
animais de linha F1 de Salers, destinadas também a futuras
reprodutoras. Para que possa cumprir com os seus objetivos, o criador privilegia linhas mais do tipo misto de forma
a criar bons machos e fêmeas para serem utilizados como
futuros reprodutores.
Atualmente o efetivo conta com cerca de 100 reprodutoras Limousine, sendo o maneio reprodutivo dividido em
duas épocas de partos: a primeira de Março a Maio e a segunda de Setembro a Novembro, evitando assim os picos do
Verão e do Inverno, alturas em que as condições atmosféricas são mais adversas tanto para as crias como para as mães.
As novilhas são postas à cobrição por volta dos 2 anos, e

Dollar (FR3615259079)

15 dias antes das vacas adultas, o que lhes permite recuperar
da 1ª parição até à próxima cobrição.
Nesta exploração é muito utilizada a técnica da Inseminação Artificial, utilizando também os touros importados,
em monta natural.
O desmame é feito normalmente perto dos 7 meses de
idade e até lá os vitelos são suplementados com concentrado disponível em viteleiros.
Desde que começou a comercializar reprodutores, o criador tem vindo a verificar que este negócio se tem mostrado
relativamente fácil, devido à elevada procura destes animais
e à sua grande aceitação no mercado, potenciada essencialmente pelas suas características genéticas.
A parceria com a ACL tem ajudado através do trabalho
de campo que tem realizado com o produtor, ajudando-o
a tomar decisões importantes para o futuro da exploração,
sendo que na sua opinião uma das grandes mais-valias, tem
sido o excelente trabalho que a ACL tem efetuado na promoção e divulgação da raça pelo nosso país, fazendo-se representar em diversos eventos.
A exploração tem sido promovida e divulgada em diversas feiras e leilões de reprodutores, participando em 2014
pela primeira vez num concurso da raça. No momento está
a ser criado um Website, permitindo dar a conhecer a sua
atividade a um maior número de pessoas.
A família Limousine está assim mais completa, esperando que este criador continue a contribuir para a melhoria e
promoção contínuas da raça. n
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ANA PAULA PIRES DA COSTA - CRATO
CRATO
• Alto Alentejo
• Clima mediterrâneo
• Exploração familiar

QUINTA DO MOINHO MEIRINHO

Ana Paula Pires da Costa
O Crato é uma vila portuguesa no
Distrito de Portalegre, região Alentejo
e sub-região do Alto Alentejo, com
cerca de 1 600 habitantes. É sede de
um município com 398,07 km² de
área e 3 708 habitantes, subdividido
em 4 freguesias (Aldeia da Mata,
Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale
do Peso, Gáfete e Monte da Pedra). É
na freguesia do Crato e Mártires que
encontramos a Quinta do Moinho
Meirinho, pertencente à criadora Ana
Paula Pires de Almeida Costa.

A

paixão pela raça Limousine surgiu no início dos
anos 90, aquando de uma visita à Feira Nacional
da Agricultura, na qual estava em exposição o
touro GAROTO (PG91064009), Campeão Nacional Limousine. Foi nessa altura que a criadora e o marido,
João Costa, se dirigiram ao stand da ACL, recebidos pelo
Eng. José Rodrigues (na altura presidente da ACL, a quem
gostariam de simbolicamente agradecer e homenagear), e
pelo qual foram informados de todos os trâmites necessários para pertencer à família Limousine. Foi nesta altura
que tomaram uma decisão: deixar a criação de animais cruzados, e passar a produzir animais de raça Limousine.
E foi assim que, em 1993, adquiriram os primeiros animais Limousine a habitar a Quinta do Moinho Meirinho:
60
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Hindu (PG12378027) na vacada

Ana Paula Pires de Almeida Costa com o marido, João Costa, no
XXII Concurso de Jovens Reprodutores, Ovibeja 2014

Heroina (PG12299004)

Juca (PG14299002)

Flor (PG10299006) e Leo (PG15299003)

O objetivo da exploração, sempre foi e será
elevar o padrão da raça do ponto de vista
genético.

João Costa e Doroteia (PG08438006)

Ana Paula Costa a receber o 2º prémio, pelo Herói (PG12299005), no XXIII Concurso de Jovens
Reprodutores, Ovibeja 2014

1 novilha e 1 novilho da Quinta da Atalaia (Alcochete). No
ano seguinte, chegaram à exploração 2 novilhas do criador
Willem Carp, 1 novilha do criador José Maria Pacheco dos
Reis e 1 novilho da Sociedade de Agricultura Grupo David.
Neste momento, a Quinta do Moinho Meirinho conta
com 6 vacas, 5 novilhas (com idades compreendidas entre
os 17 e os 22 meses) e um novilho de 30 meses, o Hindu
(PG12378027).
Em termos quantitativos, o objetivo é alcançar novamente as 10 vacas reprodutoras, o qual, por interesses comerciais viu-se reduzido a metade, com a venda de animais
para criadores da Ilha do Faial, Açores.
O maneio alimentar da exploração é baseado em 7 hectares de pastagens semeadas anualmente, feno de qualida-

de, produzido em parte na exploração, e silagem de milho.
Há ainda a acrescentar que os animais mais jovens são suplementados até ao final da recria.
O maneio reprodutivo consiste em deixar o macho na
vacada entre os meses de Novembro a Junho, sendo que as
novilhas são postas à cobrição aproximadamente aos 2 anos
de idade. Quanto ao desmame dos bezerros, este é feito entre os 6 e os 8 meses.
Quando questionados sobre o objetivo da exploração, a
resposta é muito clara: sempre foi e será elevar o padrão da
raça do ponto de vista genético, e assim ajudar no melhoramento animal das explorações dedicadas ao cruzamento
industrial. Para o alcançar a Quinta do Moinho Meirinho
baseia-se na mão-de-obra familiar: para além de Ana Paula Costa e do marido, João Costa, também Américo Costa

(cunhado da criadora) contribui para o crescimento e melhoramento da exploração.
Ana Paula Costa confessa que a ACL foi de facto a grande impulsionadora para hoje pertencer à família Limousine, sendo com a ajuda da Associação que têm conseguido
alcançar os objetivos que estabeleceram, como elevar o nível
genético da exploração, apresentar os seus animais em exposições e concursos da raça, e através desses eventos, ter
conseguido encontrar um lugar no mercado dos reprodutores.
Em jeito de conclusão, aproveita para agradecer a todas
as direções, técnicos e administrativos da ACL pela colaboração ao longo deste percurso.
A ACL espera que o caminho continue a ser brilhante
para este membro da família Limousine. n
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TERRAS PERDIDAS, SOC. AGRÍCOLA - SABUGAL
SABUGAL
• Beira Alta
• Invernos muito rigorosos
• Na fronteira com Espanha
Vacada na neve

QUINTA DAS BATOQUINHAS

Terras Perdidas,
Sociedade
Agrícola, Lda

Joaquim Silva com HOLANDÊS PG12378022

Vaca e bezerro na Quinta das Batoquinhas

A Aldeia da Ribeira é uma freguesia pertencente
ao concelho do Sabugal, com 28.69km2 de área,
e em 2011 contava com 131 habitantes. Para
além da sede, a freguesia é constituída pelas
povoações de Escabralhado e Batocas. É junto
a esta última que encontramos a exploração
Terras Perdidas - Soc. Agrícola, Lda.

A

Quinta das Batoquinhas, da qual é proprietária
a sociedade Terras Perdidas Sociedade Agrícola,
Lda, conta com uma área de 168 hectares.
Joaquim Proença da Silva, o representante
desta sociedade, adquiriu esta propriedade em 2008, e com
o intuito de rentabilizar o investimento, procurou uma raça
de bovinos que melhor respondesse às condições da exploração e às necessidades do mercado. Foi assim que, após
alguma pesquisa, concluiu que a Raça Limousine se enquadrava na maioria dos requisitos que tinha estabelecido:
yy Adaptação ao clima e ao terreno declivoso;
yy Facilidade de partos;
yy Docilidade;
yy Alto rendimento de carcaça
62
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Cristina Silva com HOLANDÊS

Como principais dificuldades, Joaquim
Silva aponta o clima, com invernos muito
rigorosos e verões muito secos.
A vacada na Quinta das Batoquinhas
Placa de Exploração Quinta das Batoquinhas

Escolhida a raça de bovinos com que iria trabalhar, iniciou a visita a algumas explorações que produziam bovinos Limousine em linha pura, e foi assim que adquiriu o
primeiro macho e as primeiras fêmeas aos criadores Aletta
Elisabeth de Beaufort e José Maria Pacheco dos Reis. Actualmente, esta sociedade conta já com um efectivo de 68 bovinos, entre Limousine e Cruzado de Limousine. Para além da
pastagem natural, tem vindo a instalar prados melhorados,
ressalvando que devido ao clima frio e seco, apenas se nota
abundância de alimento na Primavera.
Prevendo esta abundância de alimento nos meses de
Primavera, e com a ajuda de um colaborador a tempo inteiro - o Bruno - na Quinta das Batoquinhas os partos são
concentrados nos meses de Outono, e os bezerros são su-

plementados com ração sempre disponível nos viteleiros,
sendo desmamados aos 7 meses. Em termos de maneio reprodutivo, as novilhas são postas à cobrição a partir dos 22
meses de idade, sendo actualmente o HOLANDÊS o touro
reprodutor da exploração.
Como principais dificuldades, Joaquim Silva aponta o
clima, com invernos muito rigorosos e verões muito secos,
e o declive do terreno, duas questões incontornáveis, que
acarretam custos elevados à exploração, sendo a escolha da
raça um factor atenuante a esta situação. Sublinha também
que a aposta em genética é um bom princípio para o sucesso
da exploração, mas que essa aposta tem que ser suportada
com uma boa alimentação, para produzir bovinos de qualidade.
Quando questionado sobre o objectivo inicial da sociedade, Joaquim Silva indica que o objectivo inicial se mantém: produzir carne de qualidade e vender reprodutores

certificados, sendo sua ambição conseguir reconhecimento
no mercado da genética. Em tom de brincadeira refere que
saberá que está a fazer um bom trabalho, quando o melhor
criador de Limousine em Portugal ambicionar ter um dos
seus animais.
A sua ligação à ACL iniciou-se em 2010, e desde então
Joaquim Silva tem contado com o auxílio do corpo técnico da ACL na resolução de problemas na exploração e no
esclarecimento de dúvidas que têm vindo a surgir ao longo
do tempo. Remata dizendo que a ACL tem ajudado muito a Quinta das Batoquinhas, não só no apoio técnico e na
transmissão de informação relativa à evolução da raça a nível nacional e internacional, mas também pela credibilidade
e seriedade que a certificação dos bovinos traz à sua exploração. n
/quintadasbatoquinhas
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JOVENS CRIADORES
Neste número vamos apresentar mais 2 jovens criadores: Miguel Galhardo,
jovem criador implementado em Vila do Bispo, e Vasco Gomes (representante
dos Caprichos do Prado, Lda), jovem criador cuja exploração se localiza na zona
de Sintra.

CASINHA DO ANTÃO /

VILA DO BISPO

Miguel Ângelo Batista
Galhardo
É entre Vila do Bispo e
Sagres que encontramos a
exploração do jovem criador
Miguel Galhardo. Foi do
avô que herdou a paixão
pelos animais, que sempre
esteve ligado à agricultura e à
pecuária, normalmente com
um reprodutor Limousine a
acompanhar a vacada, lembra
Miguel.

HERA PG12492002 e HIENA PG12492004

Miguel com o touro GAROTO PG11150015

F

oi também o avô que lhe proporcionou iniciar a sua actividade enquanto criador Limousine: cedeu-lhe 20 hectares, aos quais
Miguel juntou mais 60 hectares arrendados perto do Cabo de São Vicente (Herdade do
Vale Santo), e onde se instalou em 2011, com uma
novilha e uma vaca adquiridas ao criador João José
Barros Correia e três vacas de Manuel Rocha Viana.
É em 2012 que se associa à ACL, e adquire a Manuel
Pacheco Martinho mais quatro vacas e o GAROTO,
o touro reprodutor actualmente em actividade na
exploração.
Actualmente é proprietário de doze vacas (das
quais oito são Limousine) e quatro novilhas Li64
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Vacada na Herdade do Vale Santo

mousine, sendo que três delas são já filhas do GAROTO, pelo que
serão pela primeira vez inseminadas este ano. Quando questionado
quanto ao maneio reprodutivo que pratica na exploração, Miguel indica que opta pela monta natural tendo o GAROTO o ano inteiro na
vacada, e colocando as novilhas à cobrição a partir dos 18 meses. Por
ter o touro o ano inteiro com as vacas, tem também os partos distribuídos por todo o ano, situação que o criador pretende alterar este
ano, pois concluiu que existem períodos em que se obtêm melhores
resultados de crescimento dos vitelos.
A vacada está o ano inteiro na Herdade do Vale Santo, alimentando-se de pastagem natural e semeada, sendo complementada com
feno também ele produzido na exploração. Os bezerros são alimentados com ração e com feno, sendo desmamados normalmente por
volta dos 8 meses, após a avaliação morfológica feita pela ACL. Da

HIDRA - PG12067003

A participação do GAROTO no Concurso Nacional da Raça
Limousine em 2013 trouxe-lhe muita motivação e vontade
de repetir a experiência.
Herdade do Vale Santo são transportados para a
Casinha do Antão, exploração onde continuam a
ser recriados até à sua venda.
Quando questionado relativamente ao tipo
morfológico dos seus animais, Miguel indica que
no momento é mais esquelético, sendo algo que
pretende alterar com o tempo, introduzindo linhas
mais cárnicas, para com o tempo obter animais
mais equilibrados.
Como principais dificuldades, o criador indica
que se tem deparado com elevados custos de produção (adubos, combustíveis, alimento concentrado,
etc) e o facto de se encontrar numa zona que apelida como estando “longe de tudo”, nomeadamente

dos parques de leilões e dos matadouros.
Sendo uma exploração familiar, em épocas de mais trabalho, Miguel conta com a ajuda do avô, do pai e do irmão. Como formas de
promoção da sua exploração, o criador sublinha a importância do site
e da revista anual da ACL, bem como a participação em Concursos da
raça, tendo participado com o GAROTO no Concurso Nacional da
Raça Limousine em 2013, participação que lhe trouxe muita motivação e vontade de repetir a experiência.
Miguel termina indicando que um dos objectivos que têm a curto
prazo é o de aumentar o seu efectivo para 20 vacas em linha pura, tentando sempre promover a melhoria dos animais que já possui.
A ACL deseja-lhe toda a sorte na prossecução deste objectivo! n
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JOVENS CRIADORES
CAPRICHOS DO PRADO /

BARREIRA – SINTRA

Vasco Miguel Duarte
Gomes
É nas imediações de Sintra,
mais especificamente em
Barreira, que se situa a
empresa Caprichos do Prado,
Lda, representada pelo criador
Vasco Miguel Duarte Gomes.

Da esquerda para a direita: Hortaliça (PG12378037), Hora (PG12378043), Ocidental (PG98226069), Hurra (PG12378050) e Halleluyah (PG12378016)

Vasco Gomes com o Hiper-Famoso (PG12356049)

C

om uma área de 22ha, a criação de bovinos Limousine iniciou-se em Setembro
de 2012, com a compra de 4 bezerras à
criadora Aletta Elisabeth de Beaufort,
consumando assim um sonho que já existia desde 2007. Foi nesse ano que Vasco Gomes visitou a
Feira Nacional de Agricultura e viu pela primeira
vez um exemplar Limousine, o touro Tubarão, pelo
qual ficou deslumbrado. Ao comentar com o seu
amigo João Costa sobre este touro Limousine que
o tinha encantado, ficou assim a saber que também
ele era já criador Limousine, e é por isso que hoje,
olhando para trás, Vasco atribui a João Costa o “bichinho” do gosto pela Raça Limousine, devido à
sua forma especial de trabalhar e ver a raça, ao qual
agradece também todos os conselhos transmitidos
e ajuda prestada.
Posteriormente, em 2014, adquiriu ao criador
David Catita o atual macho reprodutor da exploração – o HIPER-FAMOSO, filho do FAMOSO (Toulouse x Via-Láctea) e da FAMOSA (Donruan x Ana).
Os Caprichos do Prado contam atualmente
com um efetivo de 12 animais Limousine, alimentados com silagem de trevo e azevém, feno de azevém sempre disponível, pastagem, e são ainda su66
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plementados com alimento composto e blocos de minerais. Todas as
forragens são produzidas na exploração, de forma a poder haver um
melhor controlo sobre a qualidade das mesmas.
Quando questionado relativamente às dificuldades com que se
tem deparado, Vasco não hesita em referir o micro-clima da zona
de Sintra: uma pluviosidade
média anual de 849mm, que
torna os terrenos basálticos
da zona bastante encharcaObjetivo: produzir os
dos, tornando difícil a lomelhores reprodutores
comoção dos bovinos, que
Limousine, proporcionando
acaba em última instância
por lhes conferir uma certa
aos animais as condições
resistência. Em Agosto as
para que demonstrem todas
temperaturas médias rondam os 19,5ºC e em Janeiro,
as suas potencialidades.
os 9,6ºC.
No que diz respeito a objetivos, a resposta de Vasco é
bastante clara: produzir os melhores reprodutores Limousine, sendo
para esse objetivo que trabalha todos os dias, proporcionando aos
animais as condições que, no seu entender, são as melhores para que
demonstrem todas as suas potencialidades. Para cumprir o seu objetivo, selecionar a raça, Vasco pretende chegar às 30 de vacas de excelência, utilizando para esse fim a monta natural, a inseminação artificial

Júpiter (PG14518001) com 12 meses

Vasco Gomes com Júpiter (PG14518001), Melhor Esperança Domado no XXIV
Concurso de Jovens Reprodutores - FIAPE 2015

e também a transferência embrionária, que do seu
ponto de vista é o processo mais importante para
alavancar a genética da vacada a um outro nível,
proporcionando assim um aumento do efetivo de
forma sólida.

Os partos são concentrados no final do Inverno, início da Primavera, de modo a evitar a época de maior pluviosidade em Sintra. Desta
forma, Vasco refere que se consegue obter um bom desenvolvimento
inicial do vitelo, permitindo-lhe entrar no Inverno seguinte com mais
estrutura e com mais capacidade de suportar as condições climatéricas. Refere também que as primeiras novilhas que adquiriu foram
postas à cobrição aos 21 meses, mais cedo do que inicialmente previa, para parirem na época pretendida, indicando que em situações
futuras, pretende apenas colocar as fêmeas à cobrição por volta dos
26/27 meses. Os bezerros são desmamados com 8/9 meses, para que
possam aproveitar todo o potencial leiteiro das vacas, sendo sempre
suplementados desde as fases iniciais do seu crescimento. Após o desmame, as vacas são secas com os produtos adequados, para garantir a
saúde do úbere no parto seguinte.
O efetivo atual é composto essencialmente por linhas morfológicas mistas-esqueléticas; na opinião de Vasco, o touro que tem atualmente à cobrição demonstra também boas qualidades cárnicas. Indica também que futuramente, pretende reforçar o efetivo com animais
mistos, com boas qualidades maternais, com um bom volume e com a
indispensável docilidade. Segundo Vasco, o objetivo na escolha destas
linhas prende-se com garantir a qualquer criador a melhoria da sua
vacada, seja ela de seleção ou de multiplicação, pura ou cruzada, para
obtenção de machos ou fêmeas. Aquilo que pretende é obter um animal que agrade ao comprador e que o faz sentir orgulho dos produtos
da sua vacada.
Para cumprir todos os objetivos referidos, Vasco conta com a especial ajuda da sua avó, que controla todos os acontecimentos da exploração quando ele se encontra fora.
O criador termina sublinhando a relevância da ACL, agradecendo
o apoio prestado pelo seu corpo técnico e pela sua incansável vontade
de ajudar os criadores, bem como à Faculdade de Medicina Veterinária, na pessoa do Prof. Dr. João Nestor Chagas e Silva.
Estão assim reunidos todos os fatores que farão com que o Caprichos do Prado possa trilhar um caminho de sucesso. n
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A importância do colostro
na Raça Limousine
O colostro é o primeiro alimento produzido pelas fêmeas durante as 24-36h
imediatamente após o parto. Quimicamente o colostro é um fluido bastante
complexo, rico em nutrientes, anticorpos e factores de crescimento. Na espécie bovina
a placenta impede a passagem de anticorpos da mãe para o feto durante a gestação,
pelo que se torna essencial que o bezerro ingira o colostro nas primeiras horas de vida
para que possa adquirir imunidade e energia.

O

s vitelos têm a particularidade de nascer completamente desprovidos de Imunoglobulinas – anticorpos. Devido à constituição da placenta na espécie bovina (que impede a passagem
de proteínas), não existe transferência de anticorpos da mãe
para o vitelo, durante a gestação. Torna-se assim essencial que o vitelo
mame o colostro o mais rapidamente possível, nas primeiras horas de
vida, já que a eficácia de absorção intestinal de Imunoglobulinas G (IgG)
é de aproximadamente 25%, diminuindo a cada hora que passa do pós-parto e tornando-se completamente impermeável aos anticorpos 12h a
24h após o nascimento.

A composição do Colostro
O colostro é um fluido composto por secreções lácteas e constituintes sanguíneos,
que se acumula na glândula mamária nas
últimas três semanas que antecedem o parto. Distingue-se do leite precisamente pelas
suas propriedades nutricionais e imunitárias muito específicas:
yy Contém 3 vezes mais energia que o leite,
energia essa que vai ajudar o recém-nascido a manter a temperatura corporal.
yy Contém 2 a 10 vezes mais minerais, oligoelementos e vitaminas que o leite.
yy Contém anticorpos.
yy Contém factores antimicrobianos, como
a lactoferrina (uma glicoproteína que
se liga ao ferro, com propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas, anti-inflamatórias, antioxidantes, etc), a lactoperoxydase, a lisozima, entre outros.
yy Contém hormonas e factores de crescimento.

Todos estes elementos vão
proporcionar uma protecção geral e
local do vitelo recém-nascido contra
bactérias, vírus ou parasitas.
O criador deve assegurar-se que o recém-nascido mama o colostro nas primeiras horas de vida
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FACTORES QUE
INFLUENCIAM A
PRODUÇÃO DE COLOSTRO
A produção de um bom colostro,
suficiente para imunizar um vitelo,
pode depender de vários factores, que
se, forem tidos em conta pelo criador,
podem ser controlados.
A ALIMENTAÇÃO: os níveis de
energia e de compostos azotados na
alimentação das fêmeas durante a
gestação parecem ter pouca influência no nível de anticorpos presentes
no colostro. Por outro lado, uma descida na condição corporal da fêmea
gestante tem uma influência negativa na síntese de anticorpos, especialmente Linfócitos B. Torna-se assim
essencial que as vacas ou novilhas
gestantes não diminuam o seu estado
corporal durante a gestação.
O PARASITISMO: actualmente
sabe-se que o parasitismo tem uma
influência negativa directa sobre a
qualidade do colostro. Os parasitas
usurpam energia, proteínas e oligoelementos à fêmea gestante e simultaneamente provocam uma diminuição na sua própria imunidade. Por
esta razão, as vacas/novilhas gestantes deverão estar sujeitas a um plano
de desparasitação adequado, que previna prejuízos para o animal.
OS OLIGOELEMENTOS: a suplementação das fêmeas gestantes com
oligoelementos, como o iodo, selénio
e zinco, representa um papel fundamental na qualidade do colostro.
Uma suplementação com selénio,
por exemplo, permite aumentar a
concentração em anticorpos no colostro bem como assegurar uma melhor transferência imunitária para o
vitelo recém-nascido.
A VACINAÇÃO: quando os três
factores anteriores são controlados,
a vacinação permite estimular a produção de anticorpos, pelo que deverá
ser feita de acordo com as patologias
mais frequentes na exploração ou na
zona da exploração.

ESTUDO DA QUALIDADE
DO COLOSTRO NA RAÇA
LIMOUSINE

Devido à importância que o primeiro leite materno tem, foi realizado
recentemente um estudo em França, que visou analisar a qualidade do colostro na Raça Limousine.
EM QUE CONSISTIU O ESTUDO?:
Na primeira campanha (2012/2013), foram recolhidas amostras de um
total de 365 fêmeas primíparas da raça Limousine. Após ser feita a recolha,
as amostras foram congeladas e em laboratório foi feita análise do colostro, relativamente à sua qualidade (concentração em Imunoglobulinas G
– IgG), através de dois métodos diferentes:
yy Imunodifusão Radial (IdR): método de referência que permitiu avaliar a qualidade de colostro com precisão e de iniciar a procura de marcadores genéticos relacionados com a qualidade do colostro;
yy Densitometria: método que utiliza o peso do colostro, e que foi utilizado como método comparativo ao de Imunodifusão Radial, eventualmente para encontrar uma alternativa menos dispendiosa, e que possa
ser utilizada in loco, na exploração.
Simultaneamente, foi solicitado aos criadores que participaram no estudo, que preenchessem uma “ficha de parto”, onde foram registados alguns acontecimentos que permitiram depois corrigir os efeitos de maneio
que poderiam influenciar a qualidade do colostro: a vacinação das novilhas, o tempo de recolha das amostras de colostro após o parto, a ingestão
de colostro por parte do bezerro antes da recolha da amostra.
O Gráfico 1 pretende ilustrar a distribuição da concentração em Imunoglobulina G (IgG) no colostro das 365 novilhas primíparas, comparando os dois métodos de análise indicados acima. Assim, temos a verde a
concentração de Imunoglobulinas G feita através do método de Imunodifusão Radial, e a vermelho, esse mesmo parâmetro obtido através do peso
do colostro. ▶

Gráfico 1 - Distribuição de [IgG] em função do método de análise
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ESTUDO DA QUALIDADE DO COLOSTRO NA RAÇA LIMOUSINE

Como se verifica da análise do Gráfico 1, o método
da densitometria por si só torna-se insuficiente, pois
não permite fazer a distinção entre um bom colostro
e um colostro excelente, por exemplo. Ainda da análise
deste gráfico, conclui-se que os valores de concentração
de IgG obtidos através do método de IdR situam-se entre os 5 g de IgG/L e os 290 g de IgG/L de colostro, com
uma média de 104,7 g/L, com uma variação de 45g/L
(coeficiente de variação de 43%).
Como foi indicado anteriormente, os criadores que
participaram neste estudo, tiveram que preencher uma
“ficha de parto”, para recolher informação relativa aos
três efeitos de maneio que podem ter um impacto importante na concentração em anticorpos do colostro.
Estes dados foram recolhidos e trabalhados, de forma a
tornar os dados recolhidos comparáveis entre si.
A vacinação das novilhas gestantes contra o Rotavirus e o Coronavirus fez aumentar em +22 g/L a concentração de IgG no colostro (Gráfico 2). Este dado vem
reforçar o objectivo principal deste tipo de vacinação,
que é aumentar a concentração de anticorpos séricos
em novilhas gestantes, para que depois estes anticorpos
possam transitar para o colostro.
O atraso na primeira mamada após o parto é o segundo factor que mais impacto tem na concentração de
anticorpos no colostro. No Gráfico 3 pode observar-se
a descida acentuada na concentração de IgG consoante
o número de horas que passaram após o parto e que o
bezerro esteve sem mamar o colostro. Conclui-se uma
vez mais que é essencial que o bezerro mame o colostro

mais rico possível em IgG, ou seja, o mais rapidamente possível após o parto, pois com o passar do tempo
acentua-se o fenómeno de auto-degradação das IgG na
glândula mamária.

Gráfico 3 - Efeito do atraso na recolha da amostra de colostro após o parto, na concentração
de IgG mamária

Após a análise das amostras, foram definidos novos limiares de qualidade para o colostro na raça Limousine,
já que os limiares existentes eram relativamente pouco
exigentes, não se adaptando totalmente à raça Limousine, bastante forte neste contexto, sendo definidos os
seguintes:

Assim, observando-se os dados recolhidos, conclui-se
que nas 365 fêmeas Limousine avaliadas, o colostro é
de boa qualidade, apresentando em média 104,7g/L de
IgG, ou seja, em média, o colostro é de muito boa qualidade, estando praticamente nos valores associados à
excelente qualidade. n
Gráfico 2 - Efeito da vacinação das futuras primíparas na concentração de IgG mamária
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Para além de ajudar o bezerro, a
suplementação alimentar deste
permite à vaca uma recuperação da
sua condição corporal, essencial para
o próximo bezerro.

Creep-feeding
A importância da
suplementação dos bezerros
A raça Limousine é caracterizada pelas suas capacidades maternais e
também leiteiras. A possibilidade que o bezerro tem de mostrar o potencial
genético, transmitido pelos progenitores depende, no entanto, de vários
fatores. Um deles é a alimentação.

É

quando os bezerros estão com 2 a 3 meses
de idade que a produção de leite das vacas
de carne começa a diminuir, precisamente
numa altura em que as necessidades nutricionais destes estão a aumentar. Para além desta
diminuição de produção de leite, o leite materno
fornece apenas 50% dos nutrientes que um bezerro com esta idade necessita para maximizar o seu
crescimento, pelo que o resto dos nutrientes terá
que ter uma origem diferente. Uma pastagem de
alta qualidade seria o ideal, sendo também uma
fonte de nutrientes económica, no entanto, nas estações de verão e de inverno tendem a baixar tanto
a sua quantidade como também a qualidade. Dessa
forma, para que os bezerros tenham oportunidade
de demonstrar todo o seu potencial genético e crescer fortes e saudáveis, é necessário suplementá-los,
principalmente nas alturas em que o leite materno
e a pastagem disponível já não são suficientes.
72

notícias Limousine

O creep-feeding consiste em suplementar os bezerros, disponibilizando alimento de forma concentrada em equipamentos que permitam apenas a entrada dos animais mais novos (viteleiros), evitando
assim que as vacas cheguem ao alimento.

QUANDO SUPLEMENTAR?
Dependendo de exploração para exploração, a
suplementação pode ser dada aos bezerros, a partir dos 2 ou 3 meses e até ao desmame. Antes do
desmame esta suplementação estimula o desenvolvimento precoce do rúmen, incentivando os bezerros a procurarem outros alimentos além do leite,
ingerindo assim uma quantidade maior de nutrientes, que se traduz em animais de maior peso
ao desmame.
Outra opção que o produtor tem é de suplementar algumas semanas antes do desmame, pois
pode ajudar os bezerros a ultrapassarem mais facilmente essa altura de grande stress, uma vez que
vão ter uma melhor condição corporal, ajudando
também a evitar doenças.
Para além de ajudar o bezerro, a suplementação
alimentar deste permite à vaca uma recuperação da
sua condição corporal, essencial para se preparar
para gerar e alimentar o próximo bezerro.
No entanto, em determinadas situações, começar a dar uma ração de suplemento muito cedo
implica que se analisem os gastos e ganhos que se
podem ter com esta técnica. Se tiver pastagem e
forragem de boa qualidade e em quantidade suficiente disponível, poderá ser desnecessário suplementar.
A suplementação pode ser fornecida à descrição, ou colocando um valor pré estabelecido por
dia, sendo neste caso importante verificar se todos
os animais têm as mesmas condições de acesso ao
alimento. Esta última opção pode ser favorável em
termos de redução do desperdício, já que quando a
vacada se afasta do viteleiro este pode ser ocupado
por aves ou outros animais, que consomem o alimento, sem retorno para o criador.

VANTAGENS DA SUPLEMENTAÇÃO DOS BEZERROS:
- Melhor desenvolvimento. Fornecer uma nutrição adequada através do creep-feeding controlado não adiciona gordura e melhora o
desenvolvimento dos músculos e esqueleto;
- Aumento do peso ao desmame. Pesos ao desmame rentáveis
podem ser alcançados também em bezerros de novilhas de primeira
barriga, que têm muitas vezes uma menor produção de leite, quando
comparadas com vacas adultas;
- Potencial genético. O fornecimento de uma alimentação que não
deposita/adiciona gordura, ajuda o bezerro a demonstrar todo o seu
potencial genético;
- Melhor utilização dos recursos. Um melhor ganho médio diário e eficiência alimentar da pastagem (mesmo face à deterioração da
sua quantidade/qualidade, consoante a altura do ano), faz com que
o investimento no creep-feeding tenha o seu retorno numa melhor
utilização da mesma;
- Melhor eficiência a longo prazo. Estudos mostram que o aumento de peso ganho através do creep-feeding é mantido até à fase de
recria. Nesse aspeto a suplementação torna-se rentável;
- Um produto de qualidade superior. Os bezerros desenvolvem
todo o seu potencial, o que no mercado de reprodutores e da carne
pode trazer benefícios.

DESVANTAGENS DA SUPLEMENTAÇÃO DOS BEZERROS:
- Rentabilidade. Dependendo de exploração para exploração, suplementar os bezerros pode não ser uma opção rentável, em especial
se o alimento for fornecido à descrição;
- Novilhas de substituição. No caso de o criador querer deixar fêmeas para substituição, se estas forem suplementadas em demasia,
quando ainda são bezerras, pode comprometer as suas capacidades
leiteiras futuras, uma vez que o tecido adiposo que se desenvolve no
úbere pode diminuir a produção de leite;
- Seleção de fêmeas pelas suas qualidades leiteiras. Também neste
aspeto a suplementação dos bezerros pode vir a ser uma desvantagem, pois pode mascarar a produção de leite das vacas com maior
potencial.
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COMO INICIAR OS BEZERROS
A USAR OS VITELEIROS
Os bezerros podem levar algum tempo a perceber que existe um bom alimento dentro dos viteleiros e uma vez que as vacas ficam impedidas de
entrar, é necessário utilizar outros métodos para os
incentivar a entrar, como por exemplo:
yy Suplementar as mães alguns dias antes de iniciar o creep-feeding, uma vez que os vitelos aprendem rapidamente com as mães;
yy Colocar o viteleiro perto de uma fonte de água
ou de sombra e num sítio onde os animais estejam mais vezes naturalmente (principalmente
no caso dos viteleiros fixos). No caso dos viteleiros móveis, é recomendável uma mudança
gradual de lugar, para evitar a degradação da
pastagem nesse lugar;
yy Espalhar algum alimento no chão do viteleiro
(como forragem ou feno, por exemplo) vai fazer
com que as vacas andem por perto e vai atraí-los
a entrar;
yy A forma como o alimento é apresentado também é importante. O alimento granulado é a
melhor opção, uma vez que a mistura dos alimentos é moída, formando partículas mais pequenas que facilitam a digestão;
yy É importante fornecer um alimento com alta
palatabilidade.

OS VITELEIROS
Sejam eles em madeira ou ferro, mais rústicos ou modernos, o
mais importante é que impeçam a entrada dos animais adultos. Para
tal devem ter entradas com largura suficiente que permitam a entrada
dos bezerros de várias idades (desde os 3 aos 7 meses, por exemplo) e
suficientemente pequenas para que os animais adultos não consigam
entrar. O material utilizado deve ser também forte o suficiente para
evitar que as vacas o destruam ou o levantem.
Na escolha do viteleiro deve ser considerado o tamanho da vacada, e consequentemente o número de vitelos que o irão utilizar, sendo
que quantos mais vitelos, maior deve ser a área do viteleiro, para permitir que todos recebam a suplementação e garantir um grupo mais
homogéneo.
Os viteleiros móveis têm a vantagem de se poderem transportar
facilmente para outras folhas de pastagem, o que permite evitar o sobrepastoreio à volta do local onde o viteleiro é colocado.
É importante realçar que a suplementação dos bezerros pode ter
resultados positivos dependendo de vários fatores dentro de cada exploração. Se as suas vacas têm uma boa produção de leite, a época de
partos coincide com uma altura em que os bezerros ao atingirem os
2 a 3 meses vão ter uma pastagem de boa qualidade disponível ou
existe possibilidade de fornecer forragem aos bezerros, então poderá
ser desnecessário suplementar. No entanto se na sua exploração verifica que os bezerros, embora tenham uma boa genética não estão a
alcançar um peso ao desmame desejado, a suplementação pode ser a
solução.
Será por isso necessário avaliar os recursos disponíveis, de alimento e de mão-de-obra, as condições ambientais da região e qual o caminho mais económico para a sua exploração, nunca esquecendo que
embora possa gastar mais um pouco na alimentação, vai poder ver
resultados no peso ao desmame dos animais. n

Exemplo de viteleiro móvel

Viteleiro colocado num local com sombra
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MANEIO GERAL
CUIDADOS PODAIS

Coxeiras e o seu impacto
na (in)fertilidade de touros
reprodutores
POR RICHARD TOURET FINCA PÉ					
LUÍS FILIPE ROQUE, PEDRO CABRAL E SARA NÓBREGA VETHEAVY

Fig. 1 – O recorte funcional de unhas

Por ano uma vaca é responsável por metade da genética de
um vitelo. Um touro por sua
vez, em condições ideais, é responsável por metade da genética de 20 a 50 vitelos. A capacidade do touro para detectar o
cio, montar e fertilizar as vacas
é vital para o sucesso de um
programa de reprodução.
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M

uitos touros não conseguem desempenhar de forma
ideal a monta natural e atingir a máxima fertilidade devido a coxeiras. É importante prestar atenção a quaisquer alterações na marcha de um animal pois tratam-se
de eventos que geralmente cursam com dor mais ou menos intensa. A
dor causa stress ao animal, reduz a libido e limita a sua capacidade de
monta natural, para além de exercer efeitos dramáticos na qualidade
do sémen.
Um touro coxo em 1 ou mais membros, irá ter dificuldades em
se movimentar e passará mais tempo deitado reduzindo a ingestão,
o que leva à perda de condição corporal. Por outro lado, enquanto
deitado ele não consegue regular de forma ideal a temperatura dos
testículos, existindo um risco acrescido de lesões térmicas aos testículos e das células espermáticas em desenvolvimento. O aumento da
temperatura nos testículos tem repercussões fisiológicas e metabólicas , nomeadamente, mudanças no fluxo sanguíneo e linfático, tensão de oxigénio, fluídos testiculares, nas vias metabólicas específicas
e do sistema enzimático. Estas alterações afectam também o estado

Fig. 2 – Imobilização

endocrinológico, compremetendo a produção de
testosterona e consequentemente a sua acção no
tracto reproductivo e na libido. As altas temperaturas nos testículos reduzem a qualidade do sémen
produzido, ocasionando o aumento das patologias
espermáticas e a diminuição da motilidade, do vigor e de espermatozóides vivos, devida à depressão
da espermatogénese. Além disso, pode apresentar
redução do volume do ejaculado e alteração da concentração espermática. No exame clínico externo,
as mudanças anatómicas dos testículos ocorrem no
tamanho, no peso e na textura. Em suma, o aumento da temperatura nos testículos causa degeneração
testicular, alterando a espermatogénese e a síntese
hormonal, podendo levar a infertilidade e esterilidade do touro.
Se um touro está coxo de uma forma continuada, a qualidade do sémen irá deteriorar-se até
ser motivo de refugo. Já um touro que começa a
recuperar de uma coxeira grave poderá vir a necessitar de um período de descanso da monta natural de aproximadamente 45 dias, antes de voltar à
cobrição, para que as células espermáticas possam
desenvolver-se e amadurecer. Por todos estes motivos é sempre aconselhável a realização de um exame
andrológico a touros intervencionados para verificar a qualidade do sémen.
Se por um lado algumas coxeiras não se podem
evitar (p.ex. por acidentes traumáticos), a maioria
pode, e deve ser evitada pela cuidadosa selecção de
touros e por cuidados podais rotineiros.
Ao seleccionar touros devem-se descartar animais com má conformação das extremidades. Igual
atenção deve merecer o andamento do animal.
Uma avaliação simples da marcha do touro (fazê-lo deslocar-se numa superfície amortecida sem
obstáculos) diz-nos se devemos estar preocupados.
Um touro saudável, deve deslocar-se de forma ligeira, com passos largos e decididos, revelando em
todos os momentos um perfil da coluna rectilínio.
Por outro lado se apresentar passos curtos, lentos e

Lesões (laminite e úlceras de sola) nos 2 membros posteriores

estudados (“pisar ovos”) e um perfil da coluna mais ou menos encurvado é mais do que provável que terá problemas.
Qualquer touro pode ficar coxo em qualquer idade, mas os touros
mais velhos estão mais predispostos a coxeiras associadas com artrite.
A artrite pode afectar qualquer articulação, incluindo as articulações
da coluna. Quando não conseguimos localizar outra fonte de coxeira,
devemos considerar que o touro pode ter uma coluna rígida e logo
não cobrirá vacas de uma forma competente.
O recorte funcional de unhas(fig.1), idealmente deve ser feito 2
vezes por ano ou pelo menos anualmente cerca de 2 meses antes da
época de cobrição. É uma oportunidade para corrigir a forma das
unhas devolvendo os aprumos e uma marcha cómoda aos animais ao
mesmo tempo que se reduz significativamente a ocorrência de lesões.
Para que todo este maneio seja possível é necessário pensar no
bem-estar animal. Assim, uma imobilização rápida e segura(fig.2)
consegue ser menos stressante e dispensa o uso de sedação.
Ao contrário do que se possa pensar os touros podem ser acometidos de ínumeras lesões das unhas que se traduzem em coxeiras mais
ou menos intensas. Por exemplo, uma coxeira bilateral dos membros
posteriores (fig.3) traduz-se numa grande relutância ao movimento e
inibe a monta natural.
Em suma, o maneio adequado da saúde podal dos touros, pela
prevenção, potencia a fertilidade garantindo máxima influência genética e produtividade. n

Podologia e bem-estar animal
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MANEIO GERAL
ESSENCIAL
Qualquer que seja o método, químico ou térmico, é essencial:
1. BOA CONTENÇÃO: para que a descorna seja segura, tanto para o operador como para o bovino. É fundamental
que a cabeça esteja perfeitamente imobilizada com cabresto adequado à idade. Deve ser utilizada manga de contenção ou tronco (os cornadis não são muito adequados como forma de contenção, pois dá-se a formação de uma prega
de pele na base do corno, não permitindo que a cauterização seja perfeita, além de que pode não permitir um bom
acesso ao corno). Para uma boa contenção é essencial realizar anestesia local na base posterior do corno (Figura 3),
associada a uma tranquilização prévia.
2. TOSQUIA DA ZONA PERICORNO: para visualizar melhor o botão córneo e eliminar pelos que podem originar
infeção (Figura 2).
3. CONTROLO DE ALGUMA HEMORRAGIA (se necessário): sendo mais vulgar quando a descorna é feita em
bovinos adultos.
4. O PRINCÍPIO DA DESCORNA assenta no facto do corno ser alimentado por vasos sanguíneos na base do botão
córneo, pelo que, parar a circulação sanguínea faz com que o corno não cresça.
5. COLOCAÇÃO DE SPRAY DESINFETANTE para evitar infeções e larvas de mosca e ainda controlar a inflamação
local (pelo frio do spray) (Figura 5).

A Descorna
em Vitelos

MÉTODOS
O QUE É?
A descorna corresponde à amputação de cornos, realizável em
animais adultos ou animais jovens
(que corresponde à fase mais adequada para o fazer quer do ponto
de vista do bem-estar animal, quer
do ponto de vista zootécnico, ao
não prejudicar o adequado crescimento).

Figura 1 - Termocautério
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OBJETIVOS
Tem por objetivos a segurança do Homem (criadores e outras pessoas ligadas à produção
bovina) e dos animais (ao prevenir feridas, contusões e outras
lesões provocadas por agressões
com corno; ao prevenir abortos e
auto-traumatismos decorrentes
da aproximação em comedouros,
cornadis, etc.)

DEVE SER
yy Fácil de realizar;
yy O mais precoce possível na
vida do bovino, devendo ocorrer antes que o corno apareça
(com menos de 6 semanas de
vida);
yy Metódica, para ser eficaz e reduzir stress animal (respeitando o bem-estar e não afetando
o crescimento de acordo com o
seu potencial genético).

Figura 2 - A zona que rodeia o botão corneo deve ser bem limpa de pêlos

Figura 3 - Aplicação da anestesia
local, após tranquilização

CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA

CAUTERIZAÇÃO TÉRMICA

Na cauterização química é utilizada uma pasta (ou lápis) à
base de soda cáustica que é aplicada numa fina camada com
cerca de 3 cm cobrindo o botão córneo, formando uma película
muito aderente que seca e cai em 15-20 dias. Neste método o
operador deve usar luvas e espátula para espalhar a pasta e assim evitar queimaduras.

Na cauterização térmica utiliza-se um termocautério (a gás ou elétrico) (Figura 1) que irá criar um
sulco, por ação de calor – 650ºC – à volta do botão
córneo, inativando a circulação sanguínea. Este método corta a pele e as veias à volta do botão córneo,
impedindo o crescimento do corno. O sulco não
deve chegar ao osso. A cauterização térmica deve ser
feita por um período mínimo de 10 segundos em
cada botão córneo (Figura 4).
O recrescimento parcial do corno é consequência de erros na técnica ou se a cauterização for realizada muito tarde (se o diâmetro da ponta do termocautério for insuficiente não há destruição de todos
os tecidos em volta do corno). O segredo do sucesso
da descorna térmica é verificar que o círculo de cauterização à volta do botão córneo é perfeitamente
contínuo e suficientemente profundo.

A principal vantagem deste método é utilizar pouco material, enquanto as desvantagens são:
• Provoca dor mais intensa e prolongada;
• Perigo de queimaduras para o operador e outros animais (a
mãe – queimaduras no úbere e outros vitelos que se lambam);
• Obriga a isolar o vitelo da mãe;
• Técnica que leva mais tempo na sua realização;
• Risco de recrescimento do corno.
É um método a utilizar em vitelos que estejam isolados,
como ocorre em viteleiros.

Figura 4 - O processo de descorna feito com termocautério

Figura 5 - Aplicação de spray desinfetante após a descorna
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MANEIO GERAL
CURRAIS E MANGAS

Melhoramentos
nas Instalações e Maneio
das Explorações
Existem pequenos melhoramentos que com um investimento
relativamente reduzido melhoram as condições de trabalho e diminuem
muito a incidência de acidentes graves, quer com animais quer com
pessoas.

PAVIMENTO DA MANGA

COBERTURA DA MANGA

O pavimento da manga reveste de especial importância
na contenção dos animais, já que se trata do local onde os
animais ficam mais stressados, e como tal deve ser suficientemente antiderrapante para que os animais não caiam, já
que após as quedas podem ficar com as patas fora da manga,
resultando em lesões quando se tentam levantar novamente.
Mesmo que nem todo o pavimento da manga de contenção esteja cimentado, é importante, em explorações onde
os animais são pesados pelas balanças ACL, que pelo menos
o troço da manga onde são colocadas as barras da balança
esteja pavimentado e minimamente nivelado, assegurando
assim o correto funcionamento da balança.

As mangas são locais onde decorrem trabalhos durante algumas horas, sendo favorável reduzir ao mínimo a dependência do estado do tempo, já que se estiver a chover ou
muito sol, o desgaste dos operadores é maior, facilitando a
ocorrência de acidentes por negligência.
Neste contexto é favorável que as mangas tenham uma
cobertura, protegendo os operadores e os animais do sol e
da chuva, levando, por exemplo, a que escorreguem menos,
ou que a recolha de amostras de qualquer tipo (sangue, adn,
pelo, etc.) seja mais assética, resultando também a longo
prazo numa maior conservação dos equipamentos cobertos.

Manga com porta de correr

Manga com forro metálico lateral

FORRO DAS LATERAIS DAS MANGAS
Muitas das mangas são abertas lateralmente, ou seja,
têm apenas barras metálicas horizontais sobrepostas, deixando um espaço aberto considerável, onde os animais podem colocar as patas e magoarem-se.
Uma solução para este aspeto é a colocação de um forro
metálico no interior da manga, por onde circulam os animais, devendo este ser sempre liso, sem arestas e sem parafusos ou outros objetos salientes que possam resultar em
ferimentos.

BALANÇAS DE JAULA INATIVAS
Em algumas explorações existem balanças inactivas que,
se corretamente calibradas, seriam uma mais-valia para a exploração, já que funcionam também como caixa de contenção. Na hora de vender um animal para carne o criador pode
pesar o animal, estabelecendo com maior rigor o valor real
do animal que pretende vender.

PORTAS DE CORRER NAS MANGAS

Manga com solo pavimentado
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Manga coberta

A existência de portas de correr nas mangas facilita a
contenção dos animais, reduzindo o risco associado à colocação de postes, quer para as pessoas quer para os próprios
animais.

Quantas vezes não acontecem acidentes com alguma
gravidade envolvendo quer animais quer pessoas, provocados pelo manuseamento das trancas de madeira ou metal
das mangas? Ou porque os animais saltam e deixam os posteriores presos entre as trancas, ou porque recuam ou avançam bruscamente antes das trancas estarem correctamente
colocadas e magoam quem as está a manusear. Importa
ponderar que o valor de um animal perdido excede sempre o
preço de uma simples porta de correr.
As portas devem ser lisas, em especial na face que fica à
frente do animal, já que se tiver barras salientes pode servir
para o animal trepar e eventualmente cair e magoar-se.
A colocação de pelo menos uma porta de correr à entrada dos animais para a balança é hoje em dia um processo
relativamente simples, não muito caro, e que se consegue
adaptar a qualquer tipo de manga, resultando num incremento significativo em termos de rapidez de trabalho e consequentemente na diminuição do stress associado.
Cada melhoria realizada na exploração tem efeitos duradouros e pode resultar em enormes lucros, alguns dos quais
difíceis de mensurar, mas que derivam da redução do número de acidentes, que por vezes se analisam como uma inevitabilidade, mas que na verdade não o são. n
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REPRODUÇÃO
SELEÇÃO DAS DOADORAS

Transferência de Embriões
em Bovinos

O valor da doadora pode ser definido consoante diversos critérios
segundo os benefícios. Assim, em caso da aplicação da técnica de
melhoramento genético, devemos escolher as fêmeas mais produtivas
como doadoras. Essas vacas devem cumprir com os seguintes requisitos:
yy Não apresentar doenças hereditárias;
yy Boa condição corporal;
yy Terem um excelente historial reprodutivo e de saúde;
yy Alto valor comercial e genético;
yy Ciclos estrais regulares;
yy Não possuírem doenças que afetem a fertilidade;
yy Não serem demasiado velhas,
yy Com temperamento calmo.

SELEÇÃO DAS
RECETORAS
A recetora ideal será uma
vaca jovem, sem doenças, de
comprovada fertilidade (ciclo estral
regular) e habilidade materna
(facilidade de parto, boa produção
leite e capacidade de cuidar bem
do bezerro). Além disso, deve
ter um tamanho adequado para
não apresentar problemas de
parto; não sendo a raça um factor
importante.

POR SARA NÓBREGA
VETHEAVY

TRANSFERÊNCIA EMBRIONÁRIA NA PRÓPRIA
EXPLORAÇÃO

A

obtenção de animais com alta aptidão genética
para incrementar a produção de carne, é adquirida geralmente através da importação de animais
de outros países a um custo elevado. Uma alternativa para gerar animais geneticamente superiores será a
utilização da transferência de embriões (TE).
Ao longo dos anos o melhoramento genético nos bovinos de carne, tem sido efetuado do lado paterno através da
inseminação artificial. Com a técnica de TE podemos acelerar o melhoramento dos bovino pelo lado materno, diminuindo o intervalo entre gerações e acelerando o processo de
selecção, obtendo um grande número de embriões de uma
doadora geneticamente superior, que permitirá incrementar
a produção animal.

PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA
DE EMBRIÕES
A Transferência de Embriões (TE) consiste na estimulação hormonal de uma fêmea de alto valor genético (doadora), seguida de inseminação artificial, para a obtenção de
vários embriões, que serão recolhidos e transferidos para as

fêmeas receptoras que continuarão a gestação. Desta forma,
uma fêmea que naturalmente produziria apenas um bezerro por ano, tem a possibilidade de produzir de 10 a 20 no
mesmo período de tempo, sem a necessidade de gestação e
parto.

É possível realizar esta prática em qualquer exploração,
desde que exista uma boa manga de contenção das fêmeas,
pois o restante trabalho realizado nesta técnica encontra-se
numa carrinha laboratório; fêmeas geneticamente superiores (doadoras), bom controlo sanitário, bom maneio nutricional e mão-de-obra competente.

A técnica de TE inclui várias etapas, desde a selecção das
doadoras e das recetoras até à realização da transferência de
embriões.

PRINCIPAIS ETAPAS DA
TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Seleção da doadora;
Seleção das receptoras;
Indução da superovulação (doadora);
Sincronização do cio estral (receptoras);
Recolha dos embriões (doadora);
Classificação dos embriões;
Armazenamento por um curto período;
Criopreservação dos embriões;
Transferência de embriões (receptoras).

RESULTADOS ESPERADOS
A TE é uma das técnicas mais utilizadas para disseminar
a genética de alta produção. No entanto, o maior inconveniente desta técnica é variabilidade de resultados na produção de embriões viáveis e das taxas de conceção, devido
a uma série de fatores relacionados às doadoras, ao sémen
utilizado, às receptoras, à técnica e aos materiais utilizados;
além do maneio realizado em cada exploração.
Sabe-se que a resposta das doadoras ao tratamento hormonal de superovulação é de ordem individual, com uma
grande variabilidade entre animais, não sendo possível estimar a resposta de uma doadora ao tratamento na primeira
tentativa.
O número médio de embriões viáveis obtidos é de 6 embriões por colheita, e desta forma, podemos classificar as
doadoras, após duas colheitas em:
Doadoras ideais (representam 35%):
dão 6 ou mais embriões viáveis/colheita;
Doadoras más (representam 50%):
dão menos de 6 embriões viáveis/colheita;

Laboratório
de reprodução
móvel

Doadoras não apropriadas (representam 15%):
dão menos de 2 ovulações/colheita.

50%
15%

35%
FÊMEA DE ALTO
VALOR GENÉTICO (DOADORA)
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TRANSFERÊNCIA
DE EMBRIÕES

RECEPTORAS

10 A 20 BEZERROS/ANO
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REPRODUÇÃO
RESULTADOS DE CONCEÇÃO
Em termos de resultados de conceção, a transferência
de 6 embriões viáveis em 6 recetoras aptas a receberem
embrião resultará em média 3 gestações por colheita
(50-60% de gestação). Este procedimento pode ser repetido em cada doadora até 6 vezes por ano (o aconselhado será 3 vezes), de acordo com a resposta ao estímulo
hormonal da mesma, correspondendo a uma média de
36 embriões por ano/doadora, que quando transferidos
para as receptoras resultará na produção média de 20
bezerros.

6

EMBRIÕES
TRANSFERIDOS

3

GESTAÇÕES
POR
COLHEITA

VANTAGENS E DESVANTAGENS DESTA TÉCNICA

A GRANDE VANTAGEM da TE é acelerar o melhoramento genético das vacadas encurtando o intervalo entre
gerações, facilitando as observações comparativas entre os
produtos dos diferentes acasalamentos, levando à rápida seleção dos animais mais produtivos. Além disso, permite o
controlo de doenças.

QUANTO ÀS DESVANTAGENS: esta técnica necessita de
mão-de-obra especializada; existe uma variabilidade de resultados embora estes possam ser minimizados e o custos
da técnica.

CONCLUSÃO

36

EMBRIÕES
POR ANO/
DADORA

20

BEZERROS

A TE pode trazer grandes avanços na produção de animais de grande valor genético devido à rápida multiplicação destes animais. Contudo, a sua execução e o seu sucesso depende da atuação de um veterinário especializado,
bem como dos funcionários que terão contacto direto com
os animais; iniciando-se estes cuidados com a seleção dos
animais, passando pelos procedimentos de superovulação,
colheita e transferência de embriões até o nascimento dos
produtos. n

Bibliografia
BEM, A. R.; RUMPF, R.; SOUSA, R. V.; PEIXER, M. A. S. Manual sobre transferência e micromanipulação de embriões nas espécies bovina e equina.
PALMA,G. A. Biotecnologia de la reproducción, 2º edicion. Repro biotec.
SCHERZER, J.; FAYRER-HOSKEN, R.A.; RAY, L.; HURLEY, D.J.; HEUSNER, G.L. Advancements in large animal embryo transfer and related biotechnologies. Reproduction in domestic animals.

84

notícias Limousine

REPRODUÇÃO

O parto
O

dia do parto é crucial na vida produtiva de uma
vaca/novilha: se tudo correr bem, esse dia poderá ditar o retorno económico desse animal ao
seu proprietário (o que distingue de forma clara
para uma vaca de leite cujo lucro é fundamentalmente ditado pela sua produção leiteira). Para que isso aconteça o criador teve que tomar decisões, algumas a mais longa distância
(como decisões do foro genético, quer na escolha e seleção
da linha de vacas/novilhas que possui, quer na escolha do
touro a beneficiá-las), outras a mais curta distância como
decisões do foro nutricional que devem ser controladas pelo
menos 60 dias antes do parto.

OS SINAIS DE APROXIMAÇÃO
DO PARTO
O principal sinal corresponde ao relaxamento dos ligamentos da bacia para que o vitelo possa passar sem grandes
dificuldades pelo interior da mesma e que se traduz por um
abaixamento relativo da base da cauda em relação às tuberosidades isquiáticas – quando os ligamentos estão completamente relaxados, a vaca geralmente pare dentro de 24 horas. Outros sinais situam-se ao nível do úbere: nas novilhas
o aumento do seu tamanho acompanha-se por um edema
mais exuberante e nas vacas mais velhas por vezes parem de
úbere vazio, o que poderá ser um sinal enganador de parto eminente. Ao nível vulvar há aumento do seu tamanho e
edema que ao aproximar de parto eminente reduz-se, além
de que há o aparecimento de um muco translúcido (“rolhão
gelatinoso” que bloqueia a entrada do útero durante toda a
gestação e que se liquefaz nos dias que precedem o parto).
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“

Após a expulsão do vitelo é
aconselhável fazer levantar
a vaca para evitar o risco de
prolapso uterino...

“

POR RUI SILVA
SÓCIO GERENTE DA VETTOTAL – SERVIÇOS VETERINÁRIOS
CRIADOR SELECCIONADOR DA RAÇA BOVINA LIMOUSINE

O PARTO É COMPOSTO POR TRÊS FASES
1. Dilatação do cérvix e início de contrações
(dura em média 4 horas): a vaca torna-se agitada,
ansiosa, olhando para trás, raspa no solo, deita-se e
levanta-se. As contrações uterinas iniciam, embora
irregulares, deslocando o vitelo para dentro da bacia
junto com a bolsa das águas que se exterioriza na
vulva e se rompe.
2. Expulsão do vitelo (dura em média 3 horas): as
contrações uterinas aumentam de intensidade e
regularidade, fazendo com que o vitelo apareça na
vulva através das patas dos membros anteriores
(posição normal) e depois da sua cabeça,
culminando na expulsão do vitelo.
3. Expulsão da placenta: após a saída do vitelo com
respetiva rutura do cordão umbilical o útero contrai-se e no espaço de 12 horas a placenta é expulsa.

Deste modo, é importante o criador conhecer os sinais
anunciadores, bem como os sinais de parto propriamente
dito, para que possa de uma forma contínua e por períodos
nunca superiores a 4 horas, observar a vaca/novilha, por forma a detetar se é necessário uma assistência célere a um parto que esteja a decorrer mal (parto distócico). Como regra,
e para que o vitelo não sofra hipóxia (falta de oxigénio no
cérebro), deve-se tomar como medida para auxílio a um parto as 2 a 3 horas após a rutura da bolsa das águas sem que o

vitelo tenha sido expulso, para que então sejam iniciadas as
diligências céleres para assistência técnica ao parto uma vez
que cada hora que passa aumentam exponencialmente os
riscos de morte fetal.
Após a expulsão do vitelo é aconselhável fazer levantar a
vaca para evitar o risco de prolapso uterino, ver se há saída
anómala de sangue pela vulva (hemorragias), fazer com que
a mãe procure o filho, para que dessa forma possa estimular
o vitelo aumentando a sua vitalidade e procura pela teta. O
criador deverá saber avaliar a vitalidade do recém-nascido,
uma vez que vitelos fracos atrasam a mama do primeiro leite
(colostro) que é fundamental para a proteção adequada do
recém-nascido nos primeiros 45 dias de vida.
Um vitelo recém-nascido com boa vitalidade é aquele
que: possui um reflexo de endireitamento da cabeça quase
imediatamente após o nascimento; abre bem os olhos; obtém o decúbito esternal 2 a 3 minutos após o nascimento,
seguido rapidamente por tentativas de se levantar num período máximo de 15 a 30 minutos procurando a mãe; possui
um bom reflexo de sucção de amamentação.

AS PRINCIPAIS CAUSAS
DE DIFICULDADES NO PARTO
yy Origem maternal – bacias pequenas e com más
conformações, bem como vulvas e vaginas pequenas;
yy Origem fetal – vitelos com más posições ao parto ou
excessivamente grandes (desproporção fetal);
yy As duas situações anteriores ao mesmo tempo –
desproporção feto-materna. Esta é a principal causa
de distócia em bovinos de carne.

Peso/Dimensões do vitelo
+
Tamanho/Forma da bacia da
vaca

Dificuldade de parto

Sabemos que o nível esperado normal para dificuldades
de parto é de cerca de 3 a 5% em vacas adultas e 10 a 15%
em novilhas primíparas (se as condições de maneio forem as
adequadas). Para que estes índices não atinjam níveis elevados com graves consequências económicas há que ter:
BOM MANEIO GENÉTICO – a genética influencia o peso
e forma do vitelo, bem como a forma e tamanho da bacia da
mãe. O criador deve assim basear todo o emparelhamento
do seu efetivo tendo por base bois cujos filhos sejam fáceis
de nascer (“easy calving”); e as fêmeas deverão ser o resultado de uma seleção genética para bacias com grande aptidão
ao parto, devendo ser bacias longas, bem abertas nas tuberosidades ilíacas e isquiáticas (por visão dorsal da bacia esta
deverá ter um formato retangular) e com um sacro ligeiramente saliente em relação às referidas tuberosidades (vacas
“easy calving”).
BOM MANEIO NUTRICIONAL – a vaca/novilha deverá
ter uma boa condição corporal e um bom desenvolvimento
osteomuscular para suportar uma gestação e posterior parto. Sabendo que 75% do crescimento fetal ocorre nos últimos 60 dias de gestação, é nesta fase que a alimentação da
mãe deverá ser rigorosa, para que não ocorram deposição de
gorduras no canal do parto, nem sobrecrescimento fetal, o
que originaria dificuldades de parto. Por outro lado, mães
com fraca condição corporal ao parto criam dificuldades ao
parto, crias com fraca vitalidade e má preparação do úbere
para o aleitamento. Referência especial para as novilhas, que
para cumprirem um bom desenvolvimento quer da estrutura reprodutiva quer mamária, deverão entrar à reprodução
com 60% do peso vivo esperado à idade adulta (explorações
com excelente maneio) ou entre os 20 e os 24 meses de idade.
Não esquecer que as novilhas cumprem ainda necessidades
de crescimento ao mesmo tempo que estão gestantes, pelo
que se aconselha a separação do resto do efetivo, e deverão
ter um ganho médio diário mínimo de 0,5 kg no último trimestre de gestação. n
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Papilomatose
Bovina
POR RUI SILVA
SÓCIO GERENTE DA VETTOTAL – SERVIÇOS VETERINÁRIOS
CRIADOR SELECCIONADOR DA RAÇA BOVINA LIMOUSINE

Papilomas na zona testicular

A

Papilomatose é uma doença viral, contagiosa e
que se manifesta por protusões e proliferações de
“tumores” benignos (“verrugas”) na pele ou mucosas do bovino. Os papilomas (“verrugas”) são
de cor variada (brancos, castanhos ou acizentados), firmes
com superfície ressecada e cárnea. Variam de tamanho de 1
a 500mm e podem ser únicos ou múltiplos.
Trata-se de uma patologia provocada pelo Papillomavirus, que apresenta 6 tipos diferentes, cada um com localizações e aspectos clínicos diferentes (como regra, os tipos que
infectam a pele não o fazem nas mucosas e vice-versa).

6 TIPOS DE PAPILOMATOSE BOVINA
Tipos 1 e 2: originam verrugas normalmente volumosas
(de 0,5 a 30mm de diâmetro), pediculadas nas maiores e
de superfície rugosa (aspecto “couve-flor”). Localizam-se
em qualquer parte do corpo como na cabeça, pescoço,
peito, nariz, pénis, tetos.
Tipo 3 (mais raro): produz verrugas atípicas com
aspecto não peduncular e de folha, entremeada com
pelos. Tem um tempo de vida maior e normalmente são
recorrentes.
Tipo 4: é um vírus que apenas sobrevive nas mucosas,
aparelho digestivo e bexiga. As verrugas têm aspecto de
massa pedunculada.
Tipo 5: produz papilomas com aspecto de grão de arroz
e não possuem pigmentação (são sempre de cor branca). Normalmente localizam-se nos tetos.
Tipo 6: produz papilomas com aspecto plano e redondo
ou em forma de folha e localizam-se nos tetos.
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Bovino jovem com papilomas dispersos por todo o focinho

TRATAMENTO
O vírus localiza-se na parte mais
externa da pele e é muito resistente.
A grande fonte de contágio é o
contacto directo entre bovinos.

O tratamento pode ser cirúrgico, por:
•

•

Trata-se de uma patologia que não tem predisposição de
sexo ou de raça, afectando sobretudo jovens bovinos com
menos de dois anos de idade.
O vírus localiza-se na parte mais externa da pele e mucosas, pelo que a fonte de infecção são os produtos da sua
descamação. Para além disso, o vírus é muito resistente no
ambiente, pelo que as instalações, vedações, árvores e arbustos que contactem com animais infectados, com ou sem sintomatologia, são outra grande fonte de infecção. Contudo, a
grande fonte de contágio é o contacto directo entre bovinos.
Reafirmando, a transmissão é feita por contacto ou por vectores vários, como instrumentos veterinários ou pecuários
(não compartilhar cabrestos, escovas, etc, e desinfectar por
imersão em substâncias viricidas os equipamentos de descorna, marcação e tatuagem, entre outros).
No tratamento, devem ser tidas em conta possíveis recidivas, que nunca deverão ser impeditivas da realização o
mais rápido possível da terapêutica, para que o ciclo de contágio seja limitado o mais possível, e ainda para que o bem-estar e produtividade do animal não sejam atingidos.

Crioterapia: Com azoto líquido, com tempo de
congelação da verruga por 60 a 90 segundos. Pode
ter taxas de sucesso na ordem dos 80% com 1
tratamento e de 100% com o 2º tratamento, 15 dias
depois. Estas taxas são variáveis, de acordo com o
tipo de vírus envolvido e a sua localização.
Cirurgia Clássica: Remoção com bisturi.

O tratamento também pode ser médico, com resultados variáveis em função do tipo de vírus presente:
•

•
•

Maceração de folhas de Thuya em álcool a 90%
(tintura de Thuya). A tintura é aplicada localmente,
e adicionalmente deverá ser administrada Thuya
homeopática por via oral ou pararectal.
Magnésio por via oral (bolus ruminais) ou sob a
forma de cloreto ou sulfato por via endovenosa.
Ivermectina subcutânea.

Actualmente, na Europa, não existem vacinas comerciais
disponíveis, mas junto do seu veterinário assistente poderá
ter como alternativa individual para cada animal, autovacinas feitas a partir de verrugas retiradas do próprio animal.
Se o grau de purificação e higienização utilizado na sua ma-

Papiloma no pénis de um bovino

PREVENÇÃO
Na prevenção desta patologia existem vários aspectos a
ter em conta:
•
•

•
•

Isolamento de animais afectados clinicamente.
Desinfecção periódica das instalações, e de forma
mais agressiva se existirem animais com papilomatose. Um possível esquema a seguir será:
1. Remoção da matéria orgânica (fezes, camas, etc.)
2. Lavagem sob pressão e de preferência com água
quente
3. Aplicação de substância viricida na dose recomendada
4. Vazio sanitário o mais prolongado possível
Ter cuidados na aquisição de animais
Ter os animais com boa imunidade geral: boa condição corporal; evitar carências minero-vitamínicas; correctamente desparasitados e protegidos vacinalmente contra as principais patologias de cada exploração;
evitar sobrepopulação de grupos e ter boas condições
de bem-estar no repouso; abeberamento e ingestão
de alimentos, entre outros. Nos animais imunodeprimidos, a sensibilidade à Papilomatose é maior e a sua
exuberância clínica é mais intensa.

nufacturação não for muito grande, desaconselha-se esta
prática, dadas as complicações secundárias; caso contrário,
consegue-se o desaparecimento de pequenas verrugas em 2
a 3 semanas e das maiores em 3 a 5 meses. n
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Peso ao
nascimento
A facilidade de partos está fortemente relacionada com o peso
ao nascimento. Neste contexto, foi estabelecido que os criadores
Limousine têm de pesar os seus vitelos logo após o nascimento, o
que acontece desde 2006.

A

compilação deste parâmetro é crucial para que
os animais dos núcleos de seleção tenham o seu
controlo de performances considerado e efetivo
através do apuramento dos valores de peso aos
120dias, peso aos 210dias e respetiva pontuação morfológica ao desmame, valores que só podem ser estimados e fiáveis
se partirem também duma base correta e mensurada, que é
o peso ao nascimento.

A recolha do peso ao nascimento implica um acréscimo
de trabalho nas explorações, podendo ser mais complexo
em efetivos de maior dimensão, uma vez que se tem observado uma diminuição de mão-de-obra afeta aos efetivos de
bovinos de carne.
90
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Este parâmetro reveste-se, no entanto, de grande importância, já que, para além de dar indicações sobre a facilidade
de parto, permite também mensurar com maior fiabilidade
o crescimento dos bovinos desde o nascimento até aos 4 e 7
meses, e obter os respetivos ganhos médios diários às duas
idades tipo, indicativos da capacidade leiteira das mães e da
capacidade de crescimento do animal até ao desmame integral, respetivamente.
O peso ao nascimento é uma das informações base para
obter os valores genéticos para a facilidade de partos – efeito
direto ou os índices de facilidade de nascimento que podemos encontrar na informação técnica dos vários países onde
a raça Limousine é criada e trabalhada tecnicamente.
Alguns criadores utilizavam fitas métricas comerciais
que continham a escala em cm (perímetro torácico) e a respetiva relação em kg de peso vivo. O departamento técnico da ACL analisou a situação e suportando-se em estudos
científicos realizados pelo INRA e Institut d’Elevage, confirmou que existe uma correlação forte entre o peso ao nascimento e o perímetro torácico dum animal ao nascimento.
Neste sentido, foi permitida a utilização duma escala já
existente para medição do perímetro torácico e respetiva relação com os kg de peso vivo, declarando os criadores esses
valores assim obtidos nas declarações de nascimento dos bezerros nascidos nas suas explorações.
Testaram-se outras medições numa primeira fase, que
pudessem ser indicativas da maior ou menor facilidade de
partos, nomeadamente medição do diâmetro das canelas (fi-

O peso ao nascimento é uma
das informações base para
obter os valores genéticos para
a facilidade de partos.

Medição do perímetro torácico em bezerro

neza de osso) e da largura da fronte da cabeça dos bezerros
nascidos e que fossem alternativas à pesagem ao nascimento.
Numa 2ª fase destes estudos foi possível verificar em todas as raças estudadas, que existe uma forte correlação entre
o peso ao nascimento e o perímetro torácico dos animais
nascidos. Sendo esta medida um bom preditor das dificuldades de parto.
No ano em que os primeiros valores genéticos para a facilidade de partos da raça Limousine foram calculados (pelo
INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. – Unidade Estratégica de Investigação e Serviços
de Biotecnologia e Recursos Genéticos), torna-se imperioso
que a recolha destes dados seja o mais fiável e correta possível, pelo que foram dadas indicações aos criadores de bovinos Limousine em seleção, para utilizarem a escala em cm
(em bruto), apenas utilizando fitas métricas normais sem
utilizar a escala comercial de relação entre cm/kg, de modo
a que se possa construir uma escala devidamente adaptada à
raça Limousine em Portugal.
Foi solicitado o envolvimento e esforço de todos os criadores Limousine para que sozinhos nas suas explorações ou

nas visitas técnicas em trabalho conjunto com os técnicos
da ACL, sejam recolhidos os dois valores referidos (perímetro torácico em cm e peso vivo numa balança em kg) em simultâneo.
De acordo com vários estudos científicos confirma-se
que naturalmente todas as raças tendem para maiores dificuldades de parto, se não for feita qualquer seleção sobre
esse carater.
Sendo uma das mais-valias da raça Limousine a sua facilidade de partos, é responsabilidade da ACL através do seu
plano de melhoramento e seleção da raça Limousine preconizar que este carater seja selecionado e mantido como uma
das vantagens porque é reconhecida a raça Limousine.
A seleção da facilidade de partos é tornada possível quer
pelas condições do parto dependentes dos efeitos diretos:
peso ao nascimento, tamanho e morfologia do bezerro; quer
pelos efeitos maternos: abertura pelviana, preparação para o
parto, trabalho de parto, condição corporal da mesma entre
outros.
Facilidade
de Partos

= Efeito Direto + Efeito Maternal + Efeito Ambiental
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Neste sentido foram apurados na avaliação genética da raça
Limousine de 2015, dois novos valores genéticos (exemplo
na imagem em baixo):
Facilidade de Partos - Efeito direto
Facilidade de Partos – Efeito maternal

Estes valores genéticos são proporcionalmente mais rigorosos quanto mais fidedignas forem as informações colocadas nas declarações de nascimento que lhes dão origem,
como o peso ao nascimento, tipo de parto e tipo de nascimento.
Acrescem as responsabilidades dos criadores e do Livro
genealógico da raça Limousine em recolher cada vez mais e
melhor informação, para informar todo o setor de bovinos
de carne nacional, sobre as cateterísticas duma raça de carne
cada vez mais da preferência dos bovinicultores nacionais e
mundiais.
Resta continuar a fazer um bom trabalho para garantir
que a raça Limousine se mantém no topo das preferências
das explorações bovinas nacionais, com 54% de todos os machos puros em atividade em Portugal. n

DOIS NOVOS VALORES GENÉTICOS
Facilidade de Partos - Efeito direto
Facilidade de Partos – Efeito maternal

http://limousineportugal.com/conteudo.php?idm=38
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VISITE
A ÁREA COMERCIAL
DA ACL E CONHEÇA
OS ANIMAIS DISPONÍVEIS
PARA VENDA
www.limousineportugal.com
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C AMPEÃO
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Proprietário:
José Maria Pacheco dos Reis

VICE-C
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ILEGUME

Proprietário:
José Maria Pacheco dos Reis
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Campeonato de Esperanças
Machos (dos
8 aos 20 meses)
CAMPEONATO
DE ESPERANÇAS
MACHOS
(dos 8 aos 20 meses)

Campeonato de Esperanças
Machos
8 aos
meses)
CAMPEONATO
DE NOVILHOS
(dos(dos
20 aos
3620
meses)

1º

1º

ILEGUME

GENERAL
José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)

Almograve

Almograve

[

VIRTUOSE
SIDRA

ULTRABO
MN (I.A.)

[

CAPELÃO

mãe:

pai:
DON LIMON
		
mãe:

ERVILHA

pai:

DUQUESA

BEGONIA

2º

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)

São Teotónio

Almograve

[

SANDRE

mãe:

VEDETE

[

IDEAL

pai:

mãe:

ANDORINHA

HARMONICA

[

TOULOUSE
POLKA

criador:

MPL

JMPR

3º

GRÃO-DUQUE

Zambujeira do Mar

Brejão

[

STAR MN (I.A.)

[

IONESCO (I.A.)

		 ANANAS

mãe:

URZELA
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CESARHENON

António Rocha Viana
(ARV)

FIDALGO
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[

Manuel Pacheco Martinho
(MPM)
pai:

REGUA

USERCHE

LORIOT-LUX
		 BONASE
(I.A.)

criador:

ISÁQUE

VIRTUOSE

2º

GAVIÃO

Manuel Pacheco Loução
(MPL)

ABOT MN
		 ORGE
(I.A.)

[

NEBULEUSE

JMPR

JMPR

pai:

NAPOLEON

criador:

criador:

ILUSTRE

[

pai:

CAPELÃO

[

SIMON (I.A.)

[

TOULOUSE

3º

		 ABADESSA

mãe:

CONDESSA

RAPEUSE

criador:

criador:

MPM

José Maria Pacheco dos Reis

mais fotografias em

www.limousineportugal.com
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CAMPEONATO DE TOUROS (mais de 3 anos)

1º

FORRÓ
José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)
Almograve
pai:
DIESEL39
		
mãe:

RAPEUSE

[

SAUMON

[

LORIOT-LUX (I.A.)

O 82

HEROINE

criador:

JMPR

DONRUAN

2º

Rui Jorge Pinto Lamberto Silva
(RJPLS)

C AMPEÃ

Brejão
pai:

VIRTUOSE

[

SATURNIN

[

MAJOR

Proprietário: José Maria Pacheco dos Reis

		 PENSEE

mãe:

OHARA

EMOÇÃO

JAJA

criador:

José Maria Pacheco dos Reis

FIDALGO

3º

Manuel Pacheco Martinho
(MPM)
Zambujeira do Mar
pai:

[

POMPIER

[

SARMENT

VICE-C AMPEÃ

STAR MN
(I.A.)		 OLYMPIA
mãe:

ANANAS

ISADORA

TOURTELLE

criador:

Juiz Régis Geraud
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Proprietário:
José Maria Pacheco dos Reis

MPM

mais fotografias em

www.limousineportugal.com
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CAMPEONATO DE ESPERANÇAS FÊMEAS (dos 8 aos 20 meses)

CAMPEONATO DE NOVILHAS (dos 20 aos 36 meses)

ISADORA

1º

1º

GENUINA

José Maria Pacheco dos
Reis (JMPR)

Aletta Elisabeth de Beaufort
(AEB)

Almograve

Arronches

pai:
DON LIMON
		
mãe:

BLUETTE

[

VIRTUOSE

[

MUSICIEN

SIDRA

pai:
ACCENT
		

[

TARVIS

mãe:

[

REX

MN (I.A.)

TEIA

RAPEUSE

SIBELLE

PASTILHA

criador:

criador:

JMPR

AEB

HARMONIA

2º

Manuel Pacheco Martinho
(MPM)

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)

Zambujeira do Mar

Almograve

pai:

FANTÁSTICO

[

RETIAIRE (I.A.)

[

TINO

pai:

DIESEL39

		 URBANISMA

mãe:

BELEZA

[

SAUMON

[

TOULOUSE

		 O 82

mãe:

CARICIA

JERUMENHA

SAUDADE

criador:

criador:

MPM

JMPR

INÊS

3º

3º

HIPOP

Manuel Pacheco Martinho
(MPM)

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)

Zambujeira do Mar

Almograve

pai:

MOZART (I.A.)

[

GENIAL

[

VILLY

		 IDOLE

mãe:

DELICIA
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2º

GENEROSA

ADIVINHA

pai:

DIESEL39

[

SAUMON

[

LORIOT-LUX (I.A.)

		 O 82

mãe:

RAPEUSE

HEROINE

criador:

criador:

MPM

JMPR

mais fotografias em

www.limousineportugal.com
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CAMPEONATO DE VACAS (mais de 3 anos)

EMOÇÃO

MELHOR ANIMAL
DE IA

1º

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)

MELHOR JOVEM
DOMADO

CAMPEONATO DE
REPRODUTORES

Almograve
pai:
		
TOULOUSE

[

OEILLET

mãe:

[

MIL

SAUDADE

JOLIE

GAIVOTA

criador:

JMPR

IVANHOE

DIESEL39

Aletta Elisabeth de Beaufort
(AEB)

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR) Almograve
Rui Jorge Pinto Lamberto Silva
(RJPLS) Brejão

GAVIÃO
José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)

ESPADINHA
Zambujeira do Mar

VILLY

[

OEILLET

[

OFICIAL

		 SALVA

[

CESARHENON

[

TOULOUSE

LORIOT-LUX
		 BONASE
(I.A.)

Manuel Pacheco Martinho
(MPM)
pai:

Arronches

Almograve
pai:

mãe:

2º

ANDORINHA

pai:

mãe:

DUNA

POLKA

criador:

RIJA

ON-DIT (I.A.)

[

ARSENE
TEIA

criador:

AEB

JMPR

mãe:

[

BAVARDAGE
		 RIDELLE
(I.A.)

pai:

SAUMON

[
[

NIRFONDRU

		 ORCHIDEE

mãe:

O 82

HISTORIEN
FLORE

criador:

GAEC Leignac, França

MINA

criador:

MPM

BETINHA

3º

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)
Almograve
pai:

TOULOUSE

[

OEILLET

[

HUNO

		 JOLIE

mãe:

LILI

GUITARRA

criador:

Foto de família - FACECO 2014

JMPR
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MELHOR CRIADOR

1º
JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS (JMPR)
Almograve

2º

3º
MANUEL PACHECO
MARTINHO (MPM)
Zambujeira do Mar
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RUI JORGE PINTO LAMBERTO
SILVA (RJPLS)
Brejão

mais fotografias em

www.limousineportugal.com
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FIAPE - ESTREMOZ
CAMPEONATO DE ESPERANÇAS FÊMEAS (dos 8 aos 20 meses)

1º

JOÃO

1º

IBÉRICA

Rui Jorge Pinto Lamberto Silva
(RJLS)

Manuel Pacheco Martinho
(MPM)

Brejão
pai:
BANANIER
		

(I.A.)

mãe:

ESMERALDA

Zambujeira do Mar

[

TURBOT

[

SIMON (I.A.)

pai:
ACCENT MN
		

TISANE

(I.A.)

mãe:

DONZELA

BONECA

criador:

[

NEOPHIN (I.A.)

SIBELLE

AHITI

criador:

RJLS

MPM

ISRAEL

2º

2º

João Manuel Piedade Correia
(JMPC)

JÁDE
José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)

Moita
pai:

DOYEN

[

VALSEUR

[

SULTAN

Almograve
pai:

DON LIMON

		 ULALA

mãe:

DAMITA
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[

TARVIS

[

VIRTUOSE

[

TOULOUSE

		 SIDRA

mãe:

BUCHETE

OPACA

TRUTA

criador:

criador:

JMPC

JMPR

mais fotografias em

www.limousineportugal.com
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Palmarés
XXIII CONCURSO NACIONAL DE JOVENS REPRODUTORES 2014
OVIBEJA
CAMPEONATO DE ESPERANÇAS MACHOS (dos 8 aos 20 meses)

Palmarés
XXIII CONCURSO NACIONAL DE JOVENS REPRODUTORES 2014
OVIBEJA
CAMPEONATO DE ESPERANÇAS FÊMEAS (dos 8 aos 20 meses)

1º

HALF

1º

HARMONIA

Eusébio Pacheco Viana
(EPV)

Manuel Pacheco Martinho
(MPM)

Almograve
pai:
ULTRABO
		

MN (I.A.)

mãe:

Zambujeira do Mar

[

NAPOLEON

[

VIRTUOSE

DEDICAÇÃO

NEBULEUSE

pai:
FANTÁSTICO
		

[

RETIAIRE (I.A.)

mãe:

[

TINO

BELEZA

AMIZADE

criador:

URBANISMA

JERUMENHA

criador:

EPV

MPM

IVO

2º

2º

Félix Caeiro Mira (FCM)

INÊS
Manuel Pacheco Martinho
(MPM)

Amareleja

Zambujeira do Mar
pai:

[

ARSENE

pai:

OMISSA

MOZART
		 IDOLE
(I.A.)

[

BILBAO

mãe:

		
ESTUDANTE

mãe:

FIFI
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DELICIA

SECRETARIA

[

GENIAL

[

VILLY
ADIVINHA

criador:

criador:

FCM

MPM

mais fotografias em

www.limousineportugal.com
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EXPOSIÇÕES E CONCURSOS

Feiras e Exposições
A ACL PRESENTE NAS MAIS
IMPORTANTES FEIRAS AGRÍCOLAS
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EXPOSIÇÕES E CONCURSOS

destaques da próxima revista
* CONHEÇA MAIS ALGUNS CRIADORES LIMOUSINE
* CONCURSOS
* FEIRAS E EXPOSIÇÕES
* PONTUAÇÃO MORFOLÓGICA: QUALIDADES RACIAIS
* RESULTADOS DO 1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA LIMOUSINE
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NOTÍCIAS LIMOUSINE
FICHA DE ASSINATURA
NOME / EMPRESA AGRÍCOLA*
MORADA*
CÓDIGO POSTAL*
TELEFONE

LOCALIDADE*
MARCA DE EXPLORAÇÃO*

Nº CONTRIBUINTE*

EU ABAIXO ASSINADO DECLARO QUE SOU BOVINICULTOR E
ESTOU INTERESSADO EM RECEBER “NOTÍCIAS LIMOUSINE” A
PARTIR DO Nº
ANO
INCLUSIVÉ.

*
de

de 20

*

A REVISTA “NOTÍCIAS LIMOUSINE” É EDITADA ANUALMENTE PELA ACL, E É DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE
AOS ASSOCIADOS DA ACL.
TODOS OS RESTANTES BOVINICULTORES INTERESSADOS EM RECEBER ESTA REVISTA PODERÃO SER ASSINANTES E RECEBE-LA GRATUITAMENTE BASTANDO
PARA ISSO QUE NOS DEVOLVAM ESTA FICHA DEVIDAMENTE PREENCHIDA.

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

ACL - ASSOCIAÇÃO CRIADORES LIMOUSINE

RUA COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, N.º 1 7630-158 ODEMIRA | TEL: 283 322 674 | FAX: 283 322 684
GERAL@LIMOUSINEPORTUGAL.COM | WWW.LIMOUSINEPORTUGAL.COM
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