
2017 . nº 25

www.limousineportugal.com

A arte de criar Limousine





3notícias Limousine

SUMÁRIO

10
PERÍODO DE RETENÇÃO 
ANTES DO VERÃO

divulgação 

20 AS PASTAGENS E A PRODUÇÃO PECUÁRIA

            NO SUDOESTE ALENTEJANO

criadores

30 NEMÉSIO DUARTE CONCEIÇÃO

32 JOSÉ MARIA FERNÁNDEZ MARTIN

34 ALDO DIAS

36 JOÃO SERIGADO

38 JOAQUIM E LEANDRO FLORES

40 EMÍLIA MONTEIRO GONÇALVES MOURA

jovens criadores

42 JOÃO E MANUEL MATA

44 SÉRGIO CACHEIRINHA

artigos técnicos

48 NUTRIÇÃO DE VACAS LIMOUSINE EM GESTAÇÃO

60 ZOOTECNIA DE PRECISÃO

64 NOVILHAS DE SUBSTITUIÇÃO 

78 COLOSTRO - SUA IMPORTÂNCIA NA SAÚDE DO VITELO

87 CONCURSOS

127 FEIRAS E EXPOSIÇÕES

22
LIMOUSINE CHEGA
À MADEIRA

26
EM CADA LIMOUSINE… 
HÁ ALGO ÚNICO!

131
PORTUGAL CONTINENTAL 
E AÇORES

divulgação opinião associados acl

IX DIA
ABERTO
LIMOUSINE

6



4 notícias Limousine

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: Direção da ACL

Textos: Ana Laranjinha, Daniel Gonçalves, Daniel Pacheco, David Catita, Fátima 
Veríssimo, Francisco Namorado, Gabriela Soares, Inês Martelo, João Cabrita, Marta 
Lobo, Ricardo Rodrigues.

Colaboração Especial: Aldo Dias; Daniel Bravo da Mata (Diretor de Serviços Vete-
rinários do Governo Regional da Madeira); Emília Gonçalves Moura; Filipa Correia 
(VETHEAVY); Francisco Rodrigues e Teresa Carita (SPPF); João e Manuel Mata; 
João Serigado; Joaquim e Leandro Flores; Joaquim e Sérgio Cacheirinha; José Ma-
ria Martin; Marisa Bernardino (ZOETIS); Nemésio Conceição; Sara Garcia e Pedro 
Castelo (ZOOPAN); Sónia Germano (HVME).

Os textos desta publicação poderão não obedecer ao Novo Acordo Ortográfico por 
opção expressa dos seus autores. 

Produção gráfica: Mirabusiness, Lda.   T. 283 327 412   grafica@mirabusiness.pt
Tiragem: 5000 exemplares   Periodicidade: Anual   Depósito Legal: 327974/11

Ilustração capa
Animais: Verónica com a filha 
de nome Minha, no momento 
do nascimento. 

 DIREÇÃO 
direcao@limousineportugal.com

Presidente: David Catita Daniel
HBL356 - SERPA - fontecorcho@gmail.com

Vice-Presidente: José Maria Pacheco dos Reis
HBL88 - ODEMIRA
ninhodolimousine@gmail.com

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

 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

 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

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.

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES LIMOUSINE

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Secretária Técnica
Maria de Fátima Veríssimo
fatima@limousineportugal.com

Administrativa
Gabriela Maria Abreu Nunes Soares
geral@limousineportugal.com

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

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

Administrativa/Técnica SNIRA
Marta Isabel de Sousa Lobo
marta@limousineportugal.com

Técnico de Pecuária
Daniel Santinhos Martins Gonçalves                           
daniel@limousineportugal.com

Técnico de Pecuária
Francisco Peres Namorado
francisco@limousineportugal.com

Técnico de Pecuária
João André Soares Cabrita
joao@limousineportugal.com

Técnica de Pecuária
Inês Casaca Santos Martelo
ines@limousineportugal.com

Distribuição Gratuita . 2017 . nº 25



5notícias Limousine

A cada ano que passa a raça Limousine vai fortalecendo a 
sua posição no panorama pecuário nacional e a sua influência 
vai chegando aos quatro cantos do nosso País, tendo chegado 
recentemente, em linha pura, ao território mais a sul de Portu-
gal, a ilha da Madeira.

Esta dinâmica de crescimento para novas regiões tem sido 
acompanhada pelo fortalecimento da raça Limousine em re-
giões onde já está instalada e também pela entrada de novos 
criadores que vão diversificando e enriquecendo a família Li-
mousine com novas experiências e formas renovadas de ver a 
raça Limousine, sem nunca perder de vista as grandes referên-
cias da raça Limousine nacional.

A raça Limousine em Portugal está a atravessar atualmente 
uma fase de grande expressão nacional, após a ascensão sus-
tentada ao longo da ultima década, tendo criado massa crítica 
para suportar uma estrutura de comercialização de carne em 
linha pura, objetivo este dificilmente alcançável em fases de 
crescimento nas quais todos os animais são insuficientes para 
permitir a viabilidade deste destino de forma consistente.

No entanto, a dinâmica da sociedade atual deve motivar 
um pensamento crítico sobre os diferentes aspetos que en-
volvem a bovinicultura, como os aspetos ambientais associa-
dos à libertação de gases com efeito estufa, nomeadamente o 
metano, à presença de glifosato no leite materno de mulheres 
alemãs descrita num estudo recente e até ao escândalo de pro-
porções mundiais das fraudes perpetradas na carne brasileira 
para exportação. 

A bovinicultura portuguesa deve assim ter como máxima o 
aproveitamento sustentado dos recursos naturais disponíveis 
e a redução das importações de fatores de produção. Apenas 
como exemplo, uma parte das rações têm vestígios de glifosato, 
aplicado às culturas vegetais que lhes deram origem e conse-
quentemente chegam ao organismo dos nossos animais. 

À semelhança do que se diz da mulher de César, “não basta 
ser séria, é preciso parecê-lo!” também na bovinicultura por-
tuguesa não basta fazer tudo bem, ter bons animais, com boa 
alimentação e criados da forma ambientalmente mais susten-
tável, é preciso que essa realidade chegue à sociedade moderna 
que compra os nossos produtos, para que esta esteja o mais es-
clarecida possível e quando chegar a hora de escolher entre uma 
carne brasileira e uma carne portuguesa não restem dúvidas.

Pedir a escolha dos consumidores acarreta a grande respon-
sabilidade de nunca os desiludir e por isso, em termos gené-
ticos, a raça Limousine dá o seu importante contributo, com 
animais rústicos, dóceis, com bons índices naturais em termos 
esqueléticos e musculares, equipando a bovinicultura nacional 
das ferramentas necessárias para enfrentar de forma confiante 
um futuro cheio de desafios, alguns deles bem diferentes dos 
desafios do passado.

Que a Limousine esteja convosco.

David Catita
Presidente da Direção da ACL

OVIBEJA BEJA (27 DE ABRIL A 1 DE MAIO) EXPOSIÇÃO DE 
BOVINOS

FIAPE ESTREMOZ (27 DE ABRIL A 1 DE MAIO) EXPOSIÇÃO 
E XXVI CONCURSO NACIONAL DE JOVENS (30 DE ABRIL)

AQUITANIMA BORDEAUX (20 A 22 DE MAIO) EXPOSIÇÃO E 
CONCURSO INTER-REGIONAL LIMOUSINE (20 DE MAIO)

SANTIAGRO SANTIAGO DO CACÉM (25 A 28 DE MAIO) 
EXPOSIÇÃO DE BOVINOS

MEDINA SIDONIA CÁDIZ (26 A 28 DE MAIO) EXPOSIÇÃO 
DE BOVINOS

PUENTE LA REINA DE JACA HUESCA (2 A 4 DE JUNHO) 
EXPOSIÇÃO DE BOVINOS

FNA SANTARÉM (10 A 18 DE JUNHO) EXPOSIÇÃO DE 
BOVINOS

PIMEL ALCÁCER DO SAL (23 A 25 DE JUNHO) EXPOSIÇÃO 
DE BOVINOS

FEIRA DE S. JOÃO ÉVORA (23 DE JUNHO A 2 DE JULHO) 
EXPOSIÇÃO DE BOVINOS

FACECO SÃO TEOTÓNIO (21 A 23 DE JULHO) EXPOSIÇÃO  
E XXIX CONCURSO NACIONAL DA RAÇA LIMOUSINE

FEIRA RAIANA IDANHA-A-NOVA (28 A 30 DE JULHO) 
EXPOSIÇÃO DE BOVINOS

EXPOREG REGUENGOS DE MONSARAZ (11 A 15 DE 
AGOSTO) EXPOSIÇÃO DE BOVINOS

EXPOMOR MONTEMOR-O-NOVO (30 DE AGOSTO A 4 DE 
SETEMBRO) EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE REPRODUTORES (2 DE 
SETEMBRO)

FEIRA DE PORTALEGRE (6 A 8 DE SETEMBRO) EXPOSIÇÃO 
DE BOVINOS

SALAMANCA (6 A 11 DE SETEMBRO) CONCURSO 
NACIONAL LIMOUSINE E LEILÃO BOVINOS (11 DE SETEMBRO-
LEILÃO)

SPACE RENNES (12 A 15 DE SETEMBRO) EXPOSIÇÃO E 
CONCURSO INTER-REGIONAL LIMOUSINE (12 DE SETEMBRO-
CONCURSO)

SARIÑENA HUESCA (22 A 24 DE SETEMBRO) EXPOSIÇÃO 
DE BOVINOS

ZAFRA BADAJOZ (28 DE SETEMBRO A 4 DE OUTUBRO) 
EXPOSIÇÃO, CONC. REG. EXTREMADURA E LEILÃO BOVINOS 
(4 DE OUTUBRO)

SOMMET DE L'ELEVAGE CLERMONT-FERRAND  (4 A 6 
DE OUTUBRO) CONCURSO NACIONAL LIMOUSINE

COLMENAR VIEJO MADRID (20 A 22 DE OUTUBRO) 
EXPOSIÇÃO, CONC. REG. MADRID E LEILÃO BOVINOS (22 DE 
OUTUBRO)

AGRIMAX METZ (26 A 28 DE OUTUBRO) EXPOSIÇÃO   
E CONCURSO INTER-REGIONAL LIMOUSINE

JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ (10 A 12 DE NOVEMBRO) 
EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE BOVINOS (12 DE NOVEMBRO-
LEILÃO)

TRUJILLO CÁCERES (16 A 19 DE NOVEMBRO) EXPOSIÇÃO E 
LEILÃO DE BOVINOS (18 DE NOVEMBRO-LEILÃO)

AGENDA INTERNACIONAL
LIMOUSINE - 2017 

Limousine

EDITORIAL
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IX  Dia Aberto Limousine
O Dia Aberto Limousine reúne anualmente os criadores Limousine 
numa visita de campo a explorações para partilha de experiencias 
entre todos e para que todos possam trocar impressões sobre a raça 
e as atividades em curso da ACL.

No dia 31 de março de 
2017 realizou-se o 9º 
Dia Aberto Limousine, 
na zona de Ourique e 

São Bartolomeu de Messines. 
A Abertura deste dia teve lugar 

na Herdade do Quintal em Granda-
ços, propriedade dos irmãos Manuel 
e Joaquim Guerreiro, que juntos 
constituem a Sociedade Agricultura 
Grupo David, Lda.. Esta é uma em-
presa associada à ACL desde 1990, 
sendo já sobejamente conhecida 
pela maioria dos restantes associa-
dos, no entanto ficou agora tam-
bém conhecida dos mais novos as-
sociados e os mais antigos puderam 
constatar as novas linhas genéticas 
dos touros reprodutores atuais. 

Na Herdade do Quintal os par-
ticipantes deste dia foram todos 
muito bem recebidos e puderam de-
gustar um excelente reforço de pe-
queno-almoço, recheado de produ-
tos obtidos na Herdade do Quintal, 
enquanto se aguardava a chegada de 
todos para iniciar a visita à explora-
ção e aos bovinos Limousine.

Foi também por todos distribuí-
da uma camisola simbólica deste 
dia de confraternização da “família 
Limousine”.

Joaquim Guerreiro a apresentar os touros GRIGRI e ILLIEN aos participantes

Participantes a degustar produtos da Herdade do Quintal
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De seguida iniciou-se a visita à explora-
ção, onde se puderam observar as 60 vacas 
adultas que constituem o efetivo reprodutor, 
que se encontravam a campo na pastagem a 
aproveitar a pastagem no seu mais alto va-
lor nutritivo; e os 3 touros atuais: GRIGRI, 
ILLIEN e HELICE. Ao observar estes animais 
foi possível constatar a qualidade dos mes-
mos e também a sua docilidade. 

Observaram-se ainda os bezerros e bezer-
ras do ultimo desmame, com idades com-
preendidas entre os 8 e 10 meses, onde exis-
tiam filhos(as) dos 3 touros referidos.  ▶

GRIGRI FR4622092062 e ILLIEN FR8160044875

Manuel "David" com lote de bezerras

Bezerros(as) desmamados

Grupo de vacas reprodutoras em pastagem
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IX  Dia Aberto Limousine

reprodutores para venda para outras explorações. 
Trabalho que teve início em 2014 e que atualmente 
culmina com o 1º ano em que vão participar com 
animais nos concursos da raça Limousine.

O efetivo reprodutor foi constituído com novi-
lhas nacionais originárias de criadores com trabalho 
feito em termos de seleção da raça, José Maria Pache-
co dos Reis, Rui Jorge Lamberto Silva, Casa Agrícola 
Sabino Samora e Durraco – Soc. Agro-Florestal. E 
posteriormente optaram por importar algumas fê-
meas de explorações de França, de linhas genéticas de 
alta qualidade dos criadores Camus e Pimpin Fréres.

Estas fêmeas puderam ser vistas na Quinta da 
Amorosa em S. Bartolomeu de Messines e pode 
constatar-se tratarem-se de animais de bastante qua-
lidade. Havendo fêmeas que se destacavam pelo seu 
volume e corpulência como é o caso da Ibiza, filha 
de Azzuri(IA); e outras como exemplo a Imperiale 
– FR5706052366 que se destacava pela sua compo-
nente esquelética com tamanho e comprimento de 

Após a visita à exploração dos irmãos “David”, 
o dia continuou em direção à Aldeia de Palheiros 
onde se visitou o Monte Mealha, exploração da Al-
gartalhos Supermercados, Lda., propriedade de Rui 
e Duarte Viegas. Esta exploração teve início como 
exploração de engorda, para produzir animais para 

abastecer os talhos da Algartalhos, mas os proprietá-
rios ao descobrirem o rendimento de carcaça da raça 
Limousine começaram a trabalhar quase em exclu-
sivo com bovinos da raça, até que optaram por ter 
um efetivo em linha pura. Neste efetuam desde 2014 
algum trabalho de seleção de modo a obter também 

Participantes a observar grupo de vacas no Monte Mealha

IBIZA, IMALAIA, IMPERIALE, INOPINEE e IENA

Bezerros na Quinta da Amorosa em preparação para concurso Mclaren, Major, Maroto 
e Montanelas
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dorso remarcável bem como uma corretíssima ba-
cia, plana e larga.

Aqui pudemos ainda ver alguns dos primeiros 
filhos destas vacas, que já se encontravam desma-
mados e alguns deles também se encontravam a 
ser preparados para o concurso nacional de jovens, 
como é o caso do McLaren (filho da Inopinee e do 
Ecuyer) e do Montanelas da Imperiale e Ecuyer).

Também nesta exploração os participantes fo-
ram banqueteados com um farnel bastante agra-
dável oferecido pelos proprietários. No final destas 
visitas realizou-se um almoço de confraternização 
em Ourique.

A ACL congratula-se com mais um evento de 
sucesso, em que os mais de 80 participantes pude-
ram constatar realidades rurais diferentes e trocar 
experiências, tornando cada vez mais forte a famí-
lia Limousine.

A ACL deixa um especial agradecimento aos 
criadores que receberam o 9.º dia aberto, pela sua 
amabilidade e hospitalidade, e também à Cama-
ra Municipal de Ourique pela colaboração, assim 
como a todos os intervenientes que ajudaram a le-
var a efeito mais uma edição do Dia Aberto. 

A todos, muito obrigado e até para o ano numa 
exploração Limousine perto de si. n

HAMSTER FR1936044719

IBIZA FR5706035948 Filha de Azzuri (I.A.)

ECUYER FR8700221584

Participantes a apreciar lote de vacas de 3 a 4 anos de origem francesa

Vacas afilhadas no Monte mealha
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DIVULGAÇÃO

Período de retenção 
antes do Verão

Até 2016 inclusive as ajudas 
aos bovinicultores nacionais 
eram atribuídas no formato 
de um valor financeiro (quo-

ta de vaca) por cada bovino fêmea que 
estivesse presente em cada exploração 
entre dia 1 de fevereiro e o dia 31 de 
julho, denominando-se este intervalo 
de tempo como “período de retenção”, 
já que durante o mesmo o bovinicultor 
está obrigado a reter os animais na sua 
exploração, podendo movimentá-los 
ou vendê-los após o seu término.

No entanto, após analisar com pro-
fundidade as implicações destas datas, 
a Associação de Criadores Limousi-
ne constatou que este período não se 
encontrava devidamente adaptado à 
realidade portuguesa, já que este ter-

minava em pleno verão, que para a 
generalidade das regiões de Portugal 
coincide com o período de menor dis-
ponibilidade alimentar e de condições 
climatéricas extremas.

No verão o valor de mercado dos 
animais é inferior em resultado das 
menores disponibilidades alimenta-
res no campo, e os próprios animais 
encontram-se num estado corporal 
inferior, de onde resultava um duplo 
prejuízo para os bovinicultores nacio-
nais, uma vez que no final do período 
de retenção, muitos bovinicultores rea-
lizam renovações nas vacadas, refugan-
do os animais mais velhos ou menos 
produtivos. 

Também para o mercado de novi-
lhas reprodutoras este aspeto é rele-

vante, já que algumas delas cumprem 
o período de retenção na exploração 
antes da sua venda, e a descida dos pre-
ços de mercado da carne afeta negati-
vamente o seu valor de venda.

A Associação de Criadores Limou-
sine, em conversa com um criador Li-
mousine com explorações em Portugal 
e em Espanha, constatou ainda que em 
Espanha o período de retenção termi-
na mais cedo, em abril, e o mercado 
ibérico de bovinos responde a essa si-
tuação de forma clara, observando-se 
uma redução gradual do preço dos bo-
vinos em resultado da entrada massiva 
de animais no mercado, como se pode 
constatar nos gráficos seguintes, o que 
agravava a situação dos bovinicultores 
portugueses, confrontados com um 

Com o ano de 2017 chega uma importante alteração legislativa, 
com efeitos práticos nas explorações bovinas nacionais.

POR DAVID CATITA
DIREÇÃO DA ACL

EU
RO

S 
/K

g.
 V

IV
O

EU
RO

S 
/K

g.
 V

IV
O

3,25

3,00

2,75

2,50

2,25

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00
JAN        FEV        MAR        ABR        MAI        JUN        JUL        AGO        SET        OUT        NOV        DEZ

3,25

3,00

2,75

2,50

2,25

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00
JAN        FEV        MAR        ABR        MAI        JUN        JUL        AGO        SET        OUT        NOV        DEZ

Vitelão cruzado 1ª (base 200kg)
Vitelão cruzado 2ª (base 200kg)
Vitela cruzada 1ª (base 200kg)
Vitela cruzada 2ª (base 200kg)
Vitelão nacional (base 200kg)
Vitela nacional (base 200kg)
Vitela cruzada de 400-500kg
Vitela nacional
Novilho cruzado de 500-550kg)
Novilho nacional

Fim  período  retenção - Espanha
Fim  período  retenção - Portugal

2014 2015

ES
PA

N
H

A
ES

PA
N

H
A

PO
RT

U
G

A
L

PO
RT

U
G

A
L

ES
PA

N
H

A
ES

PA
N

H
A

PO
RT

U
G

A
L

PO
RT

U
G

A
L

Evolução anual dos preços de carne de bovino em Espanha

J A N E I R OD E Z E M B R O F E V E R E I R O M A R Ç O



11notícias Limousine

menor valor de mercado no momento 
da venda dos seus animais. 

Assim, a Associação de Criadores 
Limousine elaborou uma proposta 
de alteração do período de retenção 
em Portugal que enviou para as asso-
ciações de raças bovinas nacionais e 
obteve a concordância das associações 
da raça Brava (Toiros de Lide), da raça 
Alentejana, raça Charolesa, raça Mer-
tolenga, raça Preta, raça Maronesa, 
raça Aberdeen-Angus, raça Minhota, 
raça Barrosã, raça Blonde d’Aquitaine, 
raça Cachena, raça Garvonesa, raça Mi-
randesa e raça Jarmelista. 

A Associação de Criadores Limou-
sine enviou também esta proposta 
para a Federação Nacional de Asso-
ciações de Bovinicultores (FEPABO), 
para a Federação Portuguesa de Raças 
Autóctones (FERA), para a Associação 
Nacional de Engordadores de Bovinos 
(ANEB) e para o Núcleo de Criadores 
de Raças de Carne da Ilha Terceira 
(Açores) os quais apoiaram formal-
mente esta iniciativa.

A Associação de Criadores Limou-
sine apresentou ainda esta proposta à 
Confederação de Agricultores de Por-
tugal (CAP) que a acolheu e apoiou de 
forma muito interessada e profissio-
nal, levando-a ao Conselho de Pecuária 
da Confederação dos Agricultores de 
Portugal (CAP), realizado em junho de 
2016, onde foi debatida e aprovada.

Assim, com o apoio determinante 
da Confederação dos Agricultores de 
Portugal, a Associação de Criadores Li-
mousine apresentou às entidades ofi-

ciais nacionais uma proposta formal 
para alteração das datas associadas ao 
período de retenção para bovinos em 
Portugal, denominada “Período de re-
tenção antes do verão”. 

A proposta “Período de retenção 
antes do verão”, contou assim com 
uma esmagadora representação do 
sector bovino extensivo nacional, e 
propôs a alteração do período de re-
tenção dos bovinos em Portugal para o 
período de 1 de janeiro até 30 de abril, 
terminando num bom momento para 
as explorações e para os seus animais.

Neste contexto, e com grande sa-
tisfação da Associação de Criadores 
Limousine e de todas as associações e 
entidades que apoiaram esta iniciativa, 
foi publicado pelo Ministério da Agri-
cultura o Despacho nº 11-B/2016 de 
31 de outubro, que veio alterar o perío-
do de retenção, no que diz respeito aos 
pagamentos ligados dos animais, tal 
como tinha sido solicitado pelo sector 
da pecuária.

Ao abrigo do Regulamento EU nº 
1307/2013 que estabelece a possibi-
lidade de revisão nacional no âmbito 
dos regimes do apoio associado, com 
efeitos a partir de 2017, e com o objeti-
vo de focar a obrigação de retenção dos 
animais no período de maior disponi-
bilidade forrageira, as entidades ofi-
ciais nacionais consideraram adequa-
do alterar os períodos de retenção para 
as espécies de efetivos bovinos, ovinos 
e caprinos, no sentido da sua antecipa-
ção e redução.

Neste sentido, o despacho do ga-

binete do Ministro da Agricultura es-
tabelece que, a partir de 2017, se con-
sidere período de retenção o período 
compreendido entre 1 de janeiro e 30 
de abril de cada ano, para bovinos, ovi-
nos e caprinos.

Assim, a partir de agora, no final 
do período de retenção, mais concre-
tamente em maio, as explorações es-
tarão em plena primavera, num pico 
de disponibilidade alimentar e conse-
quentemente de estado corporal dos 
animais, de onde resultarão benefí-
cios claros e inequívocos para os bovi-
nicultores nacionais, quer na venda de 
animais que pretendam refugar, quer 
na venda de novilhas que pretendam 
vender. 

Do resultado deste processo, co-
roado de sucesso, importa destacar 
que a melhoria contínua no setor agrí-
cola pode ser uma realidade, desde que 
todos os intervenientes se envolvam e 
participem construtivamente, come-
çando pelos agricultores, passando pe-
las associações que fazem ecoar a sua 
voz, pelas confederações que as repre-
sentam, e necessariamente pelas en-
tidades oficiais nacionais e europeias 
que demonstrem a abertura necessária 
para ajustar as políticas à realidade de 
cada país, como aconteceu neste caso.

O sincero obrigado da Limousine a 
todos os que participaram neste pro-
cesso.

Doravante o período de retenção é 
antes do verão! n

““O despacho do gabinete do Ministro da Agricultura estabelece que, a partir 
de 2017, se considere período de retenção o período compreendido entre 

1 de janeiro e 30 de abril de cada ano, para bovinos, ovinos e caprinos.

M A R Ç O A B R I L M A I O J U N H O
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Tal como tem acontecido nos últimos 
anos a Associação de Criadores 
Limousine marcou presença em várias 
jornadas técnicas organizadas por 
empresas veterinárias das Regiões de 
Évora e Montemor-o-Novo, jornadas 
essas que de ano para ano ganham 
maior fulgor e importância no 
panorama pecuário nacional derivado 
à presença de vários intervenientes, 
das mais variadas áreas do sector.
Em 2017, a ACL voltou a marcar 
presença nas Jornadas da VetAgroMor 
e do Hospital Veterinário Muralha de 
Évora.

Participação 
em Jornadas 
Técnicas 2017

Nos passados dias 20 e 21 de Janeiro, no Cine- 
Teatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo, rea-
lizaram-se as Vªs Jornadas Técnicas da VetAgroMor, 
onde se consolidou uma importante iniciativa do 
sector, com o objetivo de aprofundar conhecimen-
tos, trocando experiências e evidenciando boas 
práticas. A ACL fez-se representar uma vez mais nes-
tas jornadas, onde os temas mais focados foram as 
doenças produtivas IBR e BVD, onde foram apresen-
tados resultados do Programa de Controlo Bovicare 
tendo sido também abordados vários outros assun-
tos de interesse, como as técnicas de Inseminação 
Artificial, os aspectos a ter em conta na compra e 
venda de reprodutores, entre outros.

Decorreu nos dias 10 e 11 de Março de 2017, mais 
uma edição das Jornadas Veterinárias do Hospital Ve-
terinário Muralha de Évora, já consideradas uma refe-
rência a nível nacional, sendo que este ano derivado 
ao vasto programa e à aposta em temas actuais e de 
elevado interesse, tiveram a maior afluência de sem-
pre, reunindo aproximadamente 6oo participantes.

Estas Jornadas que já figuram neste panorama 
como o maior congresso de técnicos de bovinos de 
carne, que contou além dos muitos expositores, ora-
dores e médicos veterinários, com as presenças do 
Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desen-
volvimento Rural, Dr. Capoulas Santos e do Director 
Geral da Alimentação e Veterinária, o Professor Dou-
tor Fernando Bernardo.

Numas jornadas que são cada vez mais um encon-
tro profissional, a ACL marcou novamente presença, 
assumindo-se também ela como uma Associação de 
referência na área, desenvolvendo inúmeros contac-
tos que visam a evolução e crescimento da raça.

VAS JORNADAS
DA VETAGROMOR

9AS JORNADAS DO HOSPITAL 
VETERINÁRIO MURALHA
DE ÉVORA

ACL
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VOZ DO CAMPO 
(Maio 2016)
“Limousine A raça mais completa “

REVISTA DE IMPRENSA
“LIMOUSINE” 2016

Como já é tradição, veja ou reveja algumas das publicações da 
comunicação social onde a raça limousine esteve em destaque 
durante o ano de 2016.
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RUMINANTES 
(Outubro / Novembro / Dezembro 2016)
“ Raça Limousine em grande destaque”

RUMINANTES 
(Abril / Maio / Junho 2016)
“Comedouros de bovinos para palha e feno”



A deteção dos partos
com toda a tranquilidade!

Vigilância a todo o instante, falta de 
sono, o parto é um período de stress 
para o animal e para o criador. O 
SmartVel é o 1º sistema não invasivo 
de deteção de cios capaz de ajudar o 
produtor a tomar a decisão correta no 
momento certo.

O sensor é instalado na cauda da vaca 
alguns dias antes do parto. A tecnologia 
incorporada analisa o comportamento 
do animal e, em tempo real e assim 
que os movimentos específicos do 
parto são detectados, o criador recebe 
um alerta no seu telemóvel.

SmartVel é o 1º sistema não invasivo 
de deteção de cios capaz de ajudar o 
produtor a tomar a decisão correta no 

O sensor é instalado na cauda da vaca 

parto são detectados, o criador recebe parto são detectados, o criador recebe 
um alerta no seu telemóvel.

R. AMORIM & CA, LDA 
Pólo Industrial da Gemieira 
Pavilhão nº 10- Apartado 42 - 4990-645 Ponte de Lima
Tlf / Fax: (+351) 258 742 622 /(+351) 258 751 034
Tlm : (+351) 91 250 01 94
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INGREDIENTES

• 1 kg de carne de vaca Limousine (alcatra) partida 
em quadrados
• 2 cenouras grandes partidas em rodelas grossas
• 1 cebola média picada
• 2 dentes de alho picados
• 2 quadrados médios de bacon
• 1 lt de vinho tinto de boa qualidade
• ½ cálice de vinho do Porto
• 1 caldo de carne
• azeite q.b.
• 1 molho de ervas frescas (tomilho, alecrim e 
louro)
• 100 g de bacon cortados em cubos

• 6 cebolinhas pequenas 
brancas
• 1 embalagem de cogumelos 
brancos inteiros
• 1 colher (sopa) de farinha 
maizena

p/ a marinada
• 1 cebola média
• cravinhos q.b.
• 1 cabeça de alhos com casca
• sal e pimenta q.b.
• vinho tinto q.b.

PREPARAÇÃO

Primeiro prepare a marinada: num recipiente coloque a carne 
de vaca Limousine, a cebola cortada ao meio com os cravinhos 
espetados e a cabeça de alhos cortada ao meio, tempere com 
um pouco de sal e pimenta e verta vinho tinto até tapar a carne e 
deixe a carne marinar cerca de 3-4 horas no frio.
Verta um pouco de azeite numa frigideira e deixe aquecer, adicio-
ne a carne e sele de ambos os lados, retire para um recipiente. 
Na mesma frigideira, aproveitando a gordura da carne, deite as 
cenouras e deixe que estas fiquem caramelizadas e retire-as para 
o mesmo recipiente da carne.
Num tacho que possa ir ao forno verta um fio de azeite, deixe 
aquecer, e deite a cebola picada e os dentes de alho picados, 
deixe amolecer um pouco. Acrescente o líquido da marinada, e 
deixe ferver. Adicione a carne, uma metade da cabeça de alhos 

da marinada e as cenouras reservadas. Regue com um pouco de 
vinho tinto e meio cálice de vinho do Porto e o caldo de carne. 
Adicione o alecrim, o tomilho e o louro (amarre as ervinhas e reti-
re no final da cozedura), tape o tacho e leve ao forno, previamen-
te aquecido a 180º, cerca de 3 horas.
Entretanto, 20 minutos antes de terminar a cozedura da carne 
no forno adicione o bacon, as cebolinhas, e os cogumelos. Num 
recipiente misture uma colher de maizena com um pouco do 
líquido do tacho de maneira a que fique sem grumos e verta para 
o tacho.
Deixe cozinhar até o molho ficar apurado e a carne macia.
Sirva o bœuf bourguignon com batatinhas cozidas ou se preferir 
acompanhe com massa.
Bom Apetite

Boeuf Bourguignon é uma receita clássica francesa, onde a carne é cozida por horas no vinho tinto 
até ficar macia, esse ensopado de carne é perfeito para servir como prato principal para visitas.

Bœuf
Bourguignon

RECEITA
L I M O U S I N E

ACL
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A Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens 
(SPPF) fundada em 1979, conta atualmente, com 
cerca de 600 associados ativos com diversos perfis 
profissionais: técnicos, agricultores, investigadores, 

estudantes, entre outros. É uma associação pública sem fins 
lucrativos e tem como principal objetivo a investigação, a re-
flexão e a divulgação técnico - científica relativas às pastagens 
e forragens nas suas diversas valências. 

Orienta a sua actividade para a análise das grandes ques-
tões alimentares e ambientais e para a resolução de problemas 
da agricultura e do mundo rural. 

Funciona como um fórum técnico de discussão, desempe-
nhando um papel de intervenção e consultivo a nível da for-
mulação e avaliação das políticas agrícolas do país, em especial 
as relacionadas com a sustentabilidade dos diversos sistemas 
de produção pratense e forrageiro como fonte de alimento 
animal. Assume-se assim como uma associação dinamizadora 
de redes colaborativas de conhecimento aplicável no sector.

DIVULGAÇÃO

As pastagens e a produção 
pecuária no Sudoeste 
Alentejano

38ª REUNIÃO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE PASTAGENS E FORRAGENS 

POR FRANCISCO RODRIGUES PRESIDENTE DA SPPF

TERESA CARITA SECRETÁRIA TÉCNICA DA SPPF

De entre as atividades da SPPF, 
destacamos:

1. A organização de Reuniões de Primavera 
(de carácter científico, normalmente com 
duração de 2 dias) e de Reuniões de Outono 
(de natureza temática e com duração de um 
dia) anuais.

2. A edição da revista Pastagens e 
Forragens, que inclui artigos de natureza 
técnico-científica avaliados por uma comissão 
editorial especializada. Mais recentemente, 
em 2011 a SPPF iniciou a edição da 
Newsletter “TRIFOLIA”, de periodicidade 
bianual e de Fichas Técnicas. 
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ODEMIRA, ACOLHEU A EDIÇÃO 2016
DA REUNIÃO DE OUTONO DA SPPF

O auditório da Associação de Beneficiários do Mira, em 
Odemira, recebeu no passado dia 11 de Novembro a 38ª 
Reunião de Outono da Sociedade Portuguesa de Pastagens e 
Forragens. O tema escolhido foi: "As pastagens e a produção 
pecuária no Sudoeste Alentejano".

Foi uma organização da SPPF com a colaboração da Asso-
ciação de Beneficiários do Mira, da Escola Profissional de Ode-
mira, da Associação Portuguesa de Criadores da Raça Bovina 
Limousine, da Associação de Produtores de Ovinos do Sul da 
Beira e da Câmara Municipal de Odemira.

Durante a manhã os participantes ficaram a conhecer, 
através da conferência proferida pelo Professor Augusto Lan-
ça, as pastagens no concelho de Odemira. A Eng.ª Fátima Ve-
ríssimo apresentou o trabalho realizado pela ACL – Associa-
ção Portuguesa de Criadores da Raça Bovina Limousine em 
Portugal. Para terminar a sessão, o Eng.º Pedro Cardoso da 
Ovibeira caraterizou a raça caprina charnequeira e apresentou 
as perspetivas de desenvolvimento desta. 

Como é tradicional nas Reuniões de Outono, a tarde foi 
preenchida com visitas técnicas. Teve-se a oportunidade de vi-
sitar uma exploração de bovinos Limousine em pastagens de 
regadio, uma exploração de produção leiteira em pastagens de 
regadio, e um sistema de  produção de caprinos da raça char-
nequeira em sistema agro-silvo-pastoril mediterrânico na ser-
ra de Odemira. n

38ª Reunião de Outubro - Sesão de Abertura

Bovinos Limousines em pastagem - Casa Nova da CarrasqueiraVisita técnica - Casa Nova da Carrasqueira

Conferencistas e Presidente da SPPF.

Fátima Veríssimo, ACL.
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Como conheceu a raça Limousine? 
Através da Associação de Criadores Limousine, pela pessoa 
do seu Excelentíssimo Presidente, o Dr. David Catita Daniel.

Que imagem tinha e que imagem tem atualmente?
A imagem inicial da raça Limousine era a facilidade nos par-
tos, qualidades maternais, a rusticidade e o rendimento su-
perior das carcaças.
A imagem actual é a adequabilidade desta raça à obtenção 
de carne com características organolépticas únicas, macia e 
agradável ao paladar, proveniente de animais que pastorea-
ram em plectóricas pastagens Madeirenses, num contexto 
de produção animal sustentável do ponto de vista ambien-
tal, como parte integrante da agricultura regional e respei-
tando o bem-estar animal.

Como é a pecuária bovina na ilha da Madeira? 
A atividade pecuária, na Ilha da Madeira, remonta aos pri-
mórdios do povoamento do espaço físico. É ao Infante Dom 
Henrique que se deve a introdução de mamíferos de inte-
resse pecuário, descritos nos documentos históricos como: 
gado grosso (bovino, cavalar e asinino), destinado ao serviço 
do homem e ao trato das terras; gado miúdo (ovino, capri-
no e suíno), lançado a monte de modo a povoar as serras 
e prover a sustentação dos habitantes da ilha, o que gerou 
um problema de insustentabilidade do ecossistema serrano, 

sensível, levando à necessidade de no início do século XX 
implementar medidas de controlo dos gados bravios. Ao 
longo dos tempos houve que repetir vários eventos de con-
trolo da população animal nas serras da Madeira.
De todos os animais, o papel dos bovinos foi desde sempre 
fundamental na economia da Ilha. A sua importância está 
patente na nomenclatura dos locais, como por exemplo: 
Vale do Touro (Porto Santo), Achada da Vaca, Ribeira da 
Vaca, da Malhada e do Moreno (Madeira).
Segundo o historiador Alberto Vieira[1], a força de tração 
destes animais foi um pilar da nossa economia durante qua-
se quatro séculos (transporte de pessoas e bens, trabalhos 
agrícolas, propulsão das mós nos engenhos de cana-de-açú-
car, produção de adubo, leite, manteiga, carne e couros).
No entanto em relação à produção de carne de bovino, foi 
sempre diminuta em relação às necessidades de consumo da 
população, sendo necessária a sua importação.
Ainda segundo o mesmo autor, a presença de carne de bovi-
no fazia-se sentir nos grandes eventos das festas religiosas, 
romarias e arraiais, ocorrendo os abates das rezes e o seu 
consumo no local, levando a momentos de grande alegria 
após as amarguras dos desafios mundanos.
Em 1932, referindo-se à romagem da Ponta Delgada, o es-
critor Horácio Bento de Gouveia referiu que “o aspecto da 
cozinha, nas romagens é típico. A alimentação dos romeiros 
é feita exclusivamente de carne de rezes que são abatidas nos 

Com a chegada da raça Limousine em linha 
pura à ilha da Madeira e o aparecimento 
do primeiro criador Limousine madeirense 
a Noticias Limousine trocou algumas 
impressões com o Diretor de Serviços 
Veterinários do Governo Regional da 
Madeira, Dr. Daniel Bravo da Mata.

Limousine
chega à Madeira
Entrevista ao Diretor de Serviços Veterinários 
do Governo Regional da Madeira
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lugares da festa. Nos arraiais notáveis é 
vulgar observarmos uma alameda com 
mais de 150 bois e vacas dependurados 
de latadas. A carne é enfiada num espe-
to de loiro e assada nas brasas.” 
É bastante notória a falta de tradição 
de criação de gado para engorda e aba-
te, o que gerou uma situação deficitá-
ria na oferta dos açougues e da neces-
sidade de estabelecer uma regra para 
a sua venda. Esta dificuldade perma-
nente de abastecimento dos açougues, 
que se manifesta desde o séc. XV, levou 
algumas instituições a solicitarem à coroa a possibilidade de 
disporem de açougue próprio. Aconteceu assim com o cabi-
do da Sé do Funchal, o Colégio dos Jesuítas e os conventos. 
Isto permitiu que o abastecimento destas mesas fosse feito 
com regularidade, estando liberto das regras que regiam o 
mercado.[2]

Os açougues públicos existem desde o séc. XV. O primeiro 
matadouro oficial surgiu em 1791, no Funchal, no Cabo 
do Calhau, sendo transferido, em 1825, para a proximida-
de da ribeira de Sta. Luzia. Foi demolido em 1851 e só em 
1941 houve um novo matadouro, na margem da ribeira de 
S. João.[3]

Importa recordar que, ao contrário do concelho do Funchal, 
que possuía matadouro municipal e que as carnes de rezes 
eram inspecionadas por médico veterinário, desde o Séc. 
XIX, a inspeção sanitária nos concelhos rurais foi assegura-
da durante muitos anos pelo Delegado de Saúde concelhio, 
passando finalmente a ser da responsabilidade dos serviços 
veterinários oficiais a partir dos anos 70 do Séc. XX.
Em determinadas zonas adotou-se o pastoreio nos poios e 
noutras a estabulação em palheiro, para a produção de leite 
e estrume. A pastagem é o regime tradicional no noroeste 
e norte da ilha, principalmente na Ponta do Pargo e Porto 
Moniz, não só pela fertilidade dos pastos naturais como 
pela índole dos seus povoadores, em geral vaqueiros e pasto-
res, os que ali se estabeleceram no principio da colonização. 
No oeste e no sul, predomina a estabulação, observando-se, 
em povoações do leste, o regime misto para os bovinos.[4]

O Governador do Funchal, João António de Sá Pereira, Go-
vernador do Arquipélago da Madeira (1767-1777), procurou 
regulamentar a pastagem “sobre o modo, tempo e sítios que, 

alternadamente, deviam ser ocupados 
de gados nas freguesias dentre o norte e 
o sul, debaixo de rigorosa assistência de 
pastores”.[5] Mas debelada a crise de ma-
nutenção pública com rezes suficientes, 
logo se obliterou essa regulamentação, 
adquirindo liberdade de pascigo os va-
queiros e pastores. 
Passou-se ao regime de estabulação que 
sofreu sempre de defeitos e erros inve-
terados, por rotina de processos pri-
mitivos e rudimentares.[6] Os bovinos 
encontram-se estabulados em palheiros 

“hermeticamente” fechados, escuros e acanhados (2 metros 
x 2,5 metros a 2,5 metros x 4 metros). São construídos de pe-
dra solta, indefesos a todas as intempéries, demasiadamente 
quentes ou frios, conforme a estação. A cobertura é feita de 
colmo, folha de zinco, de cimento ou simples telha vã.
Assim hoje em dia coexistem três realidades: a criação de 1 a 
2 bovinos para engorda no palheiro rústico, o pastoreio livre 
nas serras e a engorda de animais em explorações de maior 
dimensão (bovídeos essencialmente provenientes da Região 
Autónoma dos Açores).
Actualmente estão registados no SNIRA, na R.A.M., cerca de 
4000 bovinos, e 800 explorações.
A produção de leite segue uma realidade semelhante, à filei-
ra da carne, tendo-se verificado nos últimos anos o abando-
no da produção de leite no palheiro rústico e a concentração 
em explorações de maior dimensão.

Qual a sua importância e potencial futuro?
A criação de bovinos numa paisagem insular, cuja beleza já 
derramada em inúmeras linhas, assente num ecossistema 
sustentado, com plectóricas pastagens, com produtores de-
dicados, que amam os seus animais e a sua terra, permitirá 
produzir carnes tenras e com um sabor ímpar. 
A importância da introdução da raças selectas na RAM, in-
sere-se na necessidade de renovar a genética local e introdu-
zir animais com melhores GMD’s e IC’s. Desta forma o pro-
dutor poderá obter mais num espaço temporal mais curto.
O potencial de futuro será a criação de uma Indicação Geo-
gráfica Protegida para a carne bovina regional, sistema de 
qualificação e valorização que poderá trazer um valor acres-
centado à produção local, aumentando o rendimento dos 

Vacas a pastar Vista exterior do palheiro Vista inteiror do palheiro

..., com produtores 
dedicados, que amam 

os seus animais e a 
sua terra, permitirá 

produzir carnes 
tenras e com um 

sabor ímpar.

“

“

▶
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bovinicultores e atrair um maior número de produtores 
para o sector. Este evento irá contribuir para a manuten-
ção da paisagem Humanizada da Ilha, que a par da Floresta 
endémica, a Laurissilva, é um dos cenários mais elogiados 
pelos turistas que nos visitam. Assessoriamente ao nível da 
restauração a apresentação de carnes, atestadoas por uma 
IGP, irá contribuir para o sector da restauração apresentar 
um produto singular.

Como surgiu a possibilidade de introdução da raça Li-
mousine na ilha da Madeira?
Surgiu na sequência de encontrar qual a raça mais adequa-
da, com as características de maternidade, prolificidade, 
conformação de carcaça e temperamento para introduzir no 
sistema bovinícola regional, de modo a criar a marca “Carne 
de Bovino da Madeira”. 

Considera que a raça Limousine poderia ser melhorado-
ra da pecuária na ilha?
Sim. Tal como acima exposto, um animal que cresça mais 
rapidamente, com o mesmo regime alimentar que actual-
mente se utiliza, dará maior rendimento ao produtor. 

Qual a intenção do Governo Regional em adquirir um 
núcleo de animais puros?
A intenção do Governo Regional em adquirir um núcleo 
de animais puros é o de testar a adaptação da raça à RAM 
e, demonstrar aos produtores regionais que as raças puras 
apresentam um potencial produtivo maior.

Qual o principal evento pecuário na ilha?
O principal evento pecuário na RAM é a Feira Agropecuária 
do Porto Moniz, mais conhecida como a Feira do Gado, que 
decorre no primeiro fim-de-semana de julho de cada ano.

Quais as principais limitações da ilha que antevê na pe-
cuária de alta produção?
As principais limitações são a disponibilidade de forragem, 

nos meses de verão, a escassez de produtores pecuários (per-
da da herança do “saber fazer”), a competição do espaço físi-
co da ilha por todas a actividades Humanas (habitações, vias 
de comunicação, serviços públicos) e pelo Parque Natural, 
que liberta pouco espaço para a bovinicultura em pastoreio, 
obrigando à estabulação dos animais.
Por outro lado a importação de carne de bovino do exterior 
a preços mais baixos, daqueles praticados nos animais origi-
nários da ilha, retira mercado aos produtores locais, criando 
dificuldades no escoamento dos seus produtos.

Existindo um prato típico da madeira com carne de bo-
vino (espetada) considera que a produção própria de 
carne na ilha poderá ter efeitos positivos em termos tu-
rísticos?
A produção de bovinos, alimentados com forragens locais, 
em condições edafo-climáticas únicas, num sistema de cria-
ção que respeite o seu bem-estar, permitirá obter carnes 
mais tenras, com tendões e bainhas tendinosas mais bran-
das, menos colagénio e, menos elastina.
Este fenómeno, associado a um processo de qualificação da 
carne regional com o reconhecimento da União Europeia,  
permitirá ao turista que nos visita, optar pelo produto regio-
nal e valorizar o que de bom se faz na ilha.

Os Madeirenses são grandes consumidores de carne bo-
vina?
Os madeirenses são bons apreciadores de carne bovina, con-
quanto ocorram picos de consumo, especialmente no verão, 
durante os arraiais e na quadra natalícia.n

1 Doutor Alberto Vieira, Investigador Coordenador e Presidente do Centro de Estudos de 
História do Atlântico, maio de 2010
2 Http://aprenderamadeira.net/alimentacao/
3 Idem
4 in “Ilhas de Zargo” de Eduardo C. N. Pereira
5 idem
6 in “Breve e verdadeira demonstração do governo” de J. A. de Sá Pereira





OPINIÃO

POR DAVID CATITA
CRIADOR DE BOVINOS LIMOUSINE

Ao longo da história de cada criador 
Limousine as possibilidades em criar 
algo único vão-se repetindo à medida 
que as vacas vão entrando em cio, le-

vando o criador a ponderar qual será o melhor 
touro para produzir o melhor animal, aquele ani-
mal imaginado por cada um, que se procura em 
cada emparelhamento.

Esta perfeição ambicionada, que conjuga as 
imagens dos melhores animais que cada criador 
viu um dia, ao vivo ou em fotografias, é virtual-
mente impossível de alcançar, sendo por isso o 
trabalho do verdadeiro criador Limousine um 
trabalho sem fim, ou melhor, um trabalho para 
toda a vida.

Olhando em retrospetiva, cada criador Li-
mousine apenas alcançou essa perfeição imagi-
nada uma ou duas vezes na vida, com um ou dois 
animais inesquecíveis, que recorda para sempre 
e que outros também recordam, que consegui-
ram conciliar todos os aspetos que tinham sido 
pensados. Em quase todas as outras tentativas re-
sultaram bons animais, com bons índices e bons 
desempenhos produtivos, mas que aos olhos do 
criador ainda não eram perfeitos.

Naturalmente há honrosas exceções a esta re-
gra, com criadores que já conseguiram inventar 
animais únicos e excecionais mais do que duas 
vezes, mas infelizmente contam-se pelos dedos 
de uma mão. Este trabalho único de inventar 

animais (quando digo in-
ventar é no verdadeiro sen-
tido de criar algo que nunca 
ninguém criou e que nunca 
mais se repetirá) é algo que 
enche de paixão o ofício de 
ser criador Limousine pelo 
facto de poder ter nas mãos 
a paleta de cores que vão ser 
usadas para pintar aquela 
tela, criando uma pintura 
única.

Aquela tela em branco, 
ou seja, aquele momento, 
com aquela vaca e aquele 
touro, nunca mais se vai 
repetir, e mesmo quando 
temos irmãos plenos (filhos 
do mesmo pai e da mesma 
mãe) nunca são iguais. Para além da lotaria gené-
tica, que volta a sortear toda a sequência genómi-
ca, alteram-se também as condições naturais que 
vão envolver aquele animal até à idade adulta e 
nada será exatamente igual. 

As palavras criador Limousine têm um duplo 
significado que importa ser recordado. Ser cria-
dor não é apenas dar comida aos animais para 
que se criem, mas está intimamente ligado ao fe-
nómeno da criação, ao ato de criar algo único, ao 
ato de inventar algo novo que não existia.

Em cada Limousine… há algo único!
“

“Este trabalho único 
de inventar animais 
é algo que enche de 
paixão o ofício de ser 
criador Limousine 
pelo facto de poder 
ter nas mãos a paleta 
de cores que vão ser 
usadas para pintar 
aquela tela, criando 
uma pintura única.
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Em cada Limousine… há algo único!

É por esta nobre razão que ser criador Limousine é um oficio 
que não está ao alcance de todos. Ao contrário do que se pensa 
não basta ter vacas Limousine para ser criador Limousine. Para 
ser criador Limousine é preciso ter paixão em criar algo irrepe-
tível como muitos de nós vemos nos concursos e exposições. 

É este brilho nos olhos dos criadores jovens, a olhar para um 
ringue cheio de animais Limousine, que faz germinar a semen-
tinha de ser criador Limousine, um caminho longo com mo-
mentos felizes e outros menos conseguidos. Quantos de nós já 
pensaram, antes daquela vaca especial parir, que agora é que vai 
sair o touro dos meus sonhos, desta vaca e deste touro, e depois 
afinal foi uma fêmea ou foi um novilho que se magoou numa 
pata e já não cresceu como se pretendia…. Enfim, apesar de ser 
uma frase feita nunca é demais dizer que “genética não é mate-
mática” e que muita coisa pode acontecer de forma diferente do 
que se tinha imaginado.

Aproveitando a analogia às obras de arte importa também 
recordar que não é a mesma coisa ser pintor ou vender qua-
dros. Não é a mesma coisa ser criador Limousine ou ser impor-
tador Limousine e como tal essa diferença deve estar constan-
temente no nosso pensamento. É certo que existem grandes 
pintores Limousine noutros locais do mundo, mas a nossa 
preferência devia ir sempre para os criadores nacionais, que 
conseguiram criar obras de arte em condições muito mais 
difíceis do que noutros países e por isso deveriam receber a 
nossa admiração sob a forma da nossa preferência. 

Quem importa animais de outros países de forma sis-
temática e repetida está a assumir a sua incapacidade em 
inventar reprodutores Limousine e em entender profun-
damente como funciona a alquimia de pegar em duas 
pedras e fazer algo em ouro. Por isso devemos refletir 
sempre que pretendemos adquirir um reprodutor Li-
mousine, tentando sempre escolher um Limousine 
Português, ou seja, um animal nascido e criado em 
Portugal. 

Não querendo generalizar nunca é demais recordar 
que nem sempre o que vem de fora é melhor do que o 

que existe em Portugal, com a enorme mais valia que os animais 
nacionais estão naturalmente adaptados às nossas condições 
climatéricas e sanitárias.

Comprar reprodutores Limousine nacionais é por um lado 
garantir que o setor pecuário de qualidade cresce e pros-

pera e em simultâneo que a economia agrícola regional 
recebe o devido estímulo para que a nossa agricultura nos 
orgulhe e as regiões agro-silvo-pastoris não sejam vota-

das ao abandono ou substituídas por estufas ou florestas. 
Devemos ser os primeiros a acreditar nas nossas capacida-

des e a orgulharmo-nos do que temos.
É meio caminho para o sucesso. n
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LOUIS RJ
Leilaõ Lanaud Fevereiro 2017

Comprador : Casa Agricola Maxia
CASTELO BRANCO

Em exclusivo :
Os melhores novilhos 

Qualificados em cada ano 
na Estação de Lanaud

Uma excepcional selecção 
de embriões e sementes

disponíveis

INTERLIM GENETIQUE SERVICE 
Uma referência na escolha da melhor genética

GUINGETTE 

Grand Cru 2012

GALION RJ
Venda Sementes disponíveis

Contactos :
Olivier RAMBERT : +336 882 062 80
Gilles LEQUEUX : +336 882 061 57
Sophie MOURNETAS : +336 894 948 57

TEL: +335 550 646 46 - FAX: +335 550 646 30
Pôle de Lanaud - 87220 Boisseuil - FRANCE
interlim@limousine.org - www.interlim.com

A melhor escolha 
de fêmeas e touros adultos 
qualificados em exploração

LIANE
Leilaõ Interlim - Grand Cru 2016

Comprador : Jorge Armenio NABAIS

Parceiro oficial dos organismos do Pôle de Lanaud

Próximas vendas

Machos Qualificados ESPOIR
5 de Abril 2017, 14 de Junho 2017,

15 de Novembro 2017, 10 de Janeiro 2018

Machos Qualificados RJ
6 de Abril 2017 e tambem

Primero leilaõ de novilhas station de lanaud,
15 de Junho 2017, 16 de Novembro 2017,

11 de Janeiro 2018

 « Grand Cru » Concurso 
Nacional Limousine

Cournon « Sommet de l’élevage »
Quinta-feira, outbro 5° 2017
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A agricultura, não sendo a principal actividade do 
concelho, que está mais virado para as pescas e 
transformação de pescado, ocupa cerca de 49,7% da 
área do concelho, onde predominam os frutos se-

cos e frescos, principalmente citrinos, tendo também pousio, 
prados e pastagens permanentes, assim como vinha. No que 
diz respeito à pecuária, aves, ovinos e suínos são as principais 
espécies criadas.

São nestas condições que Nemésio Duarte Conceição cria 
os seus animais puros da raça Limousine, sendo o único cria-
dor da raça no Concelho de Lagoa.

A exploração de Nemésio Conceição está inserida numa 
área de 40 hectares onde utiliza 7 hectares para regadio (4 
hectares de luzerna e 3 hectares de milho para silagem), tendo 
cerca de 30 hectares arrendados que utiliza para fazer feno de 

aveia e misturas.
Atualmente o seu efectivo conta com 51 animais, dos quais 

22 vacas adultas, 15 novilhas e 1 touro; que utiliza o ano todo 
com as vacas, o que permite ter partos repartidos ao longo 
ano. Tem também de momento um lote de vitelos entre um 1 
mês e 1 ano de idade destinados à venda. As vacas de Nemésio 
Duarte Conceição têm uma média de 5 anos de idade e foram 
adquiridas em várias explorações de relevo e com provas dadas 
no melhoramento da raça. Os primeiros animais adquiridos 
eram provenientes da Herdade da Alpendurada (15 fêmeas) e 
do criador Manuel Pacheco Martinho (4 fêmeas), sendo o re-
produtor adquirido na Herdade da Nave do Grou, pertencente 
aos criadores Aletta de Beaufort e Willem Carp. Actualmente 
tem animais de vários criadores nacionais mas com o objectivo 
de no futuro ter apenas fêmeas criadas na sua exploração.

• Algarve
• Clima mediterrânico temperado 
• Exploração de médias dimensões

NEMÉSIO DUARTE CONCEIÇÃO - LAGOA

Lagoa é uma cidade portuguesa 
pertencente ao Distrito de Faro, com 
cerca de 6 000 habitantes, sede de 
um município com o mesmo nome, 
tem 88,25 km² de área e com 22 
975 habitantes, subdividido em 4 
freguesias. 
Com verões quentes e secos e 
invernos suaves; a precipitação 
distribui-se de forma irregular ao 
longo do ano, concentrando-se nos 
meses de outono e primavera.

ESTRADA VELHA

Nemésio Duarte Conceição

Efectivo reprodutor

LAGOA
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NEMÉSIO DUARTE CONCEIÇÃO - LAGOA

A exploração é familiar uma vez que é Nemésio e o seu filho 
que fazem quase todo o trabalho e maneio com os animais, 
recorrendo sazonalmente a mão-de-obra externa em algumas 
alturas do ano visto esta não ser a sua única actividade profis-
sional.

Em termos alimentares, os animais parte do ano encon-
tram-se em pastagem, mas são suplementados todo ano com 
feno, feno-silagem, silagem de milho e feno de luzerna.

Em termos reprodutivos a preferência é a utilização da 
monta natural, tendo o touro GESTOR a responsabilidade de 
cobrir as fêmas. Recorrendo à inseminação nas novilhas filhas 
deste.

O objectivo inicial era apenas criar um lote de vacas em 
part-time, mas com o conhecimento que foi adquirindo sobre a 
raça, o pensamento mudou, tentando contribuir também para 

o melhoramento desta.
Nemésio Duarte Conceição vê como grandes vantagens da 

raça a facilidade de partos e o grande crescimento dos animais 
em pouco tempo, visto que os animais nascem muito peque-
nos e têm muita facilidade de desenvolvimento.

A exploração situa-se em Lagoa, numa zona praticamen-
te plana e boa em termos de pastagem, tendo a desvantagem 
da distância, em relação às regiões de produção de alimento 
e dos grandes efetivos, que em termos logísticos encarece as 
forragens e rações utilizadas. Por outro lado, existe pressão na 
baixa dos preços de venda dos animais devido a essa mesma 
distância.

Mesmo com estas condicionantes pretende continuar a 
criar limousines por mais alguns anos, não se vendo a criar ou-
tra raça de bovinos. n

O objectivo inicial era apenas criar um lote de 
vacas em part-time, mas com o conhecimento 
que foi adquirindo sobre a raça, o pensamento 
mudou, tentando contribuir também para o 
melhoramento desta.Reprodutora

 GESTOR PT516071933
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José Maria 
Fernández 
Martin

Com uma monótona planície, bem conservada, 
onde os solos característicos desta são, global-
mente, profundos, derivados de rochas eruptivas 
básicas, do complexo gabro-diorítico da região de 

Beja, ricos em fósforo, que contêm elevadas proporções de 
argila (os conhecidos barros de Beja) de elevada produtivi-
dade, situa-se a Herdade da Laginha.

É em Vila Nova de S. Bento, freguesia que possui apro-
ximadamente 241,7Km2, que corresponde a cerca de 22% 
da área total do concelho, com um período seco de 80 a 
100 dias, durante o verão, em que a temperatura média va-
ria entre os 29 ºC e os 31 ºC e no inverno com tempera-
turas a rondar os 2 ºC, caracterizada pelos verões bastante 
rigorosos, que se sedeou a Futuroriginal Unipessoal, Lda.. 

Propriedade de José Maria Martin, cidadão espanhol mas 
com fortes ligações a Portugal e criador de animais puros 
da Raça Limousine.

José Maria Martin possui duas explorações no Concelho 
de Serpa, a Herdade da Laginha com 170ha onde pasta o 
efetivo Limousine e a Herdade do Farrobo com 350ha onde 
se criam bovinos cruzados de carne.

O efetivo Limousine importado de França em 2015, 
composto por 34 vacas procedentes de diferentes criado-
res, GAEC Alary, Earl Calmelly, Agnoux e Pascal e um touro 
RJ, de nome FIDO (VALSEUR MN RRE VS x TULIPE RR) 
criado por GAEC Delage, e posteriormente adquirido pelo 
consórcio GAEC Manaud-Giroux, GAEC Bessaguet e JL Vi-
rondeau, antes de vir para Portugal. O FIDO foi classificado 

SERPA
• Baixo Alentejo
• Clima quente e temperado 
• Exploração de médias dimensões

Serpa situa-se no Baixo Alentejo, no 
distrito de Beja, na margem esquerda 
do rio Guadiana, ocupando uma área 
de 1106,5 km2, distribuída por 7 
freguesias. 

HERDADE DA LAGINHA

JOSÉ  MARIA FERNÁNDEZ MARTIN - SERPA

FIDO FR1934051691
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na estação de Lanaud e vários filhos seus têm sido leiloados 
com notável sucesso em Lanaud.

Apesar do clima duro do baixo Alentejo, com altas tem-
peraturas no verão, e baixa precipitação anual, muito dife-
rente da área de Limoges onde nasceram, o efectivo tem-se 
adaptado muito bem, o que ratifica mais uma vez a rustici-
dade da raça Limousine.

O objetivo principal deste criador passa pela venda de re-
produtores, machos e fêmeas, a criadores portugueses e es-

Apesar do clima duro do baixo 
Alentejo, com altas temperaturas 
no verão, e baixa precipitação 
anual, o efectivo tem-se adaptado 
muito bem.

JOSÉ  MARIA FERNÁNDEZ MARTIN - SERPA

Efectivo Reprodutor

Efectivo Reprodutor Herdade da Laginha

Colabortador com o touro FIDO

panhóis na área de proximidade da exploração, assim como 
a explorações que o grupo tem em Portugal e Espanha. 

Em Setembro de 2016, 2 novilhos integraram o Leilão 
Internacional que teve lugar na cidade de Aroche, em Espa-
nha, onde foram vendidos e obtiveram comentários muito 
positivos.

Em termos de pessoal, a Futuroriginal Unipessoal, Lda. 
tem 2 colaboradores.

A Herdade da Laginha encontra-se em modo de produ-
ção integrada. Tem 50ha de pastagem permanente semeada  
com semente Fertiprado, 60ha de pastagem permanente 
natural e 50ha de cultivos forrageiros (Avex da Fertiprado), 
parte para feno e outra parte para feno-silagem.

Em 2017 as vacas foram inseminadas para assegurar 
a cobrição, devido a um problema surgido com o Touro. 
Aproximadamente 50% da última parição foram filhos de 
BAVARDAGE; BANANIER e URVILLE e os outros 50% fi-
lhos do touro da casa (FIDO). n
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Aldo Dias

A região por onde se estende o concelho é caracteri-
zada por um clima marcadamente mediterrânico, 
sendo os verões na região quentes e secos, por ve-
zes com temperaturas superiores a 40ºC, enquan-

to no Inverno a temperatura pode descer abaixo dos 0ºC. A 
temperatura média anual é de 15,4ºC

Na economia desta região a principal atividade é a pro-
dução de carne, sendo um dos concelhos de maior produ-
ção do país.

A Agro- Pecuária Comenda da Igreja, situa-se neste con-
celho, apresentando uma área total de 480ha, sendo 60ha 
de regadio. 

Na atualidade residem na exploração da Comenda da 

Igreja, 250 bovinos Limousine, dos quais 160 são fêmeas de 
ventre, 2 reprodutores machos nascidos na casa, JAPÃO e 
IOSHUA e 55 novilhas e 33 novilhos em recria. 

Estima-se, no futuro, um aumento do efetivo total para 
400 bovinos de raça pura Limousine, fazendo, para isso, 
uma forte aposta no melhoramento genético animal, com 
recurso a técnicas de reprodução e seleção genética. 

O maneio alimentar desta exploração é baseado em pra-
dos permanentes de mix azevém-trevo e pastagens de mon-
tado, sendo complementado com silagem de milho e feno 
nos períodos do ano em que se verifica uma maior escassez 
de alimento.   

A preferência pela raça baseia-se nas características já 

MONTEMOR-
-O-NOVO • Alentejo Central

• Clima mediterrânico 
• Exploração de grandes dimensões

Montemor-o-Novo  é uma 
cidade portuguesa, no 
Distrito de Évora, com 
cerca de 12 000 habitantes e 
sede de um município com 
1232,97 km² de área (um dos 
maiores de Portugal) e 17 437 
habitantes, subdividido em 7 
freguesias.

HERDADE DA COMENDA DA IGREJA

Herdade da Comenda da Igreja

ALDO DIAS - MONTEMOR-O-NOVO
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Efectivo Reprodutor

conhecidas por todos, como a facilidade de partos, a doci-
lidade dos animais e excelente rendimento das suas carca-
ças. Sendo uma desvantagem este produto ainda não ter o 
devido reconhecimento por parte do mercado distribuidor 
e do consumidor final em relação à excelente qualidade da 
sua carne. 

Assim, conjuntamente com outros criadores, a Agro-Pe-
cuária Comenda da Igreja constituiu a CPCL - Cooperativa 
de Produtores de Carne Limousine, CRL, cujo espaço para 
a comercialização de carne 100% Limousine está agora a ser 
implementado. 

A Agro-Pecuária Comenda da Igreja dedica-se também à 
criação de machos reprodutores, proporcionando aos seus 

animais as condições apropriadas para a potencialização 
das características próprias da raça. 

Inserida numa região em que o principal fator econó-
mico é o de produção de carne, as expectativas da empresa 
prendem-se pelo reconhecimento da casa a nível regional. n

Estima-se, no futuro, um aumento 
do efetivo total para 400 bovinos 
de raça pura Limousine.

ALDO DIAS - MONTEMOR-O-NOVO
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João Serigado

Possui um clima marcadamente mediterrânico, ca-
racterizado por uma estação seca bem acentuada 
no verão, e onde a precipitação é irregular.

Há mais de duas décadas ligada à produção 
pecuária e olivicultura, a Herdade dos Pombais é uma ex-
ploração de cariz familiar. Num terreno onde a imagem 
da planície alentejana dá lugar às encostas assimétricas da 
serra, a herdade dedica-se à criação de bovinos da raça li-
mousine, uma raça que se adapta facilmente às diferentes 
condições geográficas e climatéricas.

Marcada por um percurso estritamente familiar, a 
exploração da herdade foi passando de geração em gera-
ção, estando atualmente nas mãos de João Serigado. Há 
nove anos, após o súbito falecimento do seu pai, tomou 

a decisão de tentar assegurar a continuidade da empresa, 
mantendo vivo o legado da família. No entanto, o conceito 
inicial mantém-se ao longo dos tempos: “Sermos reconhe-
cidos pela qualidade dos nossos produtos”.

Hoje, a exploração conta com cerca de 700 hectares, di-
vidindo-se por duas herdades, localizadas na freguesia de 
Beirã, concelho de Marvão e na freguesia de Póvoa e Mea-
das, concelho de Castelo de Vide. Nestas áreas estão cerca 
de 230 vacas limousine e cruzadas. O pai de João Seriga-
do foi pioneiro na implementação da raça Limousine na 
zona, sendo que esta se adaptou rapidamente às condições 
particulares desta região. João Serigado considera que a 
raça Limousine acrescenta valor, pois permite atingir uma 
maior eficiência alimentar, garantindo um maior e melhor 

MARVÃO
• Alto Alentejo
• Clima mediterrânico 
• Exploração de médias dimensões

Bem próxima da fronteira de 
Espanha, situada entre Castelo 
de Vide e Portalegre, no ponto 
mais alto da bonita Serra de São 
Mamede, na região Alentejana, 
encontra-se a encantadora Vila 
de Marvão. Este concelho detém 
a freguesia de Santo António das 
Areias, que com 35,91 km² de 
área e 1 102 habitantes, é onde 
o criador João Serigado possui a 
sua exploração de animais puros 
da raça Limousine.

HERDADE DOS POMBAIS

JOÃO SERIGADO - MARVÃO
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rendimento das carcaças, apresentando características ím-
pares de qualidade na carne.

O efetivo Limousine atual tem fêmeas de origens dos 
criadores Soc. Agr, Grupo David, Lúcio Madureira, Diogo 
Bello Moraes e David Catita e o macho utilizado em mon-
ta natural é o CASTOR, filho de ON-DIT (IA) adquirido 
à Herdade do Bussalfão – Soc. Agro-Pecuária, Lda. já com 
descendência controlada e provas dadas, com cerca de 8 
anos.

Nas últimas épocas de nascimentos também se têm 
verificado alguns produtos de inseminação, dos touros 
IONESCO, URVILLE, ULTRABO MN e BANDIT MN na 
tentativa de inserir linhas genéticas diferentes e melhorar 
algumas características específicas. E isto tanto nos ani-
mais que ficam para substituição do efetivo, como nos ani-
mais para venda para outras explorações.

Em 2016, a empresa Pombais foi um dos criadores que 
apresentou machos reprodutores a leilão, na 2ª edição do 
leilão de reprodutores de Portalegre; organização conjunta 
da ACL e Natur-al-carnes.

Dum modo geral, os animais são comercializados 
como reprodutores para outras explorações, vendidos 
diretamente para abate ou vendidos a engordadores, que 
depois procedem à fase de acabamento do animal. A preo-
cupação de João Serigado passa por fornecer ao mercado 
um produto de extrema qualidade, certificado e que segue 
todos os parâmetros de controlo de defesa sanitária.

Entendendo que o meio rural vai além da produção 
agrícola e pecuária, João Serigado acabou por diversificar e 
alargar as suas áreas de atuação, passando a estar presente 
também no setor do turismo e na prestação de serviços, 
decidindo apostar nas áreas que fazem sentido na região. 

Assumindo como valores fundamentais a competência, 
o conhecimento técnico e o profissionalismo, João Seriga-
do salienta o trabalho da sua equipa que sempre o apoiou 
no crescimento da empresa.

Relativamente ao futuro, os objetivos passam pela di-
versificação contínua dos serviços da empresa, assim como 
pela consolidação e melhoria da eficiência produtiva e da 
qualidade da produção agropecuária. n

O pai de João Serigado foi 
pioneiro na implementação da 
raça Limousine na zona, sendo 
que esta se adaptou rapidamente 
às condições particulares desta 
região.

JOÃO SERIGADO - MARVÃO

CASTOR FR8125298728
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Joaquim e Leandro 
Flores

A região apresenta um período seco de cerca de 80 
a 100 dias, durante o verão, em que a tempera-
tura média ronda os 29ºC e um inverno em que 
as temperaturas são moderadas. Destaca-se com 

uma morfologia bastante suave apenas a serra do Louro e 
o Vale dos Vinte e Um, terras inseridas no Parque Natural 
da Arrábida.

Numa das freguesias deste concelho, o Poceirão, loca-
lidade com147,07 km² de área e 5000 habitantes, está se-
diada a FECSA – Sociedade Agrícola Lda., propriedade de 
Joaquim Flores e Leandro Flores (pai e filho) criadores de 
animais puros da raça Limousine.

Composta por estes 2 sócios, a FECSA , tem como úni-
ca actividade a bovinicultura, explorando cerca de 1000 
hectares, divididos pelos concelhos de Vendas Novas, 
Grândola, Alcochete e Palmela. É neste último que se situa 
a Quinta do Vale, exploração onde pastam os seus bovinos 
de raça pura Limousine.

A FECSA dedica a sua actividade principalmente à cria-
ção de vacas cruzadas de Limousine e à engorda dos seus 
vitelos para abate. Tendo-se associado na A.C.L. em 2014 
com o objectivo de criar os seus próprios machos reprodu-
tores, melhorando também cada vez mais o seu efectivo ao 
nível das fêmeas.

PALMELA
• Península de Setúbal
• Clima mediterrânico temperado
• Exploração de grandes dimensões

Palmela é uma vila 
portuguesa do distrito e 
península de Setúbal, tem 
actualmente cerca de 19 
500 habitantes, sede de 
um concelho com 465,12 
km² de área e 63 000 
habitantes, subdividido 
em 4 freguesias.

QUINTA DO VALE

JOAQUIM E LEANDRO FLORES - PALMELA

Leandro, com o touro TINO PT663939288
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Iniciaram a sua aventura com 4 vacas da criadora Ma-
ria da Graça N. Mexia Castelo Branco (Herdade das Ca-
rias) e com o toiro TINO de Manuel Pacheco Martinho, 
sendo posteriormente adquiridas mais novilhas ao criador 
Miguel Padeira Nunes, contando de momento com um 
núcleo de 14 vacas Limousine e com o toiro HOLIOOD, 
adquirido mais recentemente, de criação de José Maria Pa-
checo dos Reis.

Actualmente a FECSA já consegue ter 50% dos seus re-
produtores de produção própria, tendo também já vendi-
do alguns para outras explorações e continua reforçando 
geneticamente os seus rebanhos com novilhas novilhas 

deste núcleo puro Limousine.
Do ponto de vista do mercado, Joaquim e Leandro 

Flores consideram a raça Limousine, quer em linha pura, 
como em cruzamento, a mais procurada e apreciada no 
mercado da carne bovina e também aquela que mais bene-
fícios tem na ótica do engordador.

Como diz Joaquim Flores, com a experiência dos seus  
70 anos, “o Limousine está sempre vendido”. n

Joaquim e Leandro Flores 
consideram a raça Limousine, 
quer em linha pura, como em 
cruzamento, a mais procurada e 
apreciada no mercado da carne 
bovina.

JOAQUIM E LEANDRO FLORES - PALMELA

Efectivo Reprodutor

HOLIOOD PT017197873

Novilhas
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Emília Monteiro 
Gonçalves Moura

Região marcada pelo granito, clima contrastado de 
montanha e pelo ar puro e frio. É também a par-
tir daqui que vertem as linhas de água das maio-
res bacias hidrográficas de Portugal para o Tejo, 

Mondego e Douro. 
O clima da Guarda é temperado, com influência me-

diterrânica, tendo o verão uma curta estação seca, a tem-
peratura média anual é de 11,1°C e a pluviosidade média 
anual é de 914,2 mm. É considerada uma das zonas mais 
frias de Portugal, existindo algumas vezes por ano precipi-
tações de neve.

Temperaturas inferiores a -10°C ocorrem com alguma 
frequência, havendo inclusivamente registos históricos 
que indicam temperaturas inferiores a -20°C.

É nestas condições que Emília Monteiro Gonçalves 
Moura cria os seus animais puros da raça Limousine.

Esta exploração de carácter familiar tem uma área de 
53 hectares e começou com um efectivo de 6 animais: o 
touro Halali, proveniente da criadora Aletta Elisabeth de 
Beaufort e 5 vacas, originárias da Sociedade Agricultura 
Grupo David e do criador João Fernandes Antunes, inte-
grando a ACL em setembro de 2014.

GUARDA
• Beira Interior
• Clima mediterrânico temperado 
• Exploração de pequenas dimensões

A Guarda é a cidade 
mais alta do nosso país, 
com 1056m de altitude 
e com 26 565 habitantes 
no seu perímetro 
urbano. É sede de um 
município com 712,1 
km² de área e 42 541 
habitantes e subdividido 
em 43 freguesias. É 
também capital de 
Distrito. 

QUINTA DAS CHAMUSCADAS

EMÍLIA MONTEIRO GONÇALVES MOURA - GUARDA

HALALI_PT116523361
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Atualmente o seu efectivo conta com 22 animais, sen-
do 9 vacas adultas, 6 novilhas, 6 bezerras (os) e o Touro 
HALALI, além dos animais adquiridos aos criadores já re-
ferenciados, alguns são provenientes também do criador 
António João Alexandre, mas grande parte já nascidos na 
exploração. 

Em termos alimentares, os animais parte do ano en-
contram-se em pastagem, mas são suplementados todo o 

ano com feno bravo e palha de aveia.
Segundo o criador, a grande vantagem da raça Limou-

sine passa pela facilidade nos partos e o rápido desenvol-
vimento dos animais, o que valoriza positivamente a raça.

Os seus objectivos passam por promover cada vez 
mais a raça, melhorando cada vez mais o seu efectivo e 
criando reprodutores de qualidade para venda a outros 
criadores. n

Temperaturas inferiores a -10°C ocorrem com alguma 
frequência, havendo inclusivamente registos históricos 
que indicam temperaturas inferiores a -20°C.

EMÍLIA MONTEIRO GONÇALVES MOURA - GUARDA

HALALI PT116523361 com efectivo reprodutor

INGLESA PT317892422 LELECO PT218538426 filho do HALALI, nascido na exploração
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Marvão localiza-se no 
Distrito de Portalegre, região 
Alentejo e sub-região do Alto 
Alentejo, com menos de 500 
habitantes, situa-se no topo 
da Serra do Sapoio, a uma 
altitude de 860 metros, é sede 
de um município com uma 
área de 154,90 km² e 3 512 
habitantes, subdividido em 4 
freguesias

No coração do Parque Natural da Serra 
de S. Mamede, apresenta-se um impor-
tante conjunto de habitats naturais e 
diversidades geológicas que aliados à 

altitude e à orientação dos relevos, favorece a exis-
tência de vários microclimas. Os terrenos cultiva-
dos misturam-se com as escarpas, bosques e mata-
gais, onde a diversificada fauna e flora nos dão um 
ambiente e beleza únicos.

É neste concelho que se localiza o Monte dos 
Currais de Ferro, mais propriamente na localida-
de de Porto da Espada, aldeia pertencente a uma 
freguesia com 50,76 km² e 1426 habitantes, de seu 

JOVENS CRIADORES 

João e Manuel Mata
MONTE DOS CURRAIS DE FERRO   /  PORTO DA ESPADA - MARVÃO

nome São Salvador da Aramenha. Que se caracteriza por uma estação 
seca bem acentuada no verão e precipitação irregular, condições em 
que a Limousines dos Currais de Ferro cria os seus animais puros.

A exploração agro-pecuária Limousines dos Currais de Ferro sur-
giu da fusão de dois projectos inseridos no PRODER, que os irmãos 
João e Manuel Mata decidiram desenvolver a partir do ano de 2010.

Estas iniciativas visaram desenvolver e revitalizar as terras que são 
propriedade da família, por um lado rentabilizando os recursos exis-
tentes, por outro, acrescentando algo que não existia na propriedade, 
por forma a poder aumentar o encabeçamento bovino já existente e 
ter maior capacidade de resposta em períodos de maior carência ali-
mentar.

Desta forma, os cerca de 80 hectares que compõem a área explora-

Vaca GOLDA PT816071927 com filhas gémeas NARCISA e NIKITA

Neste número vamos dar continuidade à apresentação de jovens criadores 
Limousine. Os irmãos João e Manuel Mata com exploração em Porto de Espada 
- Marvão e Sérgio Cacheirinha que em trabalho conjunto com o seu pai Joaquim 
Cacheirinha apostaram na raça Limousine em Vila Boim - Elvas.
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Nos últimos três anos, a aposta tem passado 
também pela inseminação artificial, tendo em 
vista melhorar a genética existente.

da, são hoje em dia quase todos compostos por pra-
dos permanentes, sendo dez hectares de regadio.

No que diz respeito à escolha da criação da raça 
Limousine em linha pura, esta aconteceu porque os 
proprietários entenderam que a raça Limousine se 
enquadrava na perfeição nas características da her-
dade e pelo que conheciam da mesma, aquando da 
utilização em cruzamento terminal com as fêmeas 
da vacada cruzada anteriormente existente na ex-
ploração.

Assim, foram aquiridas em 2012, 10 novilhas 
aos criadores Aletta de Beaufort e Willem Carp e 
um novilho, o HÁBIL (DAMASCO) ao criador Aldo 
Dias da Comenda da Igreja.

Em virtude da qualidade genética dos produtos 

escolhidos e fruto de alguma sorte, o emparelhamento correu linda-
mente, e os primeiros produtos a nascer nos Limousines dos Currais 
dos Currais de Ferro foram todos classificados Ouro.

Nos últimos três anos, a aposta tem passado também pela insemi-
nação artificial, tendo em vista melhorar a genética existente. Aposta 
que se considerou ganha, atendendo a que ficou como reprodutor da 
casa, o macho LOGEU (ARMORIC IA), que neste momento se encon-
tra a cobrir um lote de 14 vacas.

Até à data, todas as fêmeas nascidas na exploração têm ficado para 
aumento do efectivo, que neste momento é de 22 fêmeas e dois tou-
ros, o HÁBIL e o LOGEU.

O Objetivo é criar animais que possuam características que pos-
sam beneficiar os efectivos onde serão inseridos, transmitindo bom 
temperamento, índice de conversão, precocidade, fertilidade e facili-
dade de partos. n

LUA PT919436966,  LEONOR PT019436970, LARANJA PT719436967 e LETICIA PT319436969, da esquerda para a direita

Lote de 14 vacas com LOGEU PT 019370649GRANDIOSA PT916071936
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Elvas, localizada na raia portuguesa 
e pertencente ao Distrito de 
Portalegre, é sede de um município 
com 631,29 km² de área e cerca de 
23 000 habitantes, está subdividido 
em 7 freguesias, entre as quais, 
a freguesia de São Brás e São 
Lourenço com 47,63 km² de área e 
aproximadamente 1700 habitantes. 
Com boas condições climáticas para 
a produção agro-pecuária, o clima é 
quente e temperado, tendo um verão 
muito menos chuvoso que o inverno 
com uma temperatura média de 
16.3 °C e uma pluviosidade média 
anual de 598 mm.

JOVENS CRIADORES 

Sérgio Cacheirinha

HERDADE DA DONA MARIA
VILA BOIM  - ELVAS

DOMINÓ e do FRADE (HIGHLANDER), mais tarde adquiriram outro 
lote de 18 novilhas a Arménio Telo, filhas do DESTINO (TOULOUSE), 
do UNIVALENTE (OEILLET) e do CRISTIANO (UMBERTO), assim 
como aos criadores Marreiros Lourenço e Francisco Silva José.

Em 2016 decidiram investir na compra de mais 8 novilhas, as pri-
meiras 5 importadas de França do criador GAEC des Ribyeres e poste-
riormente mais 3 a Aletta Elizabeth de Beaufort, das linhas ERNEST e 
DÉLICE.

São proprietários de 8 machos reprodutores Limousine, dos quais 
2 são para beneficiar o efetivo em linha pura e os restantes para serem 
utilizados nas vacas cruzadas. Desde 2015 adquiriram o IUKY (NEO-
PHIN IA) a Sérgio Santos, o INGENTE (DONRUAN) e o JOKER (SÓ-
CRATES) à Casa Agrícola Brejo das Cancelas, o JÚPITER (DOMINÓ) 
e o LEIGO (GAMBETTA) a Leovigildo Quadrado Filipe e o LUAU (UL-
TRABOMN) e LUTADOR (URVILLE IA) a João Piedade Correia.

O efetivo inicial era de 29 novilhas à cobrição, quando estas atingi-
ram os 20 meses de idade em Novembro de 2015, que resultou numa 
época de partos entre Setembro a Dezembro, que se revelou uma op-
ção acertada, obtendo partos fáceis, sem praticamente assistência e que 

Sérgio Cacheirinha com as suas fêmeas reprodutoras LAZURE FR2315161844, LADA FR2315161831,
LUCIE FR2315161804 e LOANA FR2315161851

Nestas características e condições são cria-
dos por Joaquim e Sérgio Cacheirinha, 
animais puros da raça Limousine.

 Pai e filho desenvolvem a sua ati-
vidade agrícola e pecuária numa área de cerca de 
700ha, divididos por 3 propriedades localizadas no 
Concelho de Elvas, área essa que se destina essencial-
mente à produção pecuária com pastagens naturais, 
prados permanentes e sementeiras forrageiras em 
Modo de Produção Integrada, produzindo assim 
uma grande percentagem do alimento consumido 
pelas cerca de 300 vacas cruzadas de Limousine das 
quais são também proprietários.

Sendo na Herdade da Dona Maria com cerca de 
200ha que têm o efetivo de animais de Raça Pura Li-
mousine.

Tornaram-se associados da A.C.L. em 2015, ano 
em que adquiriram as primeiras novilhas Puras Li-
mousine, 11 a Leovigildo Quadrado Filipe, filhas do 
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Estão inseridos num mercado onde existe muita procura de ma-
chos de Limousine para vacadas cruzadas, assim como uma oferta va-
riada em qualidade e quantidade de Reprodutores em Linha Pura, o 
que lhes parece ser benéfico para todos, pois a concorrência leva a que 
os produtores façam o seu melhor e daí resulte uma melhoria geral do 
efetivo Nacional.

Para Joaquim e Sérgio, o futuro da raça antevê-se risonho, pois pen-
sam que a Limousine é bastante apreciada por todos, dadas as suas 
qualidades e características.

Joaquim e Sérgio Cacheirinha gostariam também de deixar uma 
palavra de apreço e consideração pelo trabalho desenvolvido pela 
A.C.L., a todos os seus técnicos e colaboradores, que sempre se mostra-
ram disponíveis para ajudar e com quem têm aprendido, quer através 
das visitas à sua exploração, quer em todos os outros eventos em que a 
A.C.L. participa ou organiza. n

ocorreram num intervalo relativamente curto, que 
pensam estar associado à boa estrutura das novi-
lhas, que tinham um bom desenvolvimento esque-
lético e muscular.

Um factor que julgam muito importante, é o 
temperamento calmo dos animais, que verificaram 
resultar num maneio mais fácil e índices de conver-
são e ganhos médios diários melhores, quando com-
parados com os animais cruzados.

Normalmente os desmames são feitos por volta 
dos 7 meses de idade, dependendo da altura do ano 
e da qualidade das pastagens existentes. Conside-
ram também que a fase da recria é muito importan-
te para o correto desenvolvimento do animal. Pelo 
que procuram que as fêmeas tenham uma nutrição 
adequada, para que na primeira gestação e lactação 
e por estarem ainda numa fase de crescimento, pos-
sam ser acompanhadas com bom feno e suplemen-
tação, para que criem bezerros saudáveis e possam 
expressar desde logo todo o seu potencial genético.

O objetivo atual é ir substituindo algumas das 
vacas cruzadas pelas melhores fêmeas Limousine, 
assim como criar e produzir machos reprodutores 
com bons valores genéticos para venda.

O objetivo atual é ir substituindo 
algumas das vacas cruzadas pelas 
melhores fêmeas Limousine,...

Nascimentos de 2016: MOGLI PT719676509, MARTES PT819676495, MIMADA PT019676499 e MALBEC PT119676507

Joaquim e Sérgio Cacheirinha com JAPONESA PT718454943 JULIANA PT718002989 e Sérgio Cacheirinha

JULIANA PT118454941



Criador Selecionador de
Bovinos Limousine

HERDADE DA RABASCA, LDA

hrabasca@gmail.com 968 463 544

HILTON
PT716523344

JACQUES 
PT817660491



KBS GENETIC 

26	de	fevereiro	a	2	de	março	de	2017:	Simagena	Paris	Villepinte	Hall	2	
	 	 	Vente	Simbeef	1	de	março	de	2017		

19	de	Agosto	de	2017:	 	Vente	Pres?ge	XXII	(Venda	de	luxo)	
	 	 	Fes?val	dos	criadores	de	Brive	

>> Uma abertura à internacionalização
O nome da KBS-Genetic  é reconhecido graças a uma rede 
comercial muito forte no estrangeiro (países da Europa mas 
também Rússia ou Austrália) com um saber fazer comprovado 
na exportação de sémen, embriões e animais vivos de alta 
gama.

>> Dinamismo e envolvimento
Muito ativa na fileira dos bovinos de carne, a KBS-Genetic está 
presente e organiza numerosos eventos para diferentes raças de 
carne: vendas de luxo, leilões nacionais e internacionais assim 
como o famoso evento, SIMAGENA,  que ocorre de 2 em 2 anos 
em Paris.

KBS	Gene(c	
Lieu-dit	Les	Pâquere5es	
87260	Saint	Hilaire	Bonneval	

Telefone:	+33	(0)	5	55	48	00	00		
Giuseppe	Pantaleoni	
Telemóvel:	+	33	(0)	6	40	51	43	70	

site:	www.kbs-gene?c.com	
Email:	kbs-gene(c@wanadoo.fr	

Empresa  de seleção de diferentes raças bovinas de 
carne. Promovemos a nível internacional uma genética 
de alta gama e inovadora 

>> Saber fazer e inovação
Com mais de 15 anos de existência, a KBS-Genetic contribuiu para a 
promoção de criadores de renome incontornável na raça Limousine 
atualmente. A empresa tem sido igualmente bastante inovadora e 
estado na vanguarda de temas como o gene sem cornos e a garupa 
dupla.

Animais,	embriões,	sémen	KBS GENETIC 
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ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Nutrição de Vacas 
Limousine em Gestação
e Lactação
Uma abordagem técnico-económica

Atualmente, a pecuária nacional, e mais especifica-
mente a Bovinicultura, atravessa um período em 
que é necessário aumentar e melhorar a eficiência 
produtiva, consequência de vários cenários:

 y Alteração da elegibilidade de animais para o prémio à 
vaca aleitante, com a chamada “regra dos 18 meses”, fazen-
do com que apenas as vacas com Intervalo entre Partos 
inferior a 18 meses possam ser candidatas à ajuda;

 y Abertura recente de novos mercados consumidores de 
carne bovina, como é o caso da exportação de animais in 
vivo para países do Norte de África;

 y Segurança alimentar e preocupações ambientais, ques-
tões cada vez mais faladas, levando a que a produção 
animal seja cada vez mais alvo de escrutínio por parte da 
opinião pública.

   Para que a bovinicultura nacional possa ser competitiva 
e sustentável, urge aumentar a produtividade dos bovinos, 
passando nomeadamente por melhorar a genética dos reba-
nhos nacionais, melhorar o maneio, a reprodução, a nutri-
ção, a saúde e a profilaxia animal.

   Sabendo que em termos genéticos, mais de metade dos 
machos reprodutores atualmente nas explorações nacionais 
são de Raça Limousine (dados de 2016), para que os animais 
fruto do seu cruzamento/emparelhamento possam exprimir 
todo o seu potencial genético, é particularmente importante 
não descurar da nutrição e alimentação. 

A alimentação/nutrição é o fator que mais peso 
tem na produção animal: representa cerca de 70% 
dos custos totais de produção de um animal.

 Torna-se assim, imprescindível, que um bovinicultor 
opte por utilizar na sua exploração uma estratégia nutricio-
nal, que permita simultaneamente, aumentar a produtivi-
dade da sua exploração (aumento da fertilidade, redução do 
intervalo entre partos, mais Kg de peso por bezerro desma-
mado, diminuição do índice de conversão, etc), tornando-a 
economicamente sustentável.

POR SARA GARCIA E PEDRO CASTELO
ZOOPAN

IMPORTÂNCIA
DA NUTRIÇÃO

ANIMAL

Um regime
alimentar sólido

é fundamental para prevenir
carências e doenças nutricionais

Carências
ou toxicidade

podem causar danos
ao animal antes  

de serem detetadas    

Animais
com carências
nutricionais
 colocam em causa
    o sucesso económico
      da exploração

PRINCIPAIS CAUSAS DE DOENÇAS NUTRICIONAIS

Programa Alimentar Desadequado

a) À raça do animal
b) Ao sexo do animal
c) À fase fisiológica (gestação, lactação, crescimento, …)
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   De seguida, apresentam-se dois programas alimentares, 
desenhados para fases diferentes: um programa alimentar 
para vacas gestantes e outro para vacas em lactação, tendo 
em conta as diferentes necessidades nutricionais de ambas 
as fases.

   Foram consideradas vacas da Raça Limousine, com 
670Kg de Peso Vivo e condição corporal entre 5 e 6 (condi-
ção corporal média).

   Consideraram-se matérias-primas facilmente encontra-
das nas explorações nacionais: 

Silagem de Milho (com 31% de matéria seca e 31% de 
amido), Fenosilagem de Azevém (com 14% de proteína bru-
ta e 45% de matéria seca), Palha, e um núcleo de vitaminas 
e minerais formulado especificamente para corresponder às 
necessidades nutricionais quer das vacas em gestação (ADI-
MIX Vacas Gestação), quer das vacas em lactação (ADIMIX 
Vacas Lactação).

   Para ambos os programas alimentares, os preços consi-
derados por tonelada, foram os seguintes:

Desta forma, um programa alimentar eficiente deve ser 
pensado de acordo:

 y Com o animal (raça, peso, sexo, …);
 y Com a fase fisiológica (gestação, lactação, crescimento, …);
 y Com os alimentos disponíveis na exploração (qualidade, 
preço, …);

 y Com a maquinaria disponível para o processamento e 
distribuição do alimento.

 OS DIFERENTES TIPOS DE NECESSIDADES 
 NUTRICIONAIS 

   Mesmo sem estar a produzir, qualquer animal tem 
necessidade de consumir alimento de forma a manter as 
suas funções vitais (respiração, digestão, etc.), a renovação 
celular do organismo, manter a temperatura corporal, etc. 
Estas necessidades que correspondem à manutenção de um 
animal com boa saúde, sem variação de peso, chamam-se 
necessidades de manutenção.

   Numa exploração, o objectivo de alimentar um animal 
não se prende apenas com suprimir as suas necessidades de 
manutenção, mas sim de corresponder às necessidades que 
o animal tem para produzir. Neste caso, falando de vacas 
aleitantes, o objectivo primordial é produzir bezerros com 
boa vitalidade e com boa saúde (fases de reprodução e de 
gestação), e de lhes assegurar um bom crescimento e desen-
volvimento (fase de lactação). Para satisfazer essas necessi-
dades, há que ter em conta:

 y A energia, que é o “carburante” do organismo, indispen-
sável ao seu funcionamento;

 y A proteína, que intervém directamente no metabolis-
mo do animal (produção de hormonas, enzimas, etc), na 
construção e reconstituição dos tecidos (particularmen-
te do tecido muscular) e na secreção do leite;

 y A água, constituinte essencial do organismo, que repre-
senta 75% da massa corporal num bezerro e 60% no bo-
vino adulto;

 y Os minerais, indispensáveis ao organismo, como é o 
exemplo do Fósforo e do Cálcio, que constituem ¾ dos 
minerais no organismo, localizados principalmente nos 
ossos. A sua carência ou excesso podem causar diversos 
problemas: retenções placentárias, problemas de fertili-
dade, quebras de produção e outras patologias associa-
das ao vitelo);

 y As vitaminas, também fundamentais para o funciona-
mento celular (prevenção de problemas pré e pós par-
to, potencial leiteiro da vaca, longevidade). Algumas são 
sintetizadas no rúmen, mas a maior parte têm que ser 
obrigatoriamente distribuídas junto com a alimentação. 

MATÉRIA-PRIMA PREÇO (€/TON)

Silagem de Milho 
(31% Matéria Seca e 31% Amido)

45,00

Fenosilagem Azevém (14% Proteína
Bruta e 45% Matéria Seca)

060,00

Palha 70,00

ADIMIX Vacas Gestação 900,00

ADIMIX Vacas Lactação 900,00

GRÁFICO 1 – Relação entre a carência em oligoelementos na alimentação da vaca em gestação e as 
patologias do vitelo (adaptado de Enjalbert et al. 2006).

▶
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 PROGRAMA ALIMENTAR 
 PARA VACAS GESTANTES 

   No caso das vacas em gestação, o programa alimen-
tar tem que estar adaptado de forma a permitir manter 
uma boa condição corporal, a evitar problemas na altura 
do parto, restituir as suas reservas corporais para propor-
cionar um melhor arranque de lactação. Torna-se espe-
cialmente importante a partir do 6º mês de gestação, em 
que a vaca entra no último trimestre, e se dá o maior au-
mento no desenvolvimento do feto (gráfico 2).

  Na tabela 1, apresenta-se um arraçoamento perfei-
tamente adaptado às necessidades das vacas em gesta-
ção, com os respectivos custos por animal e por dia, bem 
como o valor por tonelada de matéria bruta e por tonela-
da de matéria seca.

PROGRAMA ALIMENTAR
PARA VACAS EM LACTAÇÃO
   No caso das vacas em lactação, o objectivo principal 

do programa alimentar já é diferente. Sabendo que nos 
primeiros meses de vida do bezerro, a fonte primordial de 
alimento é o leite materno, as necessidades nutricionais 
da vaca vão prender-se precisamente com a produção de 
leite, mas também com a necessidade da vaca ficar nova-
mente cíclica (fértil) e gestante. Este tipo de programas 
deverá ser implementado após o parto e até ao desmame 
do bezerro (que acontece, normalmente, após o 6º mês 
de idade do bezerro). A partir daqui, deverá optar-se pelo 
programa nutricional para vacas em gestação (gráfico2).

De seguida (tabela 2), apresenta-se o programa ali-
mentar feito de acordo com as necessidades nutricionais 
de vacas em lactação. De forma semelhante ao que se 
apresentou para as vacas em gestação, indicam-se tam-
bém os custos por animal/dia do arraçoamento, o custo 
por tonelada de matéria bruta e matéria seca.

Após a análise dos arraçoamentos desenhados para va-
cas em gestação e lactação, pode concluir-se que, com custos 
relativamente baixos, tanto das forragens como do núcleo 
vitamínico-mineral, um produtor pode tornar mais eficaz a 
produção das suas vacas, obtendo consequentemente bezer-
ros com mais vigor, que vão ter um melhor arranque, me-
lhor saúde e melhores crescimentos.

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

ANÁLISE ECONÓMICA ARRAÇOAMENTO

 Unidade GESTAÇÃO LACTAÇÃO

Custo Total €/animal 1,35 1,69

Custo Concentrado 
(núcleo)

€/animal 0,03 0,18

GRÁFICO 2 – Relação entre a condição corporal e a intervenção no parto 
(adaptado de Réseau Cristal).

GRÁFICO 3 – Relação entre a condição corporal e a taxa de sucesso da inseminação artificial 
(adaptado de Chambre d’Agriculture de Haute Marne).

TABELA 3 – Análise económica do custo de cada programa alimentar adaptado, com custo por 
animal/dia e o custo que o núcleo de vitaminas e minerais representa no custo total
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Na produção de vacas aleitantes, a alimentação do rebanho constitui um dos 
factores com mais peso no sucesso económico da exploração, tanto do ponto de 
vista técnico como do ponto de vista económico, portanto é de extrema importância 
para o produtor conhecer melhor que ninguém, as necessidades nutricionais das 
suas vacas e fazer uma boa gestão dos recursos forrageiros da sua exploração.

MATÉRIA-PRIMA

QUANTIDADE 
DISTRIBUÍDA

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS (/KG MS)

Kg
MS UFL

PDIN PDIE PDIA CA P

MB MS G G G G G

Silagem de Milho 5,00 1,55 31,00 0,90 36,88 64,92 13,06 2,00 1,80

Fenosilagem Azevém 12,27 5,52 45,00 0,85 74,00 68,00 20,00 4,60 2,60

Palha 4,26 3,83 90,00 0,42 22,00 44,00 11,00 5,45 1,02

ADIMIX VACAS
GESTAÇÃO

0,10 0,10 98,77 0,11    168,19 76,31

TOTAL 21,63 11,00 50,87 0,70 50,00 58,60 15,71 6,00 2,60

MATÉRIA-PRIMA

QUANTIDADE 
DISTRIBUÍDA

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS (/KG MS)

Kg
MS UFL

PDIN PDIE PDIA CA P

MB MS G G G G G

Silagem Milho 7,29 2,26 31,00 0,90 36,88 64,92 13,06 1,80 2,00

Fenosilagem Azevém 17,61 7,93 45,00 0,85 74,00 68,00 20,00 4,60 2,60

Palha 1,80 1,62 90,00 0,42 22,00 44,00 11,00 5,45 1,02

ADIMIX VACAS
LACTAÇÃO

0,20 0,20 98,51 0,42 314,68 812,09 888,22 221,54 55,65

TOTAL 26,90 12,00 44,61 0,79 63,95 76,40 31,73 7,79 3,11

CUSTO POR ANIMAL/DIA = 1,35€ 62,38 € / TON MB 122,64€ / TON MS

CUSTO POR ANIMAL/DIA= 1,69 € 62,84 € / TON MB 140,89 € / TON MS

TABELA 1 – Programa alimentar para vacas da Raça Limousine em gestação, com o respectivo custo de animal por dia, por tonelada de matéria bruta e tonelada de matéria seca.

TABELA 2 – Programa alimentar para vacas da Raça Limousine em lactação, com o respectivo custo de animal por dia, por tonelada de matéria bruta e tonelada de matéria seca.
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ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Timpanismo

É uma doença metabólica que se caracteri-
za pela pronunciada distensão do rúmen 
e retículo (compartimentos do estômago 
dos ruminantes), causada pela acumula-

ção excessiva de gases provenientes da fermentação 
ruminal e pela incapacidade do animal em expul-
sar os gases produzidos através dos mecanismos 
fisiológicos normais, que provoca um quadro de 
dificuldade respiratória e circulatória, com asfixia 
e morte do animal.

As causas da doença estão associadas a diferen-
tes fatores que impedem que o animal elimine os 
gases gerados durante a fermentação ruminal. 

Esta doença pode ser provocada pela ingestão 
de leguminosas, como a luzerna e os trevos, em 
áreas de pastoreio ou quando estas são oferecidas 
na forma de feno ou silagem, ou ainda com a inges-
tão excessiva de grãos de fácil fermentação.

A ingestão excessiva de leite também pode cau-
sar timpanismo em bezerros. 

Pode ser classificado como primário ou secun-
dário:

 TIMPANISMO PRIMÁRIO 
Durante a digestão, há uma produção natural 

de gases no rúmen e certas proteínas presentes em 
leguminosas (luzernas, trevo e outros) como sapo-
ninas e pectinas, aumentam a viscosidade do líqui-
do ruminal, ocorrendo a formação de uma espuma 
densa, pela mistura de gás com o conteúdo sólido 
e líquido do rúmen. 

As bolhas de gases presentes na espuma per-
sistem por longos períodos dispersas e, apesar 
dos movimentos contínuos do conteúdo ruminal, 
estas não se desfazem, impossibilitando a sua eli-
minação, levando à distensão do rúmen até a sua 
capacidade máxima em função da contínua produ-

O timpanismo ruminal, também conhecido por meteorismo 
ruminal e empanzinamento é uma doença comum nos animais 
ruminantes.

POR DANIEL GONÇALVES
ACL

As causas da doença estão associadas a 
diferentes fatores que impedem que o 
animal elimine os gases gerados durante a 
fermentação ruminal.
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ção de gases.
 Esta é a principal forma de timpanismo em ru-

minantes e resulta no acúmulo de gás na forma de 
bolhas, sendo também denominado de timpanis-
mo espumoso. 

 TIMPANISMO SECUNDÁRIO 
Com a ingestão de grandes quantidades de pro-

dutos altamente fermentáveis, num curto espaço 
de tempo, leva à formação de grandes volumes de 
ácidos gordos voláteis resultantes do processo de 
fermentação pela microflora ruminal, o pH rumi-
nal baixa, fazendo com que a produção de gases 
seja acelerada e acumulada no rúmen por falhas no 
sistema de eructação (eliminação natural de gases) 
provocando o timpanismo gasoso.

 O timpanismo gasoso é, geralmente, secundá-
rio à ingestão excessiva de grãos na dieta.

 SINTOMATOLOGIA 
No timpanismo agudo há uma rápida evolução 

do quadro clínico e consequente aumento do volu-
me ruminal.

 A excessiva pressão intrarruminal leva a uma 
distensão do flanco esquerdo e causa uma situação 
de desconforto para o animal, que faz com que o 
mesmo pare de se alimentar e apresente sintomas 
de dor abdominal, escoiceando o ventre e emitindo 
grunhidos. 

A frequência respiratória aumenta e é acom-
panhada de respiração oral, exteriorização da lín-
gua, salivação, extensão do pescoço e distensão dos 
membros.

 Os movimentos ruminais são elevados na fase 
inicial, diminuindo a sua intensidade, chegando 
por parar completamente em função da distensão 
acentuada do rúmen. 

O quadro evolui para a queda do animal, com 
a cabeça distendida, boca aberta, língua para fora 

e olhos dilatados. A morte ocorre após algumas horas do início dos 
sintomas.

 DIAGNÓSTICO 
Deve ser baseado nos sintomas apresentados pelo animal e no 

histórico de alimentação com dietas precursoras de timpanismo. 
Em alguns animais superalimentados, a distensão da fossa para-

lombar pode não ser tão evidente. 

 TRATAMENTO DO TIMPANISMO RUMINAL 
O tipo de tratamento a ser feito varia de acordo com o tipo de 

timpanismo e o grau de severidade do caso. 
Muitas vezes os sintomas só são observados em condições avan-

çadas, quando se torna necessário o uso de medidas de emergência 
para que se consiga salvar o animal. 

O tratamento no caso do timpanismo espumoso tem como ob-
jetivo a expulsão dos gases e a redução da estabilidade da espuma.

 O uso de sonda orogástrica, que é colocada pela boca do animal 
e que vai até o estômago, pode ser útil para expulsar algum gás, antes 
que seja obstruída pela espuma e por restos alimentares. 

Quando o uso da sonda não é possível deve-se optar pelo uso do 
trocáter (agulha de grandes proporções, utilizada para escape dos ga-
ses) na fossa paralombar esquerda ou, em último caso, da abertura 
cirúrgica do rúmen (rumenotomia). 

No caso do uso de sonda ou trocáter, após o alívio da pressão no 
rúmen, devem ser administrados, via sonda ou no local da trocateri-
zação, óleos, antifermentativos e laxativos, visando reduzir a estabili-
dade da espuma e facilitar a eliminação da ingestão.

 PREVENÇÃO DO TIMPANISMO RUMINAL 
A maneira mais indicada de se prevenir o problema é evitar a 

adoção de dietas com excesso de grãos e deficientes em fibras, assim 
como a excessiva moagem dos grãos. 

Deve-se ter cuidado no fornecimento de feno de leguminosas aos 
animais.

É importante evitar que animais que sofreram de restrição ali-
mentar tenham acesso a pastos de luzerna, trevo ou trigo, ou que 
lhes sejam oferecidas dietas com grandes concentrações de grãos.

 Nestes casos, deve-se fazer a introdução gradual na dieta dimi-
nuindo assim as probabilidades de ocorrência do timpanismo. n
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A alimentação do gado bovino 
em produção extensiva tem 
como base pastagens e forra-
gens. Um bovino pasta aproxi-

madamente 6 a 11 horas por dia, aumen-
tando o tempo devido a dificuldade de 
pastoreio (erva pequena, de má qualidade 
ou espalhada pela pastagem). Os bovinos 
movimentam-se lentamente na pastagem, 

fazendo sucessivos 
abocamentos. Por 
não terem dentes 
incisivos no maxi-
lar superior, puxam 
e torcem o pasto 
com a língua para 
a boca, em vez de 
a cortarem com os 
dentes, não conse-
guindo pastorear 
rente ao solo. 

Após o perío-
do de pastoreio, os 
bovinos deitam-
-se e dão inicio ao 
processo de rumi-
nação, durante este 
processo os animais 

regurgitam o alimento no rúmen para a 
boca, misturando-o com saliva, mastigan-
do sucessivamente e engolindo-o nova-
mente. Este processo de ruminação tem 
uma duração de 5 a 9 horas, dependendo 

da quantidade de alimento ingerido e do 
teor de fibra do mesmo, sendo mais de-
morado se o alimento apresentar alto teor 
em fibra.

Algumas plantas não interessam para 
a alimentação dos animais, devido ao re-
duzido valor nutritivo ou à sua pouca 
palatibilidade. Existem plantas que não 
devem ser consumidas pelos animais, pois 
causam distúrbios alimentares, alteração 
da fisiologia, inclusive podem causar a 
morte. São denominadas de plantas tóxi-
cas.

Cada planta tem o seu nível de toxici-
dade e, inclusive, dentro da mesma planta, 
o grau de toxicidade varia de órgão para 
órgão. Por isso, os sintomas que provocam 
nos animais são diferentes. Existem deter-
minadas espécies que são de fácil identi-
ficação, o que permite evitar a ingestão 
das mesmas. Contudo se houver falta de 
pastagem os animais sentem-se forçados 
a encontrar alternativas, ingerindo estas 
plantas. Outro cenário comum de intoxi-
cação acontece quando as espécies tóxicas 
não são removidas das pastagens, sen-
do cortadas, enfardadas e fornecidas aos 
animais como feno. Estas estando secas 
não são diferenciadas pelos animais, aca-
bando por ser ingeridas, por isso é muito 
importante que as plantas tóxicas sejam 
removidas das pastagens, para evitar dis-
túrbios ou mortes no efetivo animal.

POR FRANCISCO NAMORADO
ACL

Plantas Tóxicas
para Bovinos

Existem plantas 
que não devem ser 
consumidas pelos 
animais, pois causam 
distúrbios alimentares, 
alteração da fisiologia, 
inclusive podem causar 
a morte. 
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O Senécio jacobaea L. (planta 
comum em todo o país, mais in-
cidente no Alentejo) é uma das 
espécies mais tóxicas de todas 
para os ruminantes (Figura 1). 
Esta planta atinge o seu máximo 
de toxicidade durante as fases 
iniciais de vegetação, durante 
estas os animais não conseguem 
diferenciar a planta e facilmen-
te a ingerem. Todos os senécios 
contêm alcaloides hepatóxicos, 
estes conferem toxicidade à 
planta, bastando assim a inges-
tão desta uma vez em grandes 
quantidades para causar danos 
irreversíveis no fígado dos ani-
mais. 

Os ruminantes são capazes 
de destruir alguns dos alcaloides 
através de microrganismos pre-
sentes no rúmen. A intoxicação 
por senécio, geralmente, resul-
ta de uma repetida ingestão de 
pequenas quantidades durante 
semanas, causando cirrose hepá-
tica. A morte por consumo desta 
planta não é imediata, a não ser 
que a intoxicação seja aguda; en-
tão o animal pode morrer num 
espaço de horas ou dias.

Os sintomas como, perda de 
peso sucessiva, falta de apetite 
obstipação e andar cambaleante 
são característicos desta intoxi-
cação. Os primeiros sinais só se 
manifestam meses depois da in-
gestão de senécio. Se a intoxica-
ção for aguda, os sintomas nor-
mais são cólicas e a aceleração 
da respiração.  

Ranunculos spp. (plantas mais incidentes no Norte do país), todos os ra-
núnculos são venenosos, sendo as espécies mais tóxicas: Ranunculos bulbosus 
(Figura 2), Ranunculos sceleratus (Figura 3), Ranunculos actris (Figura 4) e Ra-
nunculos língua (Figura 5). Esta planta atinge o seu máximo de toxicidade du-
rante a fase de floração. As intoxicações de animais por ranunculos são raras, 
apesar de ser uma planta comum nas pastagens. Esta tem um sabor amargo 
fazendo com que o animal não a ingira, se ocorrer intoxicação os sintomas são: 
cólicas, diarreias, salivação excessiva e dificuldade de alimentação. A morte 
causada pela ingestão desta planta é muito rara. 

Fig. 1- Senécio jacobaea L. Fig.2 - Ranunculos bulbosus Fig. 4 - Ranunculos actrisFig.3 - Ranunculos sceleratus Fig. 5 - Ranunculos língua

SENÉCIO JACOBAEA L. RANUNCULOS SPP. 

Raphanus raphanistrum L. mais conhecida por saramago, é uma planta co-
mum em todo o país (Figura 6 e 7). Esta só se torna tóxica depois da floração, 
uma vez que a substância que lhe atribui toxicidade apenas se encontra nas se-
mentes. Uma dose tóxica para gado bovino é de 5-20 mg/Kg de peso corporal. 

Para que ocorra intoxicação, é necessária uma grande ingestão de saramago 
(cerca de 10 a 20 dias de consumo). Os sintomas mais comuns derivados da 
ingestão desta planta e resultando na intoxicação do animal são: dificuldade na 
respiração e em simultâneo a aceleração da mesma, tosse seca, salivação exces-
siva e secreção espumosa com temperatura corporal acima do normal. O animal 
pode apresentar-se deprimido e o processo de ruminação cessa.  

Fig. 6 - Raphanus
raphanistrum L.

Fig. 7 - Raphanus raphanistrum L. no campo

RAPHANUS RAPHANISTRUM L. 
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Rumex acetosella L. mais conhecida 
como rumex ou azedinha, é uma planta 
muito abundante em todo o país, caracte-
rística de solos ácidos, pobres em bases de 
troca, com elevados teores do manganês e 
alumínio (Figura 8 e 9). Esta é rica em áci-
do oxálocio e oxalatos solúveis que levam 
á formação de cálcio nos rins dos animais. 
A presença de cálcio provoca problemas 
intestinais como diarreias. Porém os distúr-
bios só acontecem se houver uma grande 
ingestão desta planta.

Oenanthe crocata L. conhecida como 
Embude, está espalhada por todo o país 
(surge perto de ribeiras e linhas de água) e é 
a planta tóxica que causa mais mortalidade 
nos efetivos bovinos (Figura 10). Toda a plan-
ta é tóxica, contudo a raiz é a parte mais tóxi-
ca. Por norma os animais conhecem a planta 
e não ingerem, mas quando os tubérculos 
(Figura 11) estão expostos o animais não 
reconhecem acabando por ingerir. Os sinais 
de intoxicação variam com a forma de ex-
posição da planta. Sob a forma hiperaguda, 
o animal morre em minutos sem expressar 
sintomas. Se for sob a forma aguda, o ani-
mal começa por ter a respiração acelerada, 
apresenta-se deprimido, com diarreias e có-
licas; caí no chão e começa a ter convulsões, 
acabando por morrer. 

Fig. 8 - Rumex acetosella L.

Quadro 1 - Quadro de resumo das plantas tóxicas e respetivos sintomas

Referências bibliográficas
Tese de Mestrado de : Rita Tavares - “Pastagens de altitude –Caraterização de uma exploração”
https://quizlet.com/45149236/plantas-toxicas-em-portugal-flash-cards/
http://flora-on.pt/

Fig. 10 - Oenanthe
crocata L. (embude)

Fig. 9 - Rumex acetosella L.
no campo

Fig. 11 - tubérculos de embude 

 RUMEX ACETOSELLA L.

 OENANTHE CROCATA L. 

ESPÉCIE SINTOMAS

Senecio jacobaea L. Perda de peso sucessiva, falta de apetite e marcha cambaleante

Ranunculos spp. Cólicas, diarreias e salivação excessiva

Raphanus raphanistrum L.
(Saramago)

Dificuldade respiratória, respiração acelerada, tosse seca, salivação 
excessiva e secreção espumosa

Rumex acetosella L.
(Azedinha)

Diarreias

Oenanthe crocata L.
(Embude)

Morte
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MANEIO GERAL

Durante muito tempo, a 
produção animal exten-
siva realizou-se sob um 
conceito exploratório e 

extrativo, em que inserir o animal na 
pastagem era o suficiente para a sua 
alimentação, garantindo a sua pro-
dutividade. Era pouca a preocupação 
dada quanto à escolha das espécies 
forrageiras, com o maneio das pas-
tagens e principalmente com o im-
pacto ambiental causado pela exces-
siva lotação de animais. Atualmente 
a pecuária vive da sustentabilidade, 
colocando limites ao uso da terra vi-
sando a extensão dos recursos para as 
próximas gerações. Com isto, o sector 
enfrenta o desafio da optimização dos 
recursos naturais aplicados ao am-
biente para a produção animal. Para 
se produzir com quantidade e quali-
dade, a cadeia produtiva da pecuária 
ruminante deverá ser eficiente dentro 
de um restrito espaço de acção.

Neste cenário, as ferramentas da 
agricultura de precisão aliadas à pro-
dução animal foram desenvolvidas a 
partir da chegada da robótica. Muitas 
medições passaram a ser realizadas 
com o mínimo de intervenção huma-
na. O produtor de hoje gere informa-
ções que lhe chegam por inúmeras 
formas digitais e com velocidade em 

tempo real, através de aplicativos, 
smartphones e tablets, com conexões in-
ternet cada vez mais rápidas, existindo 
uma gama de tecnologias e métodos 
numéricos que facilitam a exatidão 
de respostas multifactoriais. Aplicado 
aos animais e agroecossistemas en-
contram-se disponíveis controladores 
capazes de registar dados, armazená-
-los e interpretá-los, para a partir daí 
permitir decisões automatizadas e 
precisas para melhorar o uso dos am-
bientes e proporcionar o equilíbrio 
entre a sustentabilidade e lucrativida-
de das actividades agrícolas.

No âmbito das pastagens e de sis-
temas de produção animal a pasto, 

não poderia ser diferente. Partindo 
do conceito da agricultura de preci-
são surgiu a zootecnia de precisão, 
que aplicado às forragens fez com que 
o termo evoluísse para a Pecuária de 
Precisão. Trata-se do estudo do uso 
do solo, visando o melhor aproveita-
mento em termos de qualidade das 
pastagens e menor risco de degrada-
ção das mesmas, bem como do enten-
dimento com maior exatidão quanto 
à procura de alimento pelos animais 
em diferentes factores, como a dispo-
nibilidade quantitativa e qualitativa 
das forragens, acesso à água, disponi-
bilidade de sombras ou inclinação do 
terreno.

O entendimento da Pecuária de 
Precisão requer a base teórica não só 
dos instrumentos, mas também do 
animal e do maneio em que vive, das 
espécies forrageiras e dos ciclos de nu-
trientes nos diferentes agroecossiste-
mas onde se encontram inseridas. O 
resultado do uso dessas ferramentas 
da pecuária de precisão, converte-se 
na eficiência e eficácia da produção, 
considerando a multifuncionalidade 
dos sistemas e das suas interacções, 
diminuindo efeitos danosos para o 
ambiente. Estas acções tornam um 
sistema produtivo sustentável e con-
fiável diante do cenário mundial de 

Zootecnia
de Precisão

POR JOÃO CABRITA
ACL

O produtor de hoje 
gere informações 
que lhe chegam 
por inúmeras 
formas digitais e 
com velocidade em 
tempo real, através 
de aplicativos, 
smartphones e 
tablets...



61notícias Limousine

transformações económicas pautadas 
pelas questões ambientais. 

 INICO DA AGRICULTURA DE 
 PRECISÃO 

A agricultura passou por diversas 
transformações ao longo do tempo, 
mas nos últimos anos deixou de ser 
uma actividade simples e de poucos 
investimentos, tornando-se uma acti-
vidade de grande inserção tecnológica 
e científica, devendo-se este cenário 
às grandes modificações do ambiente 
económico, que passou a ser mais exi-
gente na selecção dos cenários agríco-
las. O agricultor moderno tornou-se 
um administrador das propriedades 
rurais, gerindo um volume crescen-
te de informações recolhidas no dia-
-a-dia de trabalho, necessitando de 
instrumentos que facilitem e sejam 
eficientes no processo de tomada de 
decisões. Muitos centros de pesquisa 
desenvolveram e proporcionaram o 
uso de sistemas computorizados ino-
vadores, que promovem o aumento na 
quantidade e qualidade de informa-
ções que incrementam a decisão nas 
etapas produtivas. Passou a ser prio-
ridade o controle do uso de recursos 
que noutros tempos foi utilizado em 
larga escala, resultando em prejuízo 
por desperdício, danos ambientais ou 

alterando negativamente a qualidade 
do produto final. Como exemplos sur-
gem, o uso de pesticidas e adubos em 
culturas vegetais que passou a ser ra-
cionado, com vista a atender de forma 
precisa às necessidades das plantas e 
do solo. O mesmo pode ser estendi-
do para a zootecnia, quando se trata 
de controlo ambiental, fornecimento 
preciso de racções ou identificação. 

Assim, o conceito de Agricultura 
de Precisão passa a ser definido como 
o uso de técnicas e tecnologias avan-
çadas que visam diminuir ou erradicar 
perdas localizadas e elevar a produti-
vidade agrícola, sendo característica 
principal o controle preciso da utiliza-
ção de recursos (FIALHO, 1999). Tra-
ta-se de uma estratégia de maneio que 
dá a mão à tecnologia da informação 
para registar e apresentar dados de 
diferentes origens, resultando no pro-
cesso facilitado de tomada de decisão 
(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 
1997). Muitas ferramentas de análise, 
planeamento, representação e colhei-
ta de dados são largamente aplicadas 
à agricultura moderna, de precisão, 
entre elas o GIS (Geographical Infor-
mation System), GPS (Global Positioning 
System), sistemas de recolha de dados 
(data loggers), inteligência artificial e 
sistemas de climatização.

TECNOLOGIAS PARA TOMADA 
DE DECISÕES

 Muitos estudos foram reali-
zados para explicar melhor a o funcio-
namento dos dispositivos computori-
zados dos sistemas de informação, de 
forma a determinar o sucesso e a difu-
são destas técnicas e instrumentos no 
meio prático.

GPS e GIS
O grande motivo do uso de siste-

mas como o GIS e o GPS foi a possibi-
lidade de análise em diferentes visões, 
muitas vezes mais complexas, para 
validar decisões, como aplicação de 
fertilizantes, por exemplo. São toma-
das  decisões de alta precisão com o 
auxílio destas tecnologias.

O GPS dá-nos uma gravação da 
variabilidade do campo, sendo possí-
vel desta forma, determinar e gravar 
diversas posições e as suas respecti-
vas coordenadas. Este tipo de tecno-
logia processa todas as parcelas do 
campo com bastantes detalhes, mas 
gera um grande banco de dados, sen-
do que o GIS surge como alternativa 
para armazenar e manipular estes da-
dos, já que possui uma interface que 
transfere os dados para a elaboração 
de mapas e outros tipos de represen-
tações.

Imagens recolhidas por GPS e GIS

▶
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REGISTO DE DADOS
A utilização de equipamentos au-

tomáticos e programáveis passou a 
ser necessidade dentro das instalações 
agrícolas e com isto a agricultura de 
precisão expandiu-se mais na gestão 
das informações. Os aparelhos de re-
gisto de dados capturam dados am-
bientais com diversas variáveis, como 
temperaturas, humidade relativa, ve-
locidade do vento, entre outras, per-
mitindo também o alcance de áreas 
perigosas e de difícil acesso. Desta 
forma a monitorização à distância, 
em tempo real, de diferentes variáveis 
ambientais, produtivas e de maneio 
pode ser feita com bastante eficácia 
e a custos reduzidos. Estes aparelhos 
abriram os horizontes na pesquisa 
relacionada com a agricultura de pre-
cisão, passando o ambiente a ser con-
trolado de forma mais exacta, possibi-
litando a inclusão de outros sistemas 
tecnológicos. 

Actualmente entre muitas das 
aplicações à disposição da agricultura 
de precisão, destacam-se duas relati-
vamente à produção animal, que são, 
o Controle Climático nas Instalações 
Zootécnicas e o Maneio de Animais, 
quanto à sua fisiologia e maneio nu-
tricional.

Todos estes sistemas aplicados à 
agricultura de precisão foram expan-
didos, sendo que os sistemas de pro-
dução animal têm recebido diversos 
enfoques na pesquisa de sistemas de 
informação, tendo surgido um novo 
conceito de precisão no sector animal: 
a Zootecnia de Precisão.

ZOOTECNIA DE PRECISÃO
Chama-se Zootecnia de Precisão 

ao uso de métodos avançados de con-
trolo, através da automação e outros 
sistemas, com o intuito de se diminuir 
as perdas decorrentes do processo 
produtivo e aumentar a eficiência do 

sistema (FIALHO, 1999).
O aumento da produção animal 

está aliado a um aumento do volume 
de informações, que torna difícil e 
complexo o crescimento da actividade 
sem algum tipo de auxílio directo na 
organização destas respostas.

 Devido ao grande apelo à 
segurança alimentar, os sistemas de 
produção modificaram-se em direção 
à qualidade total do produto, certifi-
cação de origem, preocupação com o 
meio ambiente e pelo bem-estar ani-
mal, centrando todas as cadeias de 
produção nos conceitos de zootecnia 
de precisão e rastreabilidade, que re-
sulta na maximização da produção e 
incremento nas exportações de pro-
dutos de origem animal.

Todas estas tecnologias são usa-
das e aperfeiçoadas através de pesqui-
sas nas diferentes áreas da produção 
animal, sendo perceptíveis os grandes 
avanços na produção de pastagens, 
que derivam da importância que ac-
tualmente este tema tem na produção 
animal. Com o crescimento e expan-
são da zootecnia de precisão nas suas 
diferentes características, apareceu 
um novo conceito nesta actividade: a 
Pecuária de Precisão.

PECUÁRIA DE PRECISÃO
A pecuária de precisão pode ser 

considerada como a modernização 
dos sistemas de produção animal a 
pasto (CARVALHO et al., 2009). Es-
tes métodos referem-se ao registo de 
diferentes variáveis dos animais, com 

o intuito da selecção destas informa-
ções para a monitorização contínua 
dos rebanhos em tempo real. Este 
conceito evoluiu em grande escala, 
acompanhando as actividades do re-
banho em áreas extensas, definindo 
as trajectórias a seguir, analisando os 
comportamentos dos animais duran-
te a sua alimentação.

Considerando os ecossistemas de 
pastagens, a actividade de pastoreio 
é de enorme complexidade, variando 
tanto no tempo como no espaço, ou 
seja, as respostas comportamentais e 
produtivas podem ser definidas por 
eventos variáveis, que com o supor-
te dado pelas novas tecnologias são 
analisados, permitindo ter uma visão 
mais próxima das ocorrências natu-
rais e factores que influenciam a dinâ-
mica ecológica do ambiente.

Actualmente, a exploração das pas-
tagens requer uma maior eficiência no 
processo produtivo. Sendo o maior 
desafio produzir mais em áreas meno-
res, com recursos naturais reduzidos, 
atenuando a degradação ambiental e 
emissões de gases de efeito de estufa. 

A sustentabilidade dentro da pro-
dução animal tornou-se um forte pa-
radigma, visto que existe uma enorme 
interacção entre ruminantes, macro e 
microfauna do solo, vegetação e ciclos 
nutritivos. Para que a gestão destas 
respostas e variabilidade dos serviços 
ambientais seja efectiva, temos de es-
tar cientes que a pecuária de precisão 
e os seus instrumentos são uma reali-
dade necessária e presente.

MANEIO GERAL

O aumento da produção animal está aliado 
a um aumento do volume de informações, 
que torna difícil e complexo o crescimento 
da actividade sem algum tipo de auxílio 
directo...



63notícias Limousine

para esta estimativa. Tais técnicas po-
dem ser caras, invasivas e imprecisas, 
necessitando de calibragem prévia 
dos observadores a campo. Vários es-
tudos, sugerem análises acústicas do 
comportamento ingestivo dos bovi-
nos, utilizando microfones wireless 
para avaliar as diferentes caracterís-
ticas acústicas, sendo a estimativa da 
quantidade de material ingerido por 
meio da energia e intensidade do sinal 
sonoro.

A monitorização dos rebanhos 
nas pastagens é uma actividade que 
procura o uso de tecnologias de pre-
cisão. Dependendo do tamanho da 
área, existe a dificuldade de monitori-
zar o comportamento e saúde animal, 
assim como optimizar o pastoreio e 
detecção de problemas. Alguns cria-
dores utilizam sistemas GPS nos bo-
vinos, conseguindo obter um padrão 
regular, motivado por diversos facto-
res, como a qualidade das forragens, 
quantidade, presença de água e som-
bra. Esta ferramenta consiste numa 
fonte promissora de informação, que 
tem como objectivo delimitar zonas 
de ocupação e factores que determi-
nam o uso da pastagem pelo gado.

Em suma, muitas são as ferramen-
tas desenvolvidas para a pecuária de 
precisão, estimulando cada vez mais o 
desenvolvimento de equipamentos de 
baixo custo e de fácil uso para os pro-
dutores, sendo que a empregabilidade 
das mesmas a campo ainda é estudada 
pela comunidade científica mundial.

Se o objectivo é produzir cada vez 
mais em menos espaço, com mais 
eficiência e com recursos cada vez 
mais limitados, a pecuária de preci-
são possui um enorme potencial de 
crescimento.n
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Alguns criadores utilizam sistemas GPS nos bovinos, conseguindo obter 
um padrão regular, motivado por diversos factores, como a qualidade 
das forragens, quantidade, presença de água e sombra.

Pecuária de Precisão

Controlo e Monitorização

Avaliar a 
Heterogeneidade

Diminuir a 
Complexidade

Maximizar o Lucro

Optimizar a 
Heterogeneidade

Mimetizar Padrões 
da Natureza

Optimizar Eficiência 
de uso dos Recursos

Rede de Informação GPS Gravador com Microfone e GPS  

 AVANÇOS CIENTÍFICOS NA 
 PECUÁRIA DE PRECISÃO
Inúmeras formas foram estudadas 

com o objectivo de monitorizar os 
animais a pasto e estimar a ingestão 
de forragens. Desde fístulas esofági-
cas, amostras de simulação de pasto-
reio, observação do comportamento 
ingestivo, entre outros, são opções 
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Novilhas de substituição 
Comprar ou Recriar

Para decidir qual será a melhor 
estratégia a seguir,  o criador 
deverá ponderar quais as van-
tagens ou desvantagens em 

recriar ou comprar as suas novilhas de 
substituição, quer sejam elas de ordem 
económica ou de maneio especifico 
para cada exploração.

Fatores como:
 y Valores de mercado
 y Tamanho do efetivo
 y Disponibilidade alimentar, de 
espaço e de mão-de-obra

 y Económicos
 y Maneio sanitário
 y Valores genéticos
 y Facilidade de parto

Podem influenciar a escolha de 
cada criador, e perceber qual a melhor 
estratégia a seguir, de acordo com a 
sua realidade. 

 VALORES DE MERCADO 
Para muitos autores, a “industria 

da carne” é cíclica, atingindo preços 
máximos e mínimos a cada 10 anos. 
A lei da oferta e da procura influencia 
este ciclo, e tal como noutras indús-

trias, se a oferta é baixa e a procura é 
alta, os preços tendem a subir.

Urge perceber em que tipo de mer-
cado cada criador está inserido, ou 
quais os mercados que se podem ex-
plorar.  Produzir animais de alto valor 
genético, ou animais para abate ao des-
mame, venda para recriar ou engordar, 
vender na exploração ou vender em 
leilões, aproveitar novas oportunida-
de de exportação de animais vivos, são 
tudo fatores que influenciam ou irão 
influenciar os preços a curto/médio 
prazo.

Fatores como as condições ambien-
tais, gostos dos consumidores finais, 
ou doenças (ex: vacas loucas), podem 
também influenciar tendências a lon-
go prazo e valores de mercado.

Do ponto de vista financeiro a mé-
dio prazo, preços altos, poderão indi-
car previsões de proveitos financeiros e 

como tal influenciam o aumento da 
produção, o aumento dos efetivos, a 
recria das novilhas com alto valor ge-
nético e a procura de novilhas fora da 
exploração.

Por outro lado, preços baixos, in-
fluenciam a diminuição dos efetivos, 
os criadores a vender mais e a comprar 
menos novilhas de substituição. 

A questão que se põe é que tudo pa-
rece ser contraditório às oportunida-
des de negócio, “comprar caro e vendar 
barato”, será a melhor solução?

 TAMANHO DO EFETIVO 
As taxas de substituição são variá-

veis de acordo com a intensidade de 
seleção que o criador pretender exercer 
na sua vacada, podendo variar entre os 
10 e os 30%. Significa que para efetivos 
“pequenos” de 30 vacas, se utilizarmos 
uma taxa de substituição de 20% cor-

POR RICARDO RODRIGUES
ACL

Fatores como as condições ambientais, gostos 
dos consumidores finais, ou doenças (ex: vacas 
loucas), podem também influenciar tendências a 
longo prazo e valores de mercado.

“ “
Muito se tem escrito e discutido sobre este tema para tentar descobrir 
a resposta certa. Porém, o problema é que não há uma resposta que 
sirva a todos os criadores. Cada criador tem condições específicas e as 
explorações estão expostas aos mais variados ambientes e diferentes 
tipos de maneio.
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responde a 6 novilhas de substituição 
por ano. Por outro lado, ao tratar-se 
de um efetivo de 200 vacas, corres-
ponderia a um lote de 40 novilhas de 
substituição. Diferenças que terão o 
seu peso económico na exploração e 
que irão ditar se compensa ou não a 
recria desse número de animais.

Do ponto de vista de uma econo-
mia de escala, teoricamente é mais 
vantajoso para explorações maiores 
a recria de animais pois os custos de 
alimentação e de mão-de-obra estão 
mais diluídos, ao contrário das explo-
rações pequenas onde o peso econó-
mico da alimentação e mão-de-obra é 
mais sentido.

 DISPONIBILIDADE 
ALIMENTAR  E DE ESPAÇO 
A recria de bezerras/novilhas re-

quer um maneio adicional e o au-
mento da mão-de-obra necessário 
para esse efeito pode ser significativo, 
como tal terá um peso económico im-
portante.

Para atingir o peso e/ou o tama-
nho ideal à idade de cobrição, as no-
vilhas deviam ser recriadas separada-
mente do resto da vacada de modo a 
que lhes seja disponibilizado um ma-
neio alimentar e sanitário adequado. 

Devido a necessidades alimentares 
diferentes, serão necessárias cercas 
adicionais e pastagens/prados, logo 
desde o desmame até à altura do par-
to. Tendo em conta que as novilhas só 
deverão ser postas à cobrição quan-
do atingirem aproximadamente 60% 
do seu peso estimado adulto e 90% 
à altura do parto, isto significa que 
a recria não deve ser menosprezada 
e requer maneios adicionais e impor-
tantíssimos que irão influenciar toda 
a vida reprodutiva do animal. 

Na imagem seguinte, exemplifica-
-se uma curva de crescimento de uma 
novilha dando uma ideia dos GMD 
necessários para atingir determina-
dos pesos a determinadas idades. 

 ECONÓMICOS 
São vários os fatores económicos 

que poderão influenciar a decisão de 
comprar ou de recriar as novilhas de 
substituição. Fatores como custos de 
oportunidade, custos de alimentação, 
novos parques/cercas, maneio extra, 
preços das vacas de refugo, etc..

Dependendo de cada exploração e 
da disponibilidade de recursos dispo-
níveis, o custo de recriar bezerras até à 
idade do parto é muito variável. É es-
sencial cada criador conhecer as dispo-
nibilidades de recursos e de orçamento 
para melhor ponderar a sua decisão.

Na tabela 1, da página seguinte, 
exemplificam-se alguns orçamentos 
possíveis para a recria de uma bezerra 
até à idade ao parto. 

 MANEIO SANITÁRIO 
Uma das principais razões que leva 

os criadores a recriarem as suas novi-
lhas de substituição prende-se com 
o facto de assim evitarem a possível 
entrada de doenças. Associado à com-
pra de novilhas está sempre o risco de 
introdução de doenças indesejadas na 
vacada, que poderão afetar a produtivi-
dade da vacada e os resultados a médio 
prazo.

A biossegurança não é mais que 
prevenir a entrada de agentes causa-
dores de determinadas doenças na ex-
ploração. Em bovinos de carne, falar 
de um nível máximo de biosseguran-
ça é falar de uma vacada fechada, em 
que os animais de substituição nascem 
na própria exploração. Por outro lado 
um nível de biossegurança reduzido 
é quando se introduzem animais de 
explorações sem qualquer tipo de ga-
rantia sanitária e sem se realizar uma 
quarentena. 

 VALORES GENÉTICOS 
As mais recentes mudanças ao nível 

dos apoios subsidiados aos agriculto-
res, levaram a que os agricultores olhas-
sem para a sua vacada de um ponto de 
vista mais produtivo, mais criterioso 
ao nível da linha fêmea. As necessida-
des crescentes de animais férteis e pro-
dutivos, fazem com que os agricultores 
conheçam os seus animais e saibam os 
pontos que devem melhorar. 

Ao conhecer as melhores vacas, ao 
saber quais as vacas que melhor produ-
zem, oferece ao agricultor a vantagem 
de poder escolher a melhor genética, as 
melhores fêmeas de substituição para 
assim melhorar a produtividade e a 

6-7 MESES

DESMAME IDADE AO 1º PARTO

TEMPO

ENTRADA À COBRIÇÃO

18 MESES

700

660

575

500

270

42

600

500

400 400

300

200

100

0

PESO VIVO (Kg)

CURVA DE CRESCIMENTO CU
RVA

 D
E CRESCIM

EN
TO

30 MESES

GMD 400g

GMD 500g

GMD 720g

GMD 800g

GMD
500g

▶
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competitividade da exploração.
A compra de fêmeas de substitui-

ção, deve ter como ponto de partida a 
escolha de fêmeas com performances 
conhecidas, para que a escolha se ba-
seie em dados concretos, criteriosos e 
que se traduzam num melhoramento 
genético da exploração. Em vacadas 
cruzadas, um dos critérios a utilizar é 
o cruzamento entre raças para assim 
se poder tirar o maior proveito da he-
teróse ou vigor hibrido, que se traduz 
na maioria dos casos em animais mais 
vigorosos e com maiores capacidades 
de crescimento do que os seus ascen-
dentes. 

A escolha de diferentes linhas ge-
néticas permite ao criador não só uma 
diferenciação genética como também 
a produção de um produto específico 
que melhor se adapte ao mercado em 
que a exploração está inserida.

Em vacadas numerosas, a possibili-
dade de ter um lote de fêmeas com um 
touro específico, em que as qualidades 
maternais são conhecidas e valoriza-
das, é uma vantagem para se poder a 
partir desse lote escolher as melhores 
fêmeas de substituição. 

 FACILIDADE DE PARTO 
As duas principais causas de par-

tos distócitos, são fêmeas com pouco 
desenvolvimento, em particular com 
áreas pélvicas diminutas e bezerros 
demasiado grandes. São duas causas/
efeitos que poderão influenciar a esco-
lha das novilhas de substituição.

A escolha de fêmeas com boas ba-
cias, representa uma aposta em maior 
aptidão ao parto. Mas não é só a mor-
fologia que conta, pois o tamanho do 
bezerro está relacionado geneticamen-
te com a vaca/novilha e com o touro. 
A escolha de novilhas deve assim recair 
em linhas genéticas com elevada facili-
dade de parto, quer sejam nascidas na 
própria exploração quer sejam prove-
nientes de outras explorações. 

Em animais puros Limousine, ins-
critos no Livro Genealógico, é possível 
consultar a avaliação genética através 
do site da ACL (limousineportugal.
com). A avaliação genética indica o po-
tencial genético não só da facilidade 
de parto bem como de um outro fator 
preponderante para a seleção de novi-
lhas, a Capacidade Maternal. A Capaci-
dade Maternal indica o efeito materno 

direto no crescimento do bezerro até 
ao desmame e pode ser traduzido no 
potencial leiteiro do animal.

Em suma, a decisão na escolha de 
novilhas de substituição representa 
um papel importantíssimo na produ-
tividade e prolificidade de uma vacada. 
Tanto os fatores de ordem económica 
como os de maneio das explorações 
devem ser tidos em conta na altura de 
tomar decisões sobre recriar ou com-
prar fêmeas fora da exploração. Todos 
os fatores devem ter por base as dispo-
nibilidades e diferentes realidades de 
cada exploração. n

Valor de uma bezerra ao desmame 

Custos de alimentação do desmame até 
á cobrição (+250kg)

Custo associado ao touro pelo benefício

Maneio

Pastoreio e custos de alimentação até 
ao parto

Custos veterinários

Custos associados ao risco de perdas 
(abates/mortes)

TOTAL

600€

250€

30€

50€

200€

40€

80€

1250€

800€

400€

30€

50€

300€

40€

80€

1700€

1000€

600€

30€

50€

500€

40€

80€

2300€

EXEMPLO DE ORÇAMENTOS PARA A RECRIA DUMA FÊMEA ATÉ AO PARTO

Melhor
genética
e melhor 
alimentação

Melhor
genética
e melhor 
alimentação

Tabela 1 - Exemplo de orçamentos para a recria duma fêmea até ao parto

A decisão na 
escolha de novilhas 
de substituição 
representa um papel 
importantíssimo 
na produtividade e 
prolificidade de uma 
vacada. 

“

“
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POR FILIPA CORREIA
VETHEAVY

Campilobacteriose 
Genital Bovina

 SINAIS CLÍNICOS 
Os sinais clínicos desta patologia passam muitas vezes 

despercebidos, principalmente em efetivos grandes e sem 
controlo reprodutivo.

A principal característica é a repetição de cios, com au-
mento do período entre cios. Isto é consequência da morta-
lidade embrionária que ocorre após a implantação do em-
brião. 

A maioria das fêmeas consegue eliminar a infeção ao fim 
de três a seis ciclos, nesta fase já consegue ficar gestante. No 
entanto há fêmeas que mantêm a infeção e ficam gestantes, 
nestes casos pode ocorrer aborto, sendo mais frequente o 
aborto no terço médio de gestação e infeção vaginal pós-
-parto.

Podem ocorrer processos inflamatórios nos órgãos re-
produtores e em alguns casos infertilidade temporária ou 
permanente. 

A retenção placentária também é uma ocorrência co-
mum.

Nos machos a infeção é assintomática, apesar do agente 
se alojar e multiplicar nas criptas prepuciais, estes não ad-
quirem imunidade mantendo sempre a infeção. 

Os machos infetados representam um grande fator de 
risco para a manutenção da infeção no rebanho.

 COMO DETETAR A SUA PRESENÇA NA VACADA? 
A CGB é uma doença pouco percetível, geralmente sub-

clínica, por esse motivo é particularmente importante estar 
alerta para determinados aspetos, para que seja possível de-
tetar a sua presença o mais cedo possível.

É indispensável que haja um controlo zootécnico, com 
avaliação dos dados da vacada, para que a suspeita sobre 
uma doença reprodutiva silenciosa como a CGB apareça.

O primeiro fator de alerta é o aumento do intervalo entre 

A campilobacteriose genital bovina 
(CGB) é uma doença infecto-
contagiosa de transmissão sexual. É 
causada pela bactéria campylobacter 
fetus subespécie venerealis, um 
bastonete gram-negativo. Esta 
bactéria requer um ambiente 
rico em CO2 e pobre em O2 para 
crescer.
Trata-se de uma doença com 
distribuição mundial, a sua 
ocorrência causa grandes perdas 
económicas uma vez que pode levar 
a elevadas taxas de retorno ao cio. 
Sendo pouco percetível no rebanho, 
com sinais clínicos pouco evidentes, 
muitas vezes há já grandes prejuízos 
quando se desconfia da sua 
presença.

REPRODUÇÃO
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partos (INTP), resultante dos retornos ao cio bem como os 
intervalos entre os cios aumentados e irregulares. A idade 
ao primeiro parto também pode ser maior que o normal na 
exploração, uma vez que as novilhas são mais suscetíveis à 
infeção.

Nas explorações com épocas de cobrição, nota-se um au-
mento significativo do número de fêmeas não gestantes no 
final da época de monta.

Pode ainda ser registado um aumento do número de 
abortos.

O diagnóstico laboratorial é indispensável para identifi-
car o agente responsável pelas quebras produtivas da vacada.

 TRANSMISSÃO 
A introdução de CGB na vacada ocorre quase sempre 

pela aquisição de animais infetados, normalmente touros.
A transmissão da CGB é venérea, ocorre durante a cópu-

la de macho infetado para fémea suscetível e vice-versa, pelo 
que a infeção se difunde rapidamente. 

Sendo uma doença com sinais clínicos pouco evidentes, 
quando é detetada é provável que já exista um grande núme-
ro de animais infetados.

A transmissão pode ainda ocorrer de macho para macho 
em situações de comportamento homossexual e via sémen 
contaminado em inseminação artificial (IA). 

Menos frequente mas também possível, por fómites, 
como por exemplo material utilizado em IA, colheita de 

Foto 1 
Colheita

Foto 2
Lavado prepucial

Foto 3
 Meio de transporte enriquecido

A CGB é uma doença pouco 
percetível, geralmente subclínica, 
por esse motivo é particularmente 
importante estar alerta...

““

sémen e camas nas criações com alta intensidade como as 
engordas.

A maioria das fêmeas adquire imunidade após três a seis 
retornos a cio e estão em condições de levar uma gestação a 
termo. As novilhas são mais suscetíveis à infeção. 

As fêmeas que mantêm a infeção durante a gestação são, 
juntamente com os machos, um grande fator de risco na dis-
seminação da doença.

 DIAGNÓSTICO E CONTROLO 
Após suspeita de doença reprodutiva é necessário iden-

tificar o agente, para isso é indispensável o diagnóstico la-
boratorial.

O material para diagnóstico laboratorial deve ser colhi-
do preferencialmente dos machos (Foto1). Apesar de tam-
bém ser possível fazer colheita de fêmeas suspeitas, fetos 
abortados e membranas fetais.

Os machos devem fazer repouso sexual por sete a quin-
ze dias antes da colheita. Esta pode ser feita por raspagem 
para recolha de esmegma, ou através de lavagem prepucial 
(Foto2).

A lavagem prepucial é a técnica mais utilizada, faz-se 
lavagem com solução salina e o lavado prepucial pode ser 
utilizado para técnicas como reação em cadeia polimerase 
(PCR), imunofluorescência direta, ou pode ser transporta-
do em meio de enriquecimento adequado para isolamento e 
identificação do microrganismo (Foto3). ▶
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Uma vez confirmada a presença de CGB é necessário to-
mar medidas para controlar a infeção na exploração. A sua 
erradicação não é fácil, principalmente nos grandes efetivos 
em extensivo.

A estratégia de controlo deve ser adaptada às condições 
da exploração e tipo de efetivo em questão.

Em primeiro lugar é necessário identificar os touros por-
tadores e retirá-los da reprodução. Estes animais não devem 
ser mantidos em conjunto com touros portadores, uma vez 
que há a possibilidade de transmissão macho – macho. Os 
touros portadores devem ser descartados. 

Consoante o seu valor genético e idade, pode-se optar 
pelo tratamento dos touros. Tem-se conseguido bons re-
sultados com o uso de dihidroestreptomicina parenteral 
em simultâneo com uso local, em esquema de lavagens com 
solução diluída. Os machos mais jovens são melhores can-
didatos a tratamento por apresentarem menor número e 
profundidade de criptas prepuciais, local de colonização do 
campylobacter fetus venerealis.

A estratégia mais eficaz é o recurso a um programa de 
IA, no entanto trata-se de um processo dispendioso e que 
requer mais recursos humanos e tecnológicos.

Se forem utilizados touros de repasse é muito importan-
te que sejam confirmados livres de infeção.

A vacinação tem-se mostrado eficaz, mas não está ainda 
disponível em Portugal.

É preciso ter em conta que há fêmeas que levam a gesta-
ção a termo mesmo infetadas, sendo reservatórios do agen-
te. Por isso é necessário fazer exames regulares nos touros.

Exemplo de programa de controlo adaptado aos nossos 
efetivos:
1. Identificação dos touros portadores e não portadores, 

manter os reprodutores não portadores fora da vacada. 
É importante analisar também os futuros reprodutores 
uma vez que há possibilidade de infeção não venérea.

2. Diagnóstico de gestação, formando um grupo com fê-
meas com mais de quatro meses de gestação e as fêmeas 
paridas há menos de vinte e um dias. Estes animais são 

aqueles que, em caso de infeção, já adquiriram imunidade.
3. No grupo com imunidade adquirida são colocados os 

touros não portadores. Caso alguma fêmea aborte, deve 
ser imediatamente retirada para o grupo das vacas vazias.

4. No grupo de fêmeas vazias podem ser utilizados os tou-
ros portadores, caso não haja disponibilidade de adquirir 
reprodutores. As fêmeas mantêm-se neste grupo até ao 
parto, ou confirmação de gestação superior a quatro me-
ses.

5. A hipótese de recurso a IA para acelerar o processo de 
controlo da infeção deve ser equacionada. Assim como o 
tratamento de reprodutores, tendo em conta as suas ida-
des e valor genético.

 CONCLUSÃO 
A CGB é uma doença subclínica e subdiagnosticada, a 

sua prevalência nos nossos efetivos pode ser maior do que 
se imagina. 

Num estudo feito em 2014 em touros na região do Alen-
tejo, a prevalência de touros infetados foi de 20,7%, numa 
amostra de 29 touros.

Esta doença reprodutiva contribui fortemente para a di-
minuição de produtividade das explorações. É uma das res-
ponsáveis pelos baixos índices reprodutivos do país.

Para a sua deteção é importante que as explorações man-
tenham os registos reprodutivos e produtivos atualizados. A 
sua eliminação só é possível seguindo à risca um programa 
de controlo, com vigilância apertada e registos atualizados.n
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Leptospirose
nos bovinos 
A prevenção como hábito

A leptospirose é uma doença 
infecciosa, de distribuição 
mundial, com maiores pre-
valências nos países onde 

se registam temperaturas amenas 
associadas a condições de humida-
de elevadas, factores que favorecem 
a sobrevivência do agente infeccioso 
no ambiente e a sua transmissão aos 
animais. Nas regiões temperadas, a 
doença tem, por esta razão, um carác-
ter mais sazonal, com picos frequentes 
no Outono1 e, por vezes, na Primavera.

Esta doença pode afectar mamífe-
ros domésticos e silváticos, bem como 
o Homem (é uma zoonose), tendo tam-
bém já sido isolada em répteis e aves.2 
É provocada por bactérias do género 
Leptospira spp, de forma helicoidal, que 
facilita os seus movimentos em meios 
húmidos. As principais fontes de in-
fecção são a urina, os fetos abortados 
ou corrimentos uterinos/vaginais, o 
sémen e o leite de animais infectados. 
A infecção ocorre através do contacto 
destes produtos com a mucosa oral, 
nasal, ocular e genital ou com soluções 
de continuidade (feridas).2 

O género Leptospira spp. inclui vá-
rias espécies, umas nocivas para os ani-
mais, outras não. As espécies nocivas, 
ou patogénicas, apresentam, por sua 

vez, “variedades”, chamadas sorova-
res, adaptadas aos seus hospedeiros de 
manutenção, mas que podem infectar 
outros animais, de forma acidental. As 
características da infecção variam con-
soante esta ocorre por uma Leptospira 

adaptada ao hospedeiro infectado ou 
se, pelo contrário, se deve a uma so-
rovar não adaptada a esse hospedeiro 
(ver Tabela 1).

Assim sendo, nos bovinos, a ma-
nifestação clínica mais evidente e fre-

POR MARISA BERNARDINO
ZOETIS, AREA TECNHICAL MANAGER – RUMINANTS

CARACTERÍSTICAS 
DA INFECÇÃO

SOROVARES 
ADAPTADAS 

SOROVARES NÃO ADAPTADAS 

Hospedeiro 
de manutenção (reservatório 
da doença)

acidental

Susceptibilidade alta baixa

Severidade da doença pouco severa muito agressiva

Evolução crónica aguda/hipergauda

Manifestações
clínicas

discretas:
subfertilidade/infertilidade; 
quebras abruptas na 
produção de leite;
doença renal crónica

evidentes: 
mortes súbitas (sobretudo em bezerros em 
aleitamento); abortos a partir do 2º trimestre de 
gestação (a expulsão do feto pode ocorrer várias 
semanas após a infecção)

Transmissão
directa e indirecta;
entre animais da mesma 
espécie, dentro da exploração

sobretudo indirecta;
via animais de outras espécies que entram na 
exploração

Resposta imunitária 
(produção de 
anticorpos)

ténue substancial

Resposta Vacinal
boa, se a vacina contiver as sorovares relevantes na exploração e desencadear a 
resposta imunitária adequada

Exemplos nos Bovinos Leptospira sp. sorovar Hardjo 

Leptospira interrogans sorovar 
Pomona (adaptada aos suínos)
Leptospira interrogans sorovar  
Icterohaemorrhagiae (adaptada aos roedores), 
outras

Tabela 1 - Características da leptospirose consoante o tipo de sorovar envolvida (adaptado de 3)
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quentemente observada é a provocada 
por leptospiras não adaptadas a esta 
espécie. À necropsia dos animais mor-
tos devido a esta infecção, observa-se 
icterícia (tonalidade amarela), zonas 
hemorrágicas e, se a bexiga tiver urina, 
é frequente esta apresentar cor casta-
nha, por conter hemoglobina, prove-
niente da destruição massiva dos gló-
bulos vermelhos. 

A infecção do Homem é sempre 
uma ocorrência acidental, mas relati-
vamente frequente e potencialmente 
grave, sendo a distribuição de sorova-
res de Leptospira spp. na população hu-
mana, um reflexo da sua distribuição 
na população animal.4

Após a infecção, segue-se um pe-
ríodo de incubação mais ou menos 
longo (de 4 a 10 dias), a partir do qual 
as leptospiras invadem a corrente san-
guínea, dando lugar às manifestações 
agudas da doença. De seguida, ao co-
lonizarem os órgãos para os quais têm 
mais afinidade (rim, fígado, úbere, 
útero) podem estabelecer uma infec-
ção crónica, com excreção da bactéria 
de forma contínua ou intermitente 
(mais frequente na sorovar Hardjo, 
adaptada aos bovinos) ou, no caso das 
sorovares não adaptadas a esta espécie 
animal, dar origem à morte, de forma 

muitas vezes súbita, ou ao estabeleci-
mento de imunidade (leptospiras me-
nos agressivas ou animais capazes de 
responder à infecção).5

O diagnóstico da leptospirose em 
bovinos deve envolver os meios neces-
sários para se concluir sobre as soro-
vares envolvidas, pois este facto é im-
portante na decisão das medidas de 
controlo a estabelecer. É fundamental 
a consulta do Médico Veterinário as-
sistente para efectuar este diagnóstico 
e propor as medidas de controlo mais 
adequadas.

O impacto económico da leptospi-
rose nas explorações de bovinos é mais 
ou menos evidente, consoante a soro-
var envolvida na infecção (adaptada 
ou não adaptada aos bovinos). Contu-
do, qualquer que seja o panorama, as 

perdas económicas serão, sem dúvida, 
avultadas, uma vez que esta doença 
pode resultar na diminuição do nú-
mero de bezerros nascidos ou desma-
mados, na viabilidade das gestações 
precoces e no intervalo entre partos 
(efeito frequente quando a infecção 
por L.Hardjo se estabelece e permane-
ce na exploração), na diminuição da 
produção de leite, com consequentes 
perdas de produção e influência nega-
tiva no desenvolvimento dos bezerros 
em aleitamento, em custos envolvidos 
nos tratamentos, morte e refugo invo-
luntário de animais e, naturalmente, 
no risco que a doença envolve para os 
humanos.5

Como tal, a aposta deve ser feita na 
prevenção, através da adopção de medi-
das de biossegurança (ver Tabela 2) e da 

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA PARA O CONTROLO
DA LEPTOSPIROSE EM BOVINOS

Controlo dos factores de risco

• compra ou contacto com animais infectados (incluindo o touro 
de cobrição e a participação em concursos)

• acesso a fontes de água contaminadas

• pastoreio conjunto com outros animais (da mesma espécie ou de 
outras)

• temperaturas amenas (10-34°C) e humidades elevadas

Limpeza e desinfecção das instalações (parques, mangas, troncos de contenção)

Promoção do escoamento de águas (através de uma correcta drenagem dos solos/pisos)

Minimização da utilização de fontes de água comuns a várias explorações e/ou com fraco fluxo. 

Controlo da entrada de roedores e outros animais silvestres na exploração (medida difícil de adoptar 
em explorações de extensivo)

Adopção de medidas de higiene, protecção (vestuário e calçado) e formação dos trabalhadores da 
exploração. 

Tabela 2 - Medidas de biossegurança para o controlo da leptospirose em bovinos (adaptado de 6)

Esta doença pode 
afectar mamíferos 
domésticos e silváticos, 
bem como o Homem...
Como tal, a aposta 
deve ser feita na 
prevenção, através da 
adopção de medidas de 
biossegurança...

“

“

▶
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vacinação contra as leptospiras rele-
vantes na exploração.

A vacinação, quando relevante, deve 
ser realizada a todos os animais da ex-
ploração, de forma preventiva e os ani-
mais devem ser vacinados o mais jovens 
possíveis7, de acordo com as instruções 
da vacina indicada pelo veterinário as-
sistente. A prevenção vacinal da leptos-
pirose bovina, direccionada contra as 
sorovares relevantes constitui, sem dú-
vida, a principal estratégia de controlo 
desta doença nas explorações de carne e 
deve ser encarada como um hábito, nos 

casos em que já houve registo de surtos 
provocados por esta bactéria. Uma vez 
que a leptospirose afecta as principais 
fontes de rendimento das explorações 
de bovinos – a fertilidade, a produção 
de leite e, indirectamente, o crescimen-
to dos bezerros, a abordagem preven-
tiva é claramente a que melhor se foca 
na produtividade das explorações afec-
tadas ou em risco, evitando a aborda-
gem de urgência, frequente quando há 
surtos, mas sempre de maior risco para 
os animais e para todos os que com eles 
trabalham. n

A prevenção vacinal da 
leptospirose bovina, 
direccionada contra as 
sorovares relevantes 
constitui, sem dúvida, a 
principal estratégia de 
controlo desta doença 
nas explorações de 
carne...

“

“
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que cerca de 50 a 89% dos bezerros 
que morrem, morrem sobretudo no 
primeiro mês de vida, o chamado pe-
ríodo neonatal. 

A maioria dos bezerros que são 
afectados por doenças em algum mo-
mento da sua vida, principalmente 
no período neonatal, quando não 
morrem e conseguem recuperar, não 
só vão apresentar uma menor taxa 
de crescimento como também um 
menor ganho médio diário, sendo co-

mum no final do desmame existirem nos lotes de bezerros, 
uns mais pequenos e mais fracos comparativamente a ou-
tros que nunca apresentaram nenhum problema de saúde. 
Portanto, a criação de bezerros saudáveis com o mínimo de 
mortalidade possível é crucial para atingir os objectivos eco-
nómicos de uma exploração.

Durante os 9 meses de gestação o bezerro encontra-se 
num ambiente estéril, no entanto, a partir do nascimento 
ele é exposto a um ambiente altamente contaminado por 
milhões de microorganismos, sendo as primeiras quatro 

Colostro
Sua importância na saúde do vitelo

POR SÓNIA GERMANO
HOSPITAL VETERINÁRIO MURALHA DE ÉVORA

Nas explorações de bovi-
nos de carne em que o 
lucro surge essencial-
mente da venda de be-

zerros ao desmame, a rentabilidade 
económica está inteiramente depen-
dente da produção dos mesmos, ou 
seja, por um lado está condicionada 
pela eficiência reprodutiva da vaca-
da, isto é, pela fertilidade e por outro 
pela genética presente, já que esta vai 
determinar não só a conformação 
do animal como também os kg de carne que este consegue 
atingir. Contudo, não basta que a vaca tenha um bezerro a 
cada 365 dias nem que o produtor possua reprodutores com 
boa genética na sua exploração, é extremamente necessário 
que os bezerros nasçam e consigam sobreviver até ao perío-
do de desmame com a melhor saúde possível, já que eles 
serão o futuro das vacadas. Ou seja, para que a exploração 
seja economicamente viável não só deverá apresentar uma 
fertilidade maior ou igual a 90%, isto é, em cada 10 vacas 
parirem 9, como também deverá apresentar uma boa genéti-
ca (bezerros de maior qualidade) e uma óptima taxa de des-
mame. Entenda-se por taxa de desmame, a percentagem de 
bezerros que são desmamados por ano/época tendo em con-
ta o número de bezerros que nasceram nesse mesmo ano/
época. Idealmente a taxa de desmame deveria ser de 100%, 
ou seja, conseguir desmamar os 9 bezerros com o máximo 
de peso possível. No entanto, a mortalidade é uma realida-
de bem presente nas explorações, estimando-se que cerca de 
6,5% dos bezerros, em média, não conseguem atingir a fase 
do desmame, existindo mesmo em algumas explorações, 
mortalidade na ordem dos 15-20%. As causas mais comuns 
de mortalidade em bezerros são problemas relacionados 
com o parto, o clima, diarreias, onfaloflebites (inflamações 
no umbigo), septicémias e pneumonias (Gráfico 1), sendo 

É extremamente 
necessário que os 
bezerros nasçam e 
consigam sobreviver 
até ao período de 
desmame com a melhor 
saúde possível.

Principais causas de mortalidade em bezerros

Gráfico 1: Principais causas de mortalidade em bezerros desde o nascimento até ao desmame.

SANIDADE
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semanas de vida um período bastante crítico, no qual o 
bezerro apresenta uma elevada susceptibilidade a todas as 
doenças. Isto ocorre porque durante a gestação a vaca não 
lhe consegue passar imunidade através da placenta. A sua 
placenta (placenta sindesmocorial) consegue proteger o 
bezerro da maioria das agressões bacterianas ou virais mas 
impede a passagem das proteínas séricas e principalmente 
imunoglobulinas (anticorpos) para a circulação sanguínea 
do feto. Desta forma, o animal quando nasce não apresenta 
uma imunidade adequada, apesar do seu sistema imunitá-
rio ser capaz de responder, esta resposta imunológica é uma 
resposta primária e com baixas concentrações de anticor-
pos, isto é, fraca e pouco duradoura, sendo por isso que um 
recém-nascido pode morrer devido a um microorganismo 
que para um adulto não apresenta qualquer ameaça. Assim, 
o único meio que o recém-nascido tem para adquirir as imu-

noglobulinas da mãe e consequentemente a imunidade de 
que necessita é através do colostro, por um mecanismo que 
se chama de Transferência Passiva (TP) de imunidade. Desta 
forma, a sobrevivência do bezerro nas primeiras semanas de 
vida está completamente dependente da toma de colostro, 
até que o seu sistema imunitário se torne completamente 
funcional. (Gráfico 2)

O colostro começa a ser produzido aproximadamen-
te 15 dias antes do parto, sendo a primeira secreção láctea 
segregada pela vaca. Além de ser a forma de passagem da 
imunidade passiva da vaca para o bezerro, o colostro é um 
alimento altamente energético, sendo a primeira fonte de 
nutrientes para o recém-nascido. O colostro é também uma 
boa fonte de vitaminas (A, E e B12) e minerais, fornecendo 
quantidades adequadas de cálcio (Ca), fósforo (P), magnésio 
(Mg), sódio (Na) e zinco (Zn). (Tabela 1)

Fonte: Otterby, Journal of Dairy Science, 61:1033
Tabela 1: Comparação entre o colostro de 1º e 2º dia e o leite normal.

Gráfico 2: Nível de imunidade do bezerro. 

No inicio de vida a imunidade é adquirida através do colostro 
(Imunidade Passiva), imunidade que dura até por volta dos 21 
a 23 dias. Entretanto, a partir do nascimento o animal iniciará o 
desenvolvimento do seu sistema imunitário (Imunidade Activa) para 
que quando a imunidade passiva diminua, a sua imunidade activa 
consiga protegê-lo contra os vários agentes patogénicos e mantê-lo 
saudável durante toda a sua vida.

COMPOSIÇÃO
COLOSTRO

DIA 1
COLOSTRO

DIA 2
LEITE

Sólidos totais, % 21,0 13,0 12,9

Lípidos, % 6,3 4,3 4,0

Proteína, % 11,4 4,1 4,0

Lactose, % 3,3 4,7 5,0

Minerais, % 1,03 0,81 0,74

Imunoglobulinas, % 5,1 1,0 0,9

Vitamina A, μg/100ml 240 74 34

Vitamina E, μg/g lípidos 80 31 15

Vitamina B12, μg/100ml 4,9 2,4 0,6

▶
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Existem três tipos de imunoglobulinas (Ig) presentes no 
colostro: a Ig G (70-80%), a IgM (10-15%) e a Ig A (10-15%), 
tendo cada uma delas uma distinta função. De uma forma 
simplificada, a IgG tem a função principal de identificar e 
destruir agentes patogénicos, a IgM serve como primeira li-
nha de defesa nos casos de septicemia e a IgA protege as mu-
cosas, ligando-se à parede intestinal e evitando a adesão de 
possíveis microrganismos patogénicos à mucosa intestinal, 
função que perdura enquanto o bezerro estiver a consumir 
colostro.

A transferência de imunidade da mãe para o filho vai 
então depender da absorção de Igs a partir do colostro in-
gerido pelo bezerro após o nascimento. Sendo importante 
para a sua saúde e futura produtividade que este ingira não 
só uma quantidade adequada de colostro de boa qualidade, 
como essa ingestão ocorra nas primeiras 6 horas de vida. 
Qualquer falha que ocorra na TP de imunidade, denomi-
nada Falha de Transferência Passiva (FTP), aumentará não 
só a incidência de doenças no neonato como também as 
taxas de mortalidade na exploração. Um inadequado for-
necimento de colostro pode aumentar até 74 vezes o risco 
de mortalidade durante os primeiros 21 dias de vida dos 
bezerros. Para além de que, a FTP está também associada a 
uma maior necessidade de recorrer ao uso de antibióticos 
para tratamentos em bezerros e a um menor ganho médio 
diário, sendo comum a presença de bezerros fracos ao des-
mame. 

Existem três razões principais para ocorrer falha na 
transferência passiva (FTP) de imunidade:
1)  FALHA NA PRODUÇÃO, quando a mãe produz um co-
lostro insuficiente ou de má qualidade. Por exemplo, vacas 
mais velhas ou vacas com baixa condição corporal que não 
conseguem produzir uma quantidade suficiente de colostro. 
No caso das vacas com fraca condição corporal para além da 
pouca quantidade de colostro, este apresenta uma qualida-
de inferior. Reduzidas quantidades de proteína e energia na 
alimentação das fêmeas, sobretudo nos últimos 15 dias de 
gestação (momento em que se inicia a produção de colostro) 
está na origem de colostros com baixa concentração de imu-
noglobulinas. Outro exemplo são as novilhas, que natural-

mente produzem uma quantidade menor de colostro na sua 
primeira lactação e ainda um colostro de menor qualidade 
quando comparado a vacas pluríparas (que pariram mais do 
que uma vez). Vacas pluríparas possuem maiores concentra-
ções de Igs séricas, em virtude da maior estimulação antigé-
nica que apresentam à medida que a idade avança. 
2) FALHA NA INGESTÃO, quando existe um consumo 
inadequado por parte do animal recém-nascido. Isto ocor-
re frequentemente em bezerros filhos de vacas velhas que ao 
nascerem apresentam menos vitalidade e consequentemente 
uma actividade física menos vigorosa no acto de amamentar-
-se. Outro exemplo comum são bezerros que não conseguem 
mamar a quantidade suficiente de colostro, não por falta de 
produção mas sim porque a vaca apresenta algum problema 
no úbere, nomeadamente nos tetos, que inviabiliza a sua ama-
mentação (tetos grandes ou com má conformação anatómica);
3) FALHA NA ABSORÇÃO por ingestão tardia do colos-
tro. Isto é, mesmo que ocorra um consumo adequado de co-
lostro existe uma falha na absorção intestinal das imunoglo-
bulinas, devido ao tempo que decorreu entre o nascimento e 
a ingestão de colostro. Sabe-se que, logo após o nascimento 
a mucosa intestinal do bezerro é completamente permeável 
às proteínas, no entanto, essa capacidade absortiva vai dimi-
nuindo com o decorrer do tempo, sendo de 50% às 12 horas 
e nula às 24 horas após o nascimento. (Gráfico 4) É por este 
motivo, que o animal deve tomar o colostro nas primeiras 6 
horas de vida e como máximo até às 12 horas. 

Para além disso, com o decorrer do tempo não só a capa-
cidade absortiva diminui como também a actividade diges-
tiva do intestino aumenta, o que provoca destruição dos an-
ticorpos pelas enzimas secretadas pelo intestino do animal. 
Para além do tempo, existem outros factores que diminuem 
a capacidade absortiva da mucosa intestinal, são eles o frio 
(baixas temperaturas no Inverno) e a distócia fetal (partos 
muito prolongados).

Se a saúde e sobrevivência dos bezerros depende tanto da 
toma do colostro não podemos negligenciar a sua ingestão. 
Para isso é necessário garantir que o bezerro tome a quanti-
dade de colostro suficiente durante as primeiras 6 horas de 
vida e que esse colostro tenha a melhor qualidade possível, 

Incidência de doenças vs Ingestão de Colostro Absorção intestinal de Ig G (%)

Gráfico 3: Estudo realizado numa exploração no qual se comparou a incidência de doenças e a taxa 
de mortalidade entre animais que tomavam o colostro e animais que não tomavam o colostro.

Gráfico 4: Relação entre o tempo que decorre após nascimento e a capacidade absortiva das 
imunoglobulinas (IgG) pela mucosa intestinal do bezerro.

SANIDADE
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ou seja, que seja rico em anticorpos que possam dar a imuni-
dade que o bezerro necessita nas primeiras semanas de vida. 
Uma das formas para garantir que as fêmeas produzem co-
lostro de boa qualidade, para além de lhe disponibilizarmos 
quantidades suficientes de proteína e energia nos últimos 
15 dias antes do parto, é através da vacinação das mesmas. 
Com esta conseguimos que os bezerros tenham imunidade 
contra todas as doenças que os afectam, desde as Clostri-
dioses, passando pelas diarreias neonatais (E.coli, Rotavirus, 
Coronavirus) e agentes virais responsáveis pelas pneumo-
nias (BVD, IBR, PI e VRSB). As vacinas administradas antes 
do parto têm o objectivo de aumentar os anticorpos presen-
tes no colostro contra antigénios específicos, aumentando 
a qualidade do colostro e contribuindo para a imunidade 
passiva do vitelo. O aumento na produção maternal de Igs 
ocorre aproximadamente 10 a 14 dias após a vacinação, le-
vando à produção de um colostro com concentrações supe-
riores de anticorpos. A vacinação do efetivo na semana 6 an-
tes do parto vai providenciar tempo suficiente não só para a 
produção de anticorpos pela vaca como para a transferência 
desses mesmos anticorpos do soro para o colostro no mo-
mento da sua produção.

Uma transferência eficaz de imunidade passiva não tem 
só impacto na morbilidade e mortalidade dos vitelos, como 
tem um impacto positivo na saúde e produtividade a longo 
termo, para além de que aumenta a longevidade dos animais. 
Logo não se deve negligenciar a ingestão de colostro, já que 
este determina a sobrevivência e saúde do bezerro, princi-
palmente nas primeiras semanas de vida. Obviamente que 
não se consegue prevenir a exposição do bezerro a agentes 
patogénicos, no entanto a imunidade derivada do colostro 
pode diminuir significativamente a gravidade das infeções 
resultantes desta exposição. Num bezerro que ingeriu co-
lostro a exposição a um agente patogénico irá causar uma 
infeção subclínica, uma vez que a imunidade proveniente 
do colostro permite-lhe uma resposta imunitária. Uma ade-
quada transferência passiva foi associada a menos despesas 
veterinárias antes do desmame e a um aumento no ganho 
médio diário dos animais, com maiores pesos ao desmame.

Recomendações para assegurar uma adequada 
transferência da imunidade passiva: 

1) Fornecimento de 10 a 15% PV de colostro dentro das seis 
primeiras horas (aproximadamente 4 litros para um be-
zerro de 40kg);

2) Em bezerros débeis, o colostro pode ser fornecido através 
de uma sonda esofágica até ao abomaso;

3) Prosseguir a alimentação colostral durante os três pri-
meiros dias a fim de assegurar uma boa protecção da 
mucosa intestinal,

4) Possuir colostro congelado de reserva na exploração, o 
qual, quando necessário, deve ser descongelado lenta-
mente em banho maria para não ocorrer destruição das 
imunoglobulinas;

COLOSTRO
Um dos factores mais 
importantes e um dos mais 
negligenciados na saúde do 
bezerro!!

EFICAZ
• Diminuiu Morbilidade e 
Mortalidade

• Aumenta a Saúde e 
produtividade a longo prazo

• Aumenta a longevidade

• Menos despesas veterinárias

• Aumento do Ganho Médio 
Diário

FALHA

Transferência
Imunidade Passiva

• Incidência de doenças 
(Morbilidade)

• Uso de antibióticos
• Mortalidade



LÚCIO JOSÉ SOUSA MADUREIRA

Criador
Selecionador

Tlm: 965 088 987
Telf: 245 991 010

Marçal Branco – Alpalhão
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“Febre da Carraça”  
Um problema presente
em Portugal

O nome “Febre da Carraça” 
é comumente utilizado 
no campo para designar 
o conjunto de sintomas 

provocados pela presença de hemopa-
rasitas, transmitidos aos bovinos pela 
picada de parasitas como as carraças. É 
uma doença distribuída mundialmen-
te, de difícil controlo e que provoca 
graves prejuízos económicos em diver-
sos países, sendo, em algumas situa-
ções, um risco para a saúde humana.

 OS VETORES 
A carraça é o principal vetor para 

a transmissão das hemoparasitoses. 
Em Portugal existem doze espécies di-
ferentes de carraças que afetam bovi-
nos, pertencentes às famílias: Ixodidae 
e Argasidae, e a seis géneros diferentes: 
Ixodes, Rhipicephalus, Hyalomma, Derma-
centor, Haemaphysalis e Ornithodoros. Os 
ixodídeos são os vetores mais comuns. 
Estes parasitas passam por curtos pe-
ríodos nos hospedeiros para se ali-
mentarem, sendo classificadas como 
carraças de um, dois ou três hospedei-
ros, dependendo do número de hospe-
deiros que necessitam de se alimentar 
para completar o seu ciclo evolutivo, 
desde a larva, à ninfa e ao adulto. A sua 

distribuição depende essencialmente 
de fatores ambientais, como o clima 
e vegetação, sendo mais propícias em 
climas temperados e secos e em regiões 
de pastagem natural.

Dentro das hemoparasitoses, em 
Portugal, as mais comuns são a Ana-
plasmose (causada pela bactéria Ana-
plasma spp.), a Theileriose (Theileria 
spp.) e a Babesiose (Babesia spp.). Estas 
doenças particularizam-se pelo carác-
ter heteroxeno dos seus agentes, uma 
vez que se transmitem por meio de um 
agente vetor, provocando lise dos eri-
trócitos, em consequência da multipli-
cação do parasita no seu interior.

As espécies de carraças ilustradas 
são as mais comuns, presentes em 
Portugal, sendo que uma única espé-
cie pode transmitir diferentes hemo-
parasitas, por exemplo, a Ixodes ricinus 
(Figura A) e a Rhipicephalus Bursa (Fi-
gura B) podem transmitir babesias e 
anaplasmas, e a Hyalomma marginatum 
(Figura C) pode transmitir theilerias. 
Dessa forma e, sendo Portugal um país 
com clima e vegetação favoráveis ao de-
senvolvimento destes vetores, uma for-
ma de controlar a “Febre da Carraça” é 
atuando nos principais transmissores 
da doença.

POR INÊS MARTELO
ACL

SANIDADE

Os parasitas externos, 
embora estejam presentes 
na pele ou pêlo do animal, 
podem ser vetores de 
doenças, transmitidas 
através da picada. A 
presença destes pode 
causar perdas económicas 
bastante significativas nas 
explorações, podendo ser 
diretas, como a diminuição 
da produção de carne e 
leite e a mortalidade, assim 
como indiretas, como a 
aplicação de medidas de 
prevenção e controlo.
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 SINAIS CLÍNICOS 
São variados, mas de uma maneira 

geral, os animais apresentam anemia, 
icterícia, desidratação, febres altas, 
anorexia (perda de apetite), astenia 
(fraqueza, sem perda real da capacida-
de muscular) e prostração/apatia. No 
caso da Babesiose salienta-se ainda 
uma marcada hemoglobinúria (urina 
de cor vermelha) e o mau estado ge-
ral dos bovinos infetados. Na Theile-
riose, por sua vez, o sinal clínico mais 
evidente é uma linfodenopatia genera-
lizada (aumento dos nódulos linfáti-
cos). No exame clínico são evidentes a 
taquicardia (ritmo cardíaco rápido ou 
irregular), tempo de repleção capilar 
aumentado e, em certos casos, disp-
neia (dificuldade em respirar). Os si-
nais clínicos dependem ainda da idade 
do animal.

 FATORES DE RISCO 
Fatores como a mudança de clima, 

a densidade populacional, o não trata-
mento dos terrenos, a movimentação 
de animais, a não realização de quaren-

tena a animais novos na exploração, 
aliados a uma má política de despara-
sitação dos animais (menos frequente 
do que as necessidades reais da explo-
ração) e de situações de stress nos ani-
mais, influenciam negativamente no 
aparecimento e disseminação da “Fe-
bre da Carraça”. 

Estudos recentes indicam que 
a presença de ungulados silvestres 
(como por exemplo cervídeos e javalis) 
podem afetar negativamente o contro-
lo da doença, pois podem funcionar 
como reservatórios de parasitas. Estes 
animais podem intervir na epidemio-
logia destas doenças, permitindo a 
sobrevivência dos hemoparasitas e dos 
vetores.

 CONTROLO E PREVENÇÃO 
O controlo é importante, dada a 

relevância económica de algumas raças 
exóticas e cruzadas, tornando-se vanta-
joso, não só do ponto de vista produti-
vo e comercial (por exemplo, na certi-
ficação de produtos ou na otimização 
da produção leiteira ou de carne), mas 
também do ponto de vista da saúde 
pública, uma vez que algumas destas 
doenças são zoonóticas (doenças que 
podem ser transmitidas entre os ani-
mais vertebrados e o homem). 

O tratamento dos terrenos com 
acaricidas, a rotação de pastos (mu-
dança de animais para outros terre-
nos), a desparasitação dos animais 
(quando se justifica ou existem casos 
de animais infetados, pelo menos duas 
vezes por ano ou quando os animais 

mudam de pasto, preferencialmente 
com produtos de longa ação “pour on” 
e em alturas de maior atividade das 
carraças, como o início da primavera e 
o final do verão), a colocação em qua-
rentena, de animais novos na explora-
ção (importados ou não), a vacinação 
dos animais, são medidas de prevenção 
que podem ser adotadas pelos produ-
tores, mesmo que os vetores não sejam 
visíveis. 

Em casos de surtos de doença, os 
animais afetados devem ser tratados 
e os demais sujeitos a tratamento pre-
ventivo.

 REALIDADE PORTUGUESA 
A ocorrência de hemoparasitoses 

em bovinos encontra condições pro-
pícias em Portugal, sobretudo nas re-
giões do Ribatejo e Alentejo, devido ao 
clima mais quente e seco, e por serem 
zonas onde as distribuições geográfi-
cas dos vetores se sobrepõem frequen-
temente, possibilitando a ocorrência 
de ciclos de vida de vários vetores. 
Considerando-se Portugal uma região 
endémica, a doença clínica não deverá 
ser tão frequente, mas a percentagem 
de animais portadores é elevada, pelo 
que justifica que os investimentos se-
jam feitos, não só no tratamento etio-
lógico ou erradicação dos vetores, mas 
também no controlo integrado das di-
ferentes hemoparasitoses. 

Cabe portanto ao criador apostar, 
principalmente na prevenção e num 
diagnóstico rápido. É sempre melhor 
prevenir do que remediar! n

Figura A: Ixodes ricinus

Exemplo de animal infestado e doente

Figura B: Rhipicephalus Bursa Figura C: Hyalomma marginatum
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O Concurso de Jovens Reprodutores Limousine 
e o Concurso Nacional da Raça Limousine não 
são exceção. Para além de serem locais privile-
giados para a avaliação morfológica dos bovi-

nos da raça Limousine, que é mais efetiva com os animais 
lada a lado, permitindo ao criador observar os seus animais 
entre equivalentes em idade, são também uma mostra dos 
progressos que se têm verificado na raça Limousine a nível 
nacional, nomeadamente no seu desenvolvimento gené-
tico, permitindo divulgar o trabalho e esforço que alguns 
criadores vêm desenvolvendo na seleção dos seus animais.

Fala-se cada vez mais em “mercado global”, pelo que é 
importante recordar que o público-alvo destes concursos 
são outros criadores da raça Limousine, criadores de bovi-
nos em geral, produtores de carne, profissionais da fileira 
da carne e também os consumidores.

O ano de 2015 foi assim um ano de viragem para os 
concursos da raça Limousine em Portugal.

O regulamento que estabelece as regras para a realiza-
ção dos concursos foi atualizado, nomeadamente em re-
lação à estadia e à permanência dos animais nos locais de 
concurso, com a relevante alteração de que as operações 
de “alimentação, abeberamento, camas e higiene passam a ser 
da responsabilidade do próprio criador ou de uma pessoa por si 
indicada à ACL”. Também a movimentação dos animais no 
recinto do concurso e apresentação em ringue passou a 
ser feita pelo próprio criador ou pela pessoa que treinou 
os animais. 

Estas alterações evidenciaram, logo em 2015, ser van-
tajosas em vários aspetos:

l  RELAÇÃO HOMEM-ANIMAL: o animal desenvol-
ve uma relação de confiança com o criador a partir do mo-
mento em que este o começa a preparar para concurso. O 
animal passa assim a reconhecer quem o treina. O criador 
passa a conhecer a "personalidade" do animal, sabendo 

até onde o pode levar, uma vez que cada animal é diferente;

l  Por passarem mais tempo com os animais, os cria-
dores asseguram-se de que OS ANIMAIS ESTÃO DEVI-
DAMENTE TREINADOS, de acordo com as suas instru-
ções, para poderem ser apresentados em ringue de forma 
calma e tranquila, assegurando assim o bem-estar animal 
e a boa promoção da raça Limousine, bem como a segu-
rança do próprio criador/apresentante e dos restantes ani-
mais e apresentantes em ringue;

l  MELHOR POSICIONAMENTO DO ANIMAL 
NO RINGUE: A forma como os animais se apresentam 
em ringue, podendo o criador fazer com que o animal se 
posicione de uma determinada forma para evidenciar ain-
da mais os seus pontos fortes;

l  Animais devidamente treinados e arreatados fazem 
com QUE A APRESENTAÇÃO GLOBAL DE TODOS 
OS ANIMAIS DA RAÇA LIMOUSINE SEJA MELHOR, 
permitindo ao público presente constatar uma importan-
te qualidade da raça Limousine, a docilidade.

O esforço individual de cada criador resulta assim 
numa mais-valia em prol do bem coletivo e numa cada vez 
melhor imagem da raça Limousine, dos criadores, da ACL 
e do sector!

Novas Regras para Apresentação 
de Animais a Concurso

Qualquer concurso pecuário tem como objetivo 
primordial a promoção da raça representada. 

"Alimentação, abeberamento, camas e 
higiene passam a ser da responsabilidade 
do próprio criador ou de uma pessoa por si 
indicada à ACL", também a movimentação 
dos animais no recinto passou a ser feita 
pelo próprio criador ou pela pessoa que 
treinou os animais. 

POR DANIEL PACHECO 
DIREÇÃO DA ACL

CONCURSOS
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CAMPEÃO
GENERAL

JACKPOT

VICE-CAMPEÃO

Proprietário e Criador:
José Maria Pacheco dos Reis

Proprietário:
Manuel Pacheco Martinho

Criador: Aletta Elisabeth
de Beaufort

Palmarés
XXVIII CONCURSO NACIONAL 2016
FACECO | S. Teotónio
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JARDIM
José Maria Pacheco dos Reis 

(JMPR)
Almograve

  

[ ELEPHANT

AQUARELLE

pai:
GALOPIN

mãe:
HERMINE

criador: 
JMPR

[ TALENT MN (I.A.)

DAISY

Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

1º

CAMPEONATO DE ESPERANÇAS MACHOS (dos 8 aos 20 meses)

LEXUS
Aletta Elisabeth de Beaufort 

(AEB)
Arronches

  

LAGARTO
Manuel Pacheco Martinho 

(MPM)
São Teotónio

  

2º

3º

[

[

CADETE

SOMBRA

VERDI

SAFRANE

pai:
FEROZ

mãe:
FIGUEIRA

pai:
BAVARDAGE
(I.A.)

mãe:
CARMELA

criador: 
MPM

criador: 
AEB

[

[

SIMON

DONZELA

ON-DIT (I.A.)

RIDELLE

Palmarés
XXVIII CONCURSO NACIONAL 2016
FACECO | S. Teotónio
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JINCAS
Soc. Agro-Pecuária Corte do 

Paraíso (SCP)
Beja

  

Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

JIPE
Aletta Elisabeth de Beaufort 

(AEB)
Arronches

  

2º

3º

[

[

VERDI

TENDINHA

TOLEDO

UNHA

pai:
DAMIAN

mãe:
CELINA

pai:
GENEROSO

mãe:
COLINA

criador: 
AEB

criador: 
SCP

[

[

TALENT MN

VALENTINA

CADETE

URBANISMA

CAMPEONATO DE NOVILHOS (dos 20 aos 36 meses)

JACKPOT
Manuel Pacheco Martinho

(MPM)
São Teotónio

 

[ TALISMAN

RAINHA

pai:
DAMIAN

mãe:
BABETTE

criador: 
Aletta Elisabeth de Beaufort 

[ TALENT MN (I.A.)

VALENTINA

1º

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

Palmarés
XXVIII CONCURSO NACIONAL 2016
FACECO | S. Teotónio
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GENERAL
José Maria Pacheco dos Reis

(JMPR)
Almograve

 

[ VIRTUOSE

USERCHE

pai:
ULTRABO
MN (I.A.)

mãe:
DUQUESA

criador: 
JMPR

[ NAPOLEON

NEBULEUSE

1º

CAMPEONATO DE TOUROS (mais de 3 anos)

GRÃO-DUQUE
António Rocha Viana

(ARV)
São Teotónio

  

HERODES
Manuel da Conceição Duarte 

(MCD)
Brejão

  

2º

3º

[ TOULOUSE

RAPEUSE

pai:
DIESEL39

mãe:
ULTRAVIOLETA

pai:
CAPELÃO

mãe:
CONDESSA

criador: 
Rui Jorge Pinto Lamberto Silva

criador: 
José Maria Pacheco dos Reis 

[

[ MIL

POLKA

[ SAUMON

O 82

SIMON

ABADESSA

Palmarés
XXVIII CONCURSO NACIONAL 2016
FACECO | S. Teotónio
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CAMPEÃ EMOÇÃO

LARANJA

VICE-CAMPEÃ

Proprietário: José Maria Pacheco dos Reis

Proprietário:
Manuel Pacheco Martinho

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

Palmarés
XXVIII CONCURSO NACIONAL 2016
FACECO | S. Teotónio
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LARANJA
Manuel Pacheco Martinho

(MPM)
São Teotónio

  

[ MOZART

RITA

pai:
FEROZ

mãe:
DANADINHA

criador: 
MPM

[ SIMON

DONZELA

1º

CAMPEONATO DE ESPERANÇAS FÊMEAS (dos 8 aos 20 meses)

LIMA
Rui Jorge Pinto Lamberto Silva 

(RJPLS)
Brejão

  

LINDA
Aletta Elisabeth de Beaufort 

(AEB)
Arronches

  

2º

3º

[

[

VERDI

DAUPHINETTE

OEILLET

REGENTE

pai:
BIENVENU

mãe:
GIESTA

pai:
BAVARDAGE
(I.A.)

mãe:
ABELIDADE

criador: 
AEB

criador: 
RJPLS

[

[

PARADIS

RISETTE

ON-DIT (I.A.)

RIDELLE

Palmarés
XXVIII CONCURSO NACIONAL 2016
FACECO | S. Teotónio
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IBÉRICA
Manuel Pacheco Martinho

(MPM)
São Teotónio

  

1º

[ NEOPHIN (I.A.)

AHITI

pai:
ACCENT MN

mãe:
DONZELA

criador: 
MPM

[ TARVIS

SIBELLE

CAMPEONATO DE NOVILHAS (dos 20 aos 36 meses)

JAMOROSA
José Maria Pacheco dos Reis

(JMPR)
Almograve

  

JARDINEIRA
Daniel José do Carmo Pacheco

(DJCP)
São Teotónio

  

2º

3º

[

[

PALACE

AZALEE

TOULOUSE

SAUDADE

pai:
ON-DIT (I.A.)

mãe:
FANTASIA

pai:
GENERAL

mãe:
EMOÇÃO

criador: 
Manuel Pacheco Martinho

criador: 
JMPR

[

[

INDECIS

FRANCHON

ULTRABO-MN (I.A.)

DUQUESA

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

Palmarés
XXVIII CONCURSO NACIONAL 2016
FACECO | S. Teotónio
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ESPADINHA
Manuel Pacheco Martinho 

(MPM)
São Teotónio

  

[ OFICIAL

MINA

pai:
VILLY

mãe:
RIJA

criador: 
MPM

[ OEILLET

SALVA

EMOÇÃO
José Maria Pacheco dos Reis

(JMPR)
Almograve

  

[ MIL

GAIVOTA

pai:
TOULOUSE

mãe:
SAUDADE

criador: 
JMPR

[ OEILLET

JOLIE

1º

CAMPEONATO DE VACAS (mais de 3 anos)

ESCOVA
Aletta Elisabeth de Beaufort 

(AEB)
Arronches

  

2º

3º

[ HIGHLANDER

SOLHA

pai:
ARSENE

mãe:
VALQUIRIA

criador: 
AEB

[ SAMSON

SECRETE

Palmarés
XXVIII CONCURSO NACIONAL 2016
FACECO | S. Teotónio
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GENERAL
José Maria Pacheco dos Reis (JMPR)

Almograve

  

[ VIRTUOSE

USERCHE

pai:
ULTRABO-MN (I.A.)

mãe:
DUQUESA

criador: 
JMPR

[ NAPOLEON

NEBULEUSE

LIBELINHA
Paula Cristina Viegas Santos (PCVS)

São Teotónio

  

[ SIMON

ENGRAÇADA

pai:
INOCENTE

mãe:
GULOSA

criador: 
PCVS

[ DON LIMON

EMOÇÃO

MELHOR ANIMAL DE
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

MELHOR ESPERANÇA
DOMADO

Foto de família - FACECO 2016

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

Palmarés
XXVIII CONCURSO NACIONAL 2016
FACECO | S. Teotónio
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1º

2º 3º

JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS (JMPR)
Almograve

MANUEL PACHECO 
MARTINHO (MPM)
Zambujeira do Mar
Foto:  Daniel Pacheco em nome de Manuel Pacheco Martinho

ALETTA ELISABETH DE 
BEAUFORT (AEB)
Arronches
Foto:  Willem em nome de Aletta Elisabeth de Beaufort

MELHOR CRIADOR

Palmarés
XXVIII CONCURSO NACIONAL 2016
FACECO | S. Teotónio
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CAMPEÃO
JIPE

LUPI

VICE-CAMPEÃO

Proprietária e Criadora:
Aletta Elisabeth de Beaufort

Proprietária e Criadora:
Aletta Elisabeth de Beaufort

Palmarés XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES 2016
FIAPE | ESTREMOZ
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LUSITANO
Caprichos do Prado, Lda.

(CP)
Sintra

  

[ JOCKER

LENDA

pai:
HIPER-FAMOSO

mãe:
OCIDENTAL

criador: 
Caprichos do Prado, Lda.

[ FAMOSO

FAMOSA

1º

1ª SECÇÃO MACHOS (dos 8 aos 11 meses)

LOUREIRO
Manuel Pacheco Martinho 

(MPM)
São Teotónio

  

LIMÓN
Felix Caeiro Mira 

(FCM)
Mourão

  

2º

3º

[

[

BILBAO

RAINHA

OFICIAL

RITINHA

pai:
HANK

mãe:
GLÓRIA

pai:
FIDALGO

mãe:
URBANISMA

criador: 
FCM

criador: 
MPM

[

[

ERODE G

DOUCETTE

STAR MN (I.A., MN)

ANANAS

Palmarés XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES 2016
FIAPE | ESTREMOZ

Juiz Miguel Angel Jimenez Garcia
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LOUVRE
Caprichos do Prado, Lda.

(CP)
Sintra

  

LECAS
Manuel Pacheco Martinho 

(MPM)
São Teotónio

  

2º

3º

[

[

FANTÁSTICO

BELEZA

TOLEDO

TIGRESA

pai:
FEROZ

mãe:
HARMONIA

pai:
DIEUNORDIC
(I.A.)

mãe:
EIFEL

criador: 
MPM

criador: 
Caprichos do Prado, Lda.

[

[

SIMON

DONZELA

ARMORIC (I.A)

SAUTERELLE

2ª SECÇÃO MACHOS (dos 11 aos 14 meses)

LUSO
Caprichos do Prado, Lda.

(CP)
Sintra

 

[ ARSENE

CRISTINA

pai:
HIPER-FAMOSO

mãe:
HORA

criador: 
Caprichos do Prado, Lda.

[ FAMOSO

FAMOSA

1º

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

Palmarés XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES 2016
FIAPE | ESTREMOZ
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LUPI
Aletta Elisabeth de Beaufort

(AEB)
Arronches

  

[ LICAS

MAGICA

pai:
DELICE

mãe:
SIRIGAITA

criador: 
AEB

[ POQUELIN

VENDEE

1º

LIRO
Manuel Pacheco Martinho 

(MPM)
São Teotónio

  

JETH
Soc. Agro-Pecuária Corte
Paraiso Unip., Lda.(SCP)

Ferreira do Alentejo

  

2º

3º

[

[

TOLEDO

UMBRIA

VILLY

BELEZA

pai:
GENEROSO

mãe:
BRIGA

pai:
FEROZ

mãe:
EROINA

criador: 
SCP

criador: 
MPM

[

[

CADETE

URBANISMA

SIMON

DONZELA

3ª SECÇÃO MACHOS (dos 14 aos 17 meses)

Palmarés XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES 2016
FIAPE | ESTREMOZ
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JACKPOT
Manuel Pacheco Martinho

(MPM)
São Teotónio

  

[ TALISMAN

RAINHA

pai:
DAMIAN

mãe:
BABETTE

criador: 
Aletta Elisabeth de Beaufort

[ TALENT MN

VALENTINA

JINCAS
Soc. Agro-Pecuária Corte dp 

Paraiso Unip., Lda. (SCP)
Ferreira do Alentejo

  

[ TOLEDO

UNHA

pai:
GENEROSO

mãe:
COLINA

criador: 
SCP

[ CADETE

URBANISMA

2º

3º

JIPE
Aletta Elisabeth de Beaufort

(AEB)
Arronches

 

[ VERDI

TENDINHA

pai:
DAMIAN

mãe:
CELINA

criador: 
AEB

[ TALENT MN (I.A.)

VALENTINA

1º

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

4ª SECÇÃO MACHOS (dos 17 aos 20 meses)

Palmarés XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES 2016
FIAPE | ESTREMOZ
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Palmarés XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES 2016
FIAPE | ESTREMOZ

JASMINE

LARANJA

Proprietária e Criadora:
Aletta Elisabeth de Beaufort

Proprietário e Criador:
Manuel Pacheco Martinho

CAMPEÃ

VICE-CAMPEÃ
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LEBRINHA
Manuel Pacheco Martinho 

(MPM)
S.Teotónio

  

2º

[ IONESCO

REGUA

pai:
FIDALGO

mãe:
URZELA

criador: 
MPM

[ STAR MN (I.A. MN)

ANANAS

  LOUVA-DEUS
David Catita

(DC)
Serpa

 

[ TOULOUSE

SAUDADE

pai:
FORRÓ

mãe:
CARICIA

criador: 
DC

[ DIESEL39

RAPEUSE

1º

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

10ª SECÇÃO FÊMEAS (dos 8 aos 11 meses)

Palmarés XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES 2016
FIAPE | ESTREMOZ



106 notícias Limousine

LARANJA
Manuel Pacheco Martinho

(MPM)
São Teotónio

  

[ MOZART

RITA

pai:
FEROZ

mãe:
DANADINHA

criador: 
MPM

[ SIMON

DONZELA

1º

LINDISSIMA
Joaquim José Neto
de Carvalho (JJNC)
Oliveira do Hospital

  

LACTEA
Caprichos do Prado, Lda

(CP)
Sintra

  

2º

3º

[

[

BIENVENU

DORIS

TALISMAN

SABIA

pai:
HIPER-FAMOSO

mãe:
HALLELUYAH

pai:
IONESCO

mãe:
BONECA

criador: 
CP

criador: 
JJNC

[

[

FAMOSO

FAMOSA

BAMBINO

COQUETTE

11ª SECÇÃO FÊMEAS (dos 11 aos 14 meses)

Palmarés XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES 2016
FIAPE | ESTREMOZ
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LIBERDADE
Manuel Pacheco Martinho 

(MPM)
São Teotónio

  

LAMBOSINA
Joaquim José Neto
de Carvalho (JJNC)
Oliveira do Hospital

  

2º

3º

[

[

TALISMAN

TABERNA

VILLY

ROMANA

pai:
EUCALIPTO

mãe:
BARROCA

pai:
FEROZ

mãe:
CATITA

criador: 
JJNC

criador: 
MPM

[

[

BIG-LIMA

TREVA

SIMON

DONZELA

LINDA
Aletta Elisabeth de Beaufort

(AEB)
Arronches

 

[ VERDI

DAUPHINETTE

pai:
BIENVENU

mãe:
GIESTA

criador: 
AEB

[ PARADIS

RISETTE

1º

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

12ª SECÇÃO FÊMEAS (dos 14 aos 17 meses)

Palmarés XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES 2016
FIAPE | ESTREMOZ

Juiz Miguel Angel Jimenez Garcia
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JASMINE
Aletta Elisabeth de Beaufort

(AEB)
Arronches

  

[ BIG-LIMA

BÁRBARA

pai:
DELICE

mãe:
ESTIMA

criador: 
AEB

[ POQUELIN

VENDEE

1º

JARDINEIRA
Daniel José do Carmo Pacheco 

(DJCP)
São Teotónio

  

JESSICA
Aletta Elisabeth de Beaufort 

(AEB)
Arronches

  

2º

3º

[

[

BIENVENU

CRISTINA

PALACE

AZALEE

pai:
DELICE

mãe:
GEISHA

pai:
ON-DIT (I.A.)

mãe:
FANTASIA

criador: 
AEB

criador: 
Manuel Pacheco Martinho

[

[

POQUELIN

VENDEE

INDECIS

FRANCHON

13ª SECÇÃO FÊMEAS (dos 17 aos 20 meses)

Palmarés XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES 2016
FIAPE | ESTREMOZ

Fátima Veríssimo
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mais fotografias em        www.limousineportugal.com

LINDA
Aletta Elisabeth de Beaufort (AEB)

Arronches

  

[ VERDI

DAUPHINETTE

pai:
BIENVENU

mãe:
GIESTA

criador: 
AEB

[ PARADIS

RISETTE

MELHOR ESPERANÇA DOMADA

Palmarés XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES 2016
FIAPE | ESTREMOZ

Foto de família - FIAPE 2016
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MELHOR CRIADOR

Palmarés XXV CONCURSO NACIONAL
DE JOVENS REPRODUTORES 2016
FIAPE | ESTREMOZ

110 notícias Limousine

1º

2º 3º

MANUEL PACHECO MARTINHO (MPM)
São Teotónio
Foto:  Daniel Pacheco em nome de Manuel Pacheco Martinho

ALETTA ELISABETH 
DE BEAUFORT
Arronches

CAPRICHOS DO PRADO, LDA.
Sintra
Foto: Vasco Gomes em nome dos Caprichos do Prado, Lda.
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Palmarés
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2016
ILHA DO PICO

LUAR

JANOTA

GRANDE CAMPEÃ

GRANDE CAMPEÃO

Proprietário e Criador:
José Agnelo Bettencourt 

Proprietária e Criadora:
Lídia Maria Figueiredo 
Santos
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LUAR
José Agnelo Bettencourt

(JAB)
Velas - Ilha de  S. Jorge

  

[ HIGHLANDER

CAMÉLIA

pai:
HEROI

mãe:
EVA

criador: 
JAB

[ MOZART

ERVA

1º

JANOTA
Vitor Manuel Sousa Freitas 

(VMSF)
Santo Espirito - Ilha Santa Maria

  

LUIS
Aida Mª da Silva  Bettencourt

Pinheiro (AMSBP)
Horta - Ilha do Faial

  

2º

3º

[

[

TASTEVIN (I.A.)

DABILHA

VAMPIRO

MANILA

pai:
ECLAIR

mãe:
GAVINA

pai:
DEEJAG

mãe:
FORMOSA

criadora: 
AMSBP

criadora: 
Lídia Maria Figueiredo Santos

[

[

CADETE

ALTESSE

ABELHÃO

TREVA

Palmarés
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2016
ILHA DO PICO

SECÇÃO MACHOS (dos 12 aos 20 meses)

Janyne Sousa - Téc. S.D.A. Stª Maria a entregar prémio
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JOVIAL
José Goulart Sequeira

(JGS)
São Caetano - Ilha do Pico

 

[ IONESCO

AMANTE

pai:
AZZURI

mãe:
ELMA

criadora: 
Maria Manuela M. Monteiro Baptista 

[ POSEIDON

OLYMPE

1º

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

Palmarés
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2016
ILHA DO PICO

SECÇÃO MACHOS (dos 20 aos 30 meses)
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ESPERTO
José Ramos Furtado

(JRF)
Cedros - Ilha do Faial

  

[ MUSTANG

LORETTE

pai:
CHARLIE

mãe:
RIBERA

criador: 
Augusto Belo Basso 

[ TUBARAO

URSA

1º

INSTINTO
Manuel Joaquim Oliveira

(MJO)
Piedade - Ilha do Pico

  

GUERREIRO
Lino Alvaro Pimentel Sousa 

(LAPS)
Sto Amaro-Velas - Ilha de São Jorge

  

2º

3º

[

[

HIGHLANDER

NORMA

HAUTECLAIR

DANGA

pai:
REMIX

mãe:
ERICA

pai:
ECLAIR

mãe:
GULOSA

criadora: 
 Mª Manuela M. Monteiro Baptista

criadora: 
Aida Mª Silva Bettencourt Pinheiro

[

[

CASSIS

NOUGATINE

CADETE

ALTESSE

Palmarés
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2016
ILHA DO PICO

SECÇÃO MACHOS (mais de 30 meses)
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LUA
Aida Mª Silva Bettencourt 

Pinheiro(AMSBP)
Horta - Ilha do Faial

  

LOBITA
José Goulart Sequeira

(JGS)
S. Caetano-Madalena - Ilha do Pico

  

2º

3º

[

[

VERDI

UCRANIA

TASTEVIN (I.A.)

EMOTIVA

pai:
CACAU

mãe:
ESCUTEIRA

pai:
IMEDIATO

mãe:
INDIA

criador: 
JGS

criadora: 
AMSBP

[

[

TALISMAN

NOVA

FEROZ

GAIVOTA

LINDA
Joaquim Severino Bettencourt 

(JSB)
Norte Grande - Ilha de S. Jorge

 

[ URVILLE (I.A.)

COIMBRA

pai:
MOZART

mãe:
HELGA

criador: 
José Agnelo Bettencourt

[ GENIAL

IDOLE

1º

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

Palmarés
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2016
ILHA DO PICO

SECÇÃO FÊMEAS (dos 12 aos 20 meses)



116 notícias Limousine

JANOTA
Lídia Maria Figueiredo Santos

(LMFS)
Termo da Igreja - Santo Espirito

Ilha de Santa Maria

  

[ CARDINAL

COLECÇÃO

pai:
DEEJAG

mãe:
FUZETA

criador: 
LMFS

[ ABELHÃO

TREVA

1º

INCA
Carlos Manuel Ferreira 

Pereira(CMFP)
Campo Raso-Candelária

Ilha do Pico

  

JOIA
Ludgero Manuel Pinheiro

(LMP)
Horta - Ilha do Faial

  

2º

3º

[

[

OBUS

MARJOLAINE

VIRIATO

URSINHA

pai:
ARMORIC
(I.A.)

mãe:
DANKA

pai:
DIREITO

mãe:
CRISTA

criador: 
LMP

criador: 
CMFP

[

[

NEUF (I.A.)

SOURIANTE

UMBERTO

TULHA

Palmarés
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2016
ILHA DO PICO

SECÇÃO FÊMEAS (mais de 20 meses - por parir)
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FAJARDA
Carlos Manuel Ferreira Pereira 

(CMFP)
Candelária - Ilha do Pico

  

ESQUILA
Luis Manuel Bulcão

(LMB)
Horta - Ilha do Faial

  

2º

3º

[

[

SAMPAIO

INDIANA

OLIVER

LANTERNA

pai:
MOZART

mãe:
AVALANCHE

pai:
BESTIAL

mãe:
URGENCE

criador: 
LMB

criador: 
Herdade Bussalfão-Soc. Agro-Pec., Lda.

[

[

GENIAL

IDOLE

SATIN

LAURE

FLAUTA
Marco Paulo Bettencourt

(MPB)
Prainha - Ilha do Pico

 

[ OCASO

HIDRA

pai:
BOM

mãe:
SACA

criador: 
Durraco - Soc. Agro-Florestal, Lda

[ TOLEDO

TAMARA

1º

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

Palmarés
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2016
ILHA DO PICO

SECÇÃO VACAS (paridas)
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Palmarés
OPEN LIMOUSINE 2016
FEIRA DA LUZ | MONTEMOR-O-NOVO

JARDEL

HAMEAU

Proprietária e Criadora:
Maria da Graça N. M. Castelo Branco, Soc. Unip., Lda.

Proprietária:
Maria da Graça N. M. Castelo 
Branco, Soc. Unip., Lda

Criador: Earl Vignobles Trejaut

CAMPEÃO

VICE-CAMPEÃO
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LAMEGÃO
Maria da Graça N. M. Castelo 

Branco, Soc. Unip., Lda. (MGCB)
Beja

  

LÁPIS.B
Herdade do Bussalfão - Soc.

Agro-Pec., Lda. (HB)
Évora

  

2º

3º

[

[

SALMAO

ULMA

SERIN

TALHA

pai:
GREGO

mãe:
CANETA

pai:
FAKIR

mãe:
CIGARRA

criador: 
HB

criadora: 
MGCB

[

[

SIMON

DESEJADA

UDIN

CLEOPATRE

LUCAS
Joaquim José dos Santos Prates 

(JJSP)
Évora

 

[ SIMON

BONECA

pai:
BANANIER
(I.A.)

mãe:
ESMERALDA

criador: 
Rui Jorge Pinto Lamberto Silva

[ TURBOT

TISANE

1º

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

Palmarés
OPEN LIMOUSINE 2016
FEIRA DA LUZ | MONTEMOR-O-NOVO

CAMPEONATO DE ESPERANÇAS MACHOS (dos 8 aos 20 meses)
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JARDEL
Mªda Graça N. M. Castelo Branco, 

Soc. Unip., Lda. (MGCB)
Arraiolos

  

[ SUPER

JUROMENHA

pai:
FAKIR

mãe:
CANTORA

criadora: 
MGCB

[ UDIN

CLEOPATRE

1º

JINCAS
Soc. Agro-Pecuária Corte do 

Paraíso (SCP)
Beja

  

JIM-JAM.B
Herdade do Bussalfão - Soc.

Agro-Pec., Lda. (HB)
Évora

  

2º

3º

[

[

PATINHAS

HERA

TOLEDO

UNHA

pai:
FOGO

mãe:
CASSILDA

pai:
GENEROSO

mãe:
COLINA

criador: 
HB

criador: 
SCP

[

[

CASTOR

ALCUNHA

CADETE

URBANISMA

CAMPEONATO DE NOVILHOS (dos 20 aos 36 meses)

Palmarés
OPEN LIMOUSINE 2016
FEIRA DA LUZ | MONTEMOR-O-NOVO
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HAMEAU
Mª da Graça N. M. Castelo Branco, 

Soc. Unip., Lda. (MGNMCB)
São Teotónio

 

[ NEUF

UZERCHE

pai:
EH BIEN

mãe:
CARACOLE

criador: 
Earl Vignobles Trejaut 

[ BEL AMI

TALONNETTE

1º

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

Palmarés
OPEN LIMOUSINE 2016
FEIRA DA LUZ | MONTEMOR-O-NOVO

CAMPEONATO DE TOUROS (mais de 3 anos)

Foto de família - OPEN LIMOUSINE 2016
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Palmarés
OPEN LIMOUSINE 2016
FEIRA DA LUZ | MONTEMOR-O-NOVO

ESCOVA

JOANINHA

Proprietária e Criadora:
Aletta Elisabeth de Beaufort

Proprietária e Criadora:
Maria da Graça N. M. Castelo 
Branco, Soc. Unip., Lda.

CAMPEÃ

VICE-CAMPEÃ
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LOUVA-A-DEUS
Joaquim José dos Santos 

Prates (JJSP)
Évora

  

LAOS
Joaquim José dos Santos 

Prates (JJSP)
Évora

  

2º

3º

[

[

HIGHLANDER

VACINA

CAPELÃO

BOMBEIRA

pai:
MAS DU CLO

mãe:
CÁSPIA

pai:
BUSHIDO

mãe:
GRANADA

criador: 
JJSP

criador: 
JJSP

[

[

BAMBINO

COSETTE

REMIX

UMANETTE

LINDA
Aletta Elisabeth de Beaufort

(AEB)
Arronches

 

[ VERDI

DAUPHINETTE

pai:
BIENVENU

mãe:
GIESTA

criadora: 
AEB

[ PARADIS

RISETTE

1º

mais fotografias em        www.limousineportugal.com

Palmarés
OPEN LIMOUSINE 2016
FEIRA DA LUZ | MONTEMOR-O-NOVO

CAMPEONATO DE ESPERANÇAS FÊMEAS (dos 8 aos 20 meses)
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JESSICA
Aletta Elisabeth de Beaufort

(AEB)
Arronches

  

[ BIENVENU

CRISTINA

pai:
DELICE

mãe:
GEISHA

criadora: 
AEB

[ POQUELIN

VENDEE

1º

JUSTESSE
João Manuel Piedade Correia 

(JMPC)
Poceirão - Palmela

  

JOANINHA
Maria da Graça N. M. Castelo 

Branco, Soc. Unip., Lda. (MGCB)
Arraiolos

  

2º

3º

[

[

JABUSE

ORQUESTA

URANOS

VENEREE

pai:
FAKIR

mãe:
SUBTIL

pai:
FLORESTA

mãe:
ETHIOPIE

criadora: 
MGCB

criador: 
Gaec Manaud-Giroux 

[

[

UDIN

CLEOPATRE

BOYACA

ULPIC

CAMPEONATO DE NOVILHAS (dos 20 aos 36 meses)

Palmarés
OPEN LIMOUSINE 2016
FEIRA DA LUZ | MONTEMOR-O-NOVO
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INVASION
Mª da Graça N. M. Castelo 

Branco, Soc. Unip., Lda. (MGCB)
Arraiolos

  

FIVELA
Herdade do Bussalfão - Soc.

Agro-Pec., Lda. (HB)
Casa Branca - Sousel

  

2º

3º

[

[

GOSSE

FELICIE

CESARHENON
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Palmarés
OPEN LIMOUSINE 2016
FEIRA DA LUZ | MONTEMOR-O-NOVO

CAMPEONATO DE VACAS (mais de 3 anos)

Juiz Manuel Grajera a receber lembrança de 
Daniel Pacheco da Direção da ACL
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MACEDO DE CAVALEIROS 
ALBERTO MANUEL 
PINELA SALGADO
CASA DOS PINELAS
278421312 / 967713789
ritrodrigues@gmail.com

CHAVES
MANUEL ACÁCIO SARAIVA 
DE SOUSA
QUINTA DOS BUXOS
259403052 / 914592455 
quintadosbuxos@hotmail.com

FIGUEIRA DE CASTELO 
RODRIGO
JOSÉ SEBASTIÃO DE LIMA 
RABAÇA ROQUE
VERMIOSA
271366054 / 918053601 
mfatima_roque@hotmail.com

Mª JOSÉ R. CORREIA
QUINTA DA VAQUEIRA
271082250 / 936552555 
josecorreia605@hotmail.com

GUARDA
ANTÓNIO J. N. VENTURA
VALHELHAS
275487161 / 927618244
ruben_ventura5@hotmail.com

ARR - UNIPESSOAL, LDA.
QUINTA DO PERDIGÃO
271230279 / 963332839
r.r@ipg.pt

CARLOS M. MONTEIRO
SITIO DO TOCAL
966494455
c_monteiro0283@hotmail.com

JOAQUIM M. SARAIVA
TAPADA DA LAMEIRA
962187476
romeusaraiva_261@hotmail.com 

JOÃO T. CAIRRÃO
QUINTA DA COBERTA
271211719 / 967059437
joaocairrao1965@gmail.com

SOC. AGRÍCOLA QUINTA DO 
AVEREIRO, LDA
QUINTA DO AVEREIRO
217158247/ 939301317
tmendesmartins@gmail.com

EMÍLIA MONTEIRO 
GONÇALVES MOURA
QUINTA DAS CHAMUSCADAS
962370156
jmarquesm70@gmail.com

PINHEL
A CARVALHA DAS ERVAS 
TENRAS EXPLORAÇÃO AGRO-
PECUÁRIA, LDA.
QUINTA DA CARVALHA
239834271 / 917769291
amdpaiva@gmail.com

AMADEU DIAS SALVADOR
QUINTA DO CORGO
966796261
vetnelas@gmail.com

SABUGAL
ARMÉNIO NABAIS JORGE
SITIO DO AREAL
969442185

CRISTINA R. F. SILVA
QUINTA DAS BATOQUINHAS 
966396354
rei.precos@sapo.pt

TERRAS PERDIDAS - SOC. 
AGRÍCOLA, LDA.
ALDEIA DA RIBEIRA
275314174 / 968036060
rei.precos@sapo.pt

PENICHE
LEONEL ROSÁRIO FONSECA
LUGAR DA ESTRADA
917622340
telma-i-m-fonseca1@hotmail.com

IDANHA-A-NOVA
JOÃO FERNANDES 
ANTUNES
VALE DE CARDAS
277202441 / 969026598
 joaofantunes@sapo.pt

JOÃO FREDERICO ALVES 
ÁGUAS GUEDES DE 
CAMPOS
VALE FURÃO
272343071 / 960005701
jguedescampos@gmail.com

MARIA DA GRAÇA 
SAMPAIO MARROCOS 
VITAL
GRANJA DE S.PEDRO
277914125/966970698
granja.s.pedro@sapo.pt

SOCIEDADE AGRO-
PECUÁRIA SRª CALVÁRIO, 
LDA
MEDELIM
277202029 / 917391495
sracalvario@sapo.pt

ALCANENA
SOC. AGRÍC. QUINTA DO 
BONFLORIDO, LDA.
QUINTA DO BONFLORIDO
249891353/912211891
bonflorido13@gmail.com 

BENAVENTE
COMPANHIA DAS 
LEZÍRIAS, S.A.
CHARNECA DO INFANTADO
263650600
lezirias@cl.pt

JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA 
ALVES INÁCIO
HERDADE SOBRAL DE 
PORTO SEIXO
963056644

MANUEL MARIA 
PIMENTEL DOS SANTOS L.  
CARVALHO
HERDADE DO VALÃO
912681168/mmlopocarvalho@
gmail.com

MEIA BOTA II, LDA.
HERDADE DO BILRETE
263507595/935722110
geral@meiabota.pt

TOMAR
PERUAVES AVICULTURA, 
LDA.
CASAL SANTO ANTÓNIO
249982275 /914530584
peruaves1530@gmail.com

ALENQUER
COMPANHIA AGRÍCOLA DA 
QUINTA DO DUQUE, S.A.
QUINTA CASAL DO VALE
932953101
quintadoduque@gmail.com 

SINTRA
CAPRICHOS DO PRADO, LDA.
BARREIRA
219611124/965393522
vascogomes1@gmail.com

QUINTA DA VELA - EXPL. AGRO-
PECUÁRIA, LDA.
RUA DO OUTEIRO
219616485/ 919318738
jnr.promoura@mail.telepac.pt

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
JOAQUIM ANTÓNIO CARALINDA 
LOURENÇO
PERO NEGRO
261788108 /  918265787
joaquima.c.lourenco@gmail.com

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

DISTRITO DE VILA REALDISTRITO DE BRAGANÇA

DISTRITO DE GUARDA

DISTRITO DE CASTELO BRANCO

OLIVEIRA DO HOSPITAL
JOAQUIM J. N. CARVALHO
PINHEIRO DOS ABRAÇOS
962560090 
joaquim.carvalho@ipcb.pt

DISTRITO DE COIMBRA

DISTRITO DE LEIRIA

DISTRITO DE SANTARÉM

DISTRITO DE LISBOA
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ALCÁCER DO SAL
BERNARDO MENEZES 
MORAIS UNIP., LDA.
912463458
bernardo.mmorais@gmail.com 

CASA AGRÍC.  TRIGO 
DOURADO, LDA.
HERDADE DAS CORTES 
GRANDES
243618131 / 917572977
trigo.dourado@hotmail.com

ESSENCIAL 
DA PAISAGEM 
PRODUÇÃO AGRO-
PECUÁRIA, LDA.
COURELA VALE DE 
GUELHEIRAS
266637171 /  926617143
vascopicaro@gmail.com

HERDADE DE 
GALROPES - 
PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA E 
PECUÁRIA, LDA.
HERDADE DE GALROPES
968538607 / 938630744
fjcpvacas@gmail.com

MONTE DO OLIVAL, 
LDA.
HERDADE DA CORTE 
VELHA
963854952
franciscol.m.c@gmail.com

PEDRO MIGUEL O. M. 
RODRIGUES
HERDADE DE SANTA 
SUSANA
265232314 / 932918456
mascarenhasrodrigues@gmail.
com

GRÂNDOLA
JOSÉ FERNANDO G. R. 
GONÇALVES
CANAL DE CIMA NOVO
269442430 / 913082155
goncalves.canal@gmail.com

MÁRIO GAMITO C.  
GONÇALVES
HERDADE DE PADRÕES
269826347 / 968022267 
mariogamitogoncalves@
gmail.com

MOITA
JOÃO FERNANDO DA 
SILVA BELO
QUINTA NOVA
966169110
joaobelo402@hotmail.com

JOÃO MANUEL 
PIEDADE CORREIA
CARRASQUEIRA
212894219 / 939375028
geral@jmpc.pt

MONTIJO
JOSÉ CARLOS RIBEIRO 
M. INÁCIO
HERDADE DO MOINHO 
NOVO
918783590
josecarlos@moinhonovo.com

PALMELA
FECSA - SOCIEDADE 
AGRÍCOLA, LDA.
QUINTA DO VALE
212893942 / 914219796
fecsa.socagricola@gmail.com

SOC. AGRÍC. HERDADE 
DO ALTO
DO PINA, S.A.
MONTE DO ALTO DO 
PINA
213245029/libertas@libertas.pt

SANTIAGO DO 
CACÉM
CARLOS ALEXANDRE 
D. H. MORENO VAZ
MONTE DO PAIO
269823940 / 962832796
cavaz@creditoagricola.pt

DURRACO - SOC.  
AGRO-FLORESTAL, 
LDA
HERDADE DO RACO
962046582 
durracoagroflorestal@gmail.
com

MARIA EDITE COSTA 
DE MOURA BOTELHO
MONTE VALE DE S. 
TIAGO
932961289
ebotelho52@gmail.com

RICARDO FILIPE 
JORDÃO SILVESTRE
VALE ERMIDAS
917270324 
ricardojsilvestre@sapo.pt

ARRONCHES
ALETTA ELISABETH DE 
BEAUFORT
HERDADE NAVE DO GROU
245583458 / 916763940 
carp@mail.telepac.pt

CASA AGRÍCOLA 
RASQUILHA CORADO, 
LDA.
MONTE DA FRAGOSA
245582272/ 919703788
fragosa35@hotmail.com

D. GONÇALO MARIA P. DA 
CAMARA PEREIRA
HERDADE DA TORRE
919745841 
gonçalo_camara_pereira@hotmail.
com

HERDADE DA RABASCA
968463544
hrabasca@gmail.com

MARIA CONSTANÇA 
ROMÃO DE MOURA
HERDADE DO MONTE DEL 
REI
962451790
montedobarquete@gmail.com

AVIS 
AGRO-PECUÁRIA DO 
MONTE DE S. PEDRO, LDA.
MONTE DE S. PEDRO
919678447
montedesaopedro@hotmail.com

CAMPO MAIOR
NELSON JOSÉ C. BARRETO
MONTE DA SERRINHA
966868496
njbarreto@gmail.com

CASTELO DE VIDE
MARIA ROSA DA CRUZ 
ALEXANDRE
HERDADE DA CHAINÇA
245328283 / 966894739

PAULINO E ESPOSA, LDA
HERDADE DE TENDEIROS
245201879 / 962454602
paulino_esposa@hotmail.com

CRATO
ANA PAULA PIRES A. 
COSTA
QUINTA DO MOINHO 
MEIRINHO
245996145 / 967018848 
jjnc_trb@hotmail.com

DIOGO A. C. BELLO 
MORAES
TANQUE DA RENDA
245996336 / 934264062 
dbmoraes1@gmail.com

HENRIQUE JOSÉ 
CALHAÇO CARVALHO
HERDADE VALE DA SEBES
245798211/962709950
hjccarvalho@hotmail.com

MARIA JOSÉ DAMÁZIA 
SIMÃO CARRILHO FÉLIX
TAPADO DO RUSSO
245996468 / 967714123
mjdscF59@hotmail.com

QUINTA DA NAVE - 
AGROPECUÁRIA, LDA
QUINTA DA NAVE
214849320 / 917233269
quintadanave@gmail.com

SAGRIMONTE - SOC. 
AGRO-PECUÁRIA  MONTE 
DA PEDRA, LDA.
214814020 / 917204089
geralsagrimonte@gmail.com 

ELVAS
ANTÓNIO MARTINS DE 
SOUSA
HERDADE MARIA RIBEIRAS 
DE BAIXO
268671237 / 968322261
anselmodsousa@hotmail.com

JOAQUIM MANUEL P. 
CACHEIRINHA, UNIP. LDA.
HERDADE DONA MARIA
268656263 / 966413283
scacheirinha@hotmail.com

JOSÉ CARLOS RODRIGUES 
PEREIRA
HERDADE DO CELEIRO
965755915
acmvenancio@gmail.com

SOC. AGRO-PECUÁRIA 
IMACULADA CONCEIÇÃO, 
LDA.
HERDADE DO FREIXO
967877633 
jfcoelho.1968@hotmail.com

TERESA MARIA TELLO DA 
GAMA PICÃO CALDEIRA
MONTE DA DEFESA
268623160 / 919119517
ravasco@sapo.pt

TRADIÇÃO VERDE - 
SOC. AGRO-PECUÁRIA 
UNIPESSOAL, LDA.
MONTE DOS APÓSTOLOS
965772092
ana.s.r.pereira81@gmail.com

MARVÃO
CURRAIS DE FERRO
MONTE DOS CURRAIS DE 
FERRO
936849625 / jmata@fertiprado.pt

POMBAIS - PROD. E 
SERVIÇOS EM MEIO 
RURAL, LDA. 
HERDADE DOS POMBAIS
245992164/968818852
geral@pombais.pt

MONFORTE
BARBAS E IRMÃO, LDA.
HERDADE DA SAMARRA E 
BARRADAS
964000461/josecorado@sapo.pt

COVAL DO CASCO - SOC. 
AGRICOLA, LDA
MONTE DA HERDADE DO 
CASCO
268636693 / 965642453
lgfilhoslda2000@gmail.com

FRANCISCO MANUEL 
RAIMUNDO JANECO
HERDADE DA RABUJA
939599444/fjaneco@gmail.com

SOC. ACRÍCOLA DA 
HERDADE DA CABEÇA 
GORDA, LDA
HERDADE VALE ROMEIRAS
245573638 / 966003269
aruomleunam@gmail.com

NISA
FRANCISCO A. C. DUARTE
FONTE DO ALCAIDE
245742465 / 917627652 
Jss.duarte@gmail.com

LÚCIO JOSÉ S. MADUREIRA
MARÇAL BRANCO
245991010 / 965088987
rosajpm@gmail.com 

PONTE DE SÔR
GALVACAS - AGRICULTURA 
E AGRO-PECUÁRIA, LDA.
HERDADE DO PINHEIRINHO 
DE BAIXO
961560566
galvacas@hotmail.com

PORTALEGRE
MONTE DOS 
INGLESINHOS, LDA.
MONTE DOS INGLESINHOS
965012517
montedosinglesinhos@gmail.com 

PEDRA RISCA LIMOUSINE
MONTE DA BUGIA
962272277
pedrarisca@gmail.com 

SOC. AGRO-PECUÁRIA DO 
VALE FEIJOAL, LDA.
BESTEIROS DE BAIXO
245965151 / 968933196
valefeijoal@hotmail.com

SOUSEL
BRIGAS EXPLORAÇÃO 
AGRÍCOLA, LDA.
HERDADE DAS BARROCAS
210133205 / 939821164
dmatias.brigas@gmail.com

FERNANDO LUIS 
PARREIRA DE ORNELAS 
VASCONCELOS
HERDADE DO RAMALHO
962193952
fernando.vasconcelos@
grupobussalfao.com

DISTRITO DE PORTALEGRE

DISTRITO DE SETÚBAL
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ALJEZUR 
ARMÉNIO DE 
OLIVEIRA TELO
MONTE VELHO
282991172 / 917602722
armeniotelo@sapo.pt

CASA AGRÍC. DO 
BREJO DAS CANCELAS 
UNIP., LDA.
BREJO DAS CANCELAS
969049386
casaagricolabdc@gmail.com

LAGOA
NEMÉSIO DUARTE 
CONCEIÇÃO
ESTRADA VELHA
964309519
protodifer@gmail.com

LAGOS
ÁGUAS E DIAS, LDA
PINHEIRAL
282697387 / 961624535
decoradorabela@gmail.com

ANTÓNIO MARIA 
JOAQUIM
FERREL
937037121

HENRIQUE MANUEL 
FERNANDES DUARTE 
SÍTIO DAS RUIVAS
282183713/969071537
henrique.d.duarte@sapo.pt

JOSÉ FRANCISCO 
MARIA
QUINTA DE A-DO-ALHO
914225195

MANUEL MARREIROS 
LOURENÇO
QUINTA LOURENÇO
282799690 / 917574251
manuelmlourenco@outlook.pt

PORTIMÃO
FRANCISCO DA SILVA 
JOSÉ
MONTINHO DA 
ESPARGUEIRA
282969845 / 964036904

SÉRGIO M. MARTINHO 
SANTOS
VÁRZEA DO FARELO
282458073 / 914244276
sergiotonante@hotmail.com

VILA DO BISPO
AFONSO DOS SANTOS 
F. NASCIMENTO
SITIO DO TONEL
965708581
afonsosnascimento@gmail.com

JOÃO JOSÉ BARROS 
CORREIA
SITIO DA CHORRA
282639482 / 966475032
joao_correia1991@hotmail.com

ALANDROAL
CARLOS MANUEL 
ROSADO NEVES TÁTÁ
HERDADE CABEÇO DE 
MOURÃO
967732256
cmrnt@hotmail.com

SOCIEDADE 
AGRÍCOLA DO 
RONCANITO, S.A.
HERDADE DO 
RONCANITO
214688131 / 910174820
jorgeagrobeja@gmail.com

ARRAIOLOS
ANTÓNIO LOBO DA 
SILVEIRA DO SOUTO 
PATRICIO
HERDADE MONTE DA 
GORDA
911856523
antoniosoutopatricio@gmail.com

GONÇALO LOBO DA 
SILVEIRA S. PATRÍCIO
HERDADE MONTE DA 
VINHA
912266743
goncalosoutopatricio@
hotmail.com

HERDADE DA 
AMENDOEIRA, AGRIC. 
E TURISMO, LDA.
HERDADE DA 
AMENDOEIRA
266847498 / 967287973
flexipiso@flexipiso.pt 

ÉVORA
CAMTO - CASA AGRÍC. 
DO MONTE DO TOJAL, 
LDA.
MONTE DO TOJAL
266711043 / 933042494 
patalaya68@gmail.com

CASA AGRÍCOLA 
CONDES DE SEIA, SA.
MONTE DOS RUIVOS
963015969
isamanoel@sapo.pt

CASA AGRÍCOLA Nª 
SRª DA PAZ, S.A.
HERDADE DE VALE DE 
MOURA
266702850 / 936237478
nunoprosado@hotmail.com

HERDADE DO 
BUSSALFÃO - SOC. 
AGRO-PEC, LDA.
HERDADE DO 
RAMALHO
266917181 / 962193952 
fernando.vasconcelos@
grupobussalfao.com

JOAQUIM JOSÉ S. 
PRATES
QUINTA FONTE SANTA
266733735 / 937262307 
nprates@hvetmuralha.pt

STONES LAKE, LDA.
HERDADE DA 
CASBARRA
212493657/919451869
penar@sapo.pt

VACOR-AUDITORIA E 
GESTÃO
ABRUNHEIRA
963591698
zelimoes@live.com.pt

MONTEMOR-O-
NOVO
AGRO-PECUÁRIA 
COMENDA DA 
IGREJA,LDA
HERDADE COMENDA 
DA IGREJA
266847043 / 918780962  
comenda.igreja@sapo.pt

DUARTE NUNO 
ESPADINHA - CABEÇA 
DE CASAL HERANÇA DE 
HERDADE DA GOUVEIA 
DA ESTRADA
 937237575
duarteespadinha.her@gmail.
com

ENERAGRO - 
AGRICULTURA E 
PROJETOS, LDA
HERDADE DA CAPELA
912018588
eneragro@gmail.com

HENRIQUE MACAU 
PEREIRA
HERD. CURRAL DA 
LÉGUA
266743870 / 960303673
henrique_m_p@hotmail.com

JOHANA GIJSBERTA 
VAN VALBURG
HERDADE DA 
GIBLACEIRA
266893225 / 934863319
giblaceira@sapo.pt  

JOSÉ ADELINO DOS 
SANTOS
MONTE DA FIDALGA
266896422 / 964884112
jasantos54@gmail.com

JOSÉ JOÃO 
SALGUEIRO BIBE
HERD. DA COMENDA 
GRANDE
266892191 / 933084816 
jmbibe@gmail.com/
jose.bibe@hotmail.com

LEOVIGILDO PEDRO 
QUADRADO FILIPE
MIRADOUROS DE CIMA
266857616 / 963820848 
 lqfilipe@gmail.com

Mª DA GRAÇA MEXIA 
CASTELO BRANCO - 
SOC. UNIP., LDA
HERDADE DAS CARIAS
266892404/917892443
sagimsociedade@mail.
telepac.pt

MÁRIO MEIRELES 
UNIPESSOAL, LDA.
OUTEIRO NOVO E 
RAIMUNDO
266892191 / 937515440 
meireles@verdini.com.br

MIGUEL JOSÉ DE 
SOUSA CARVALHO 
PADEIRA NUNES
CARRASCAL
266088087 / 932465898  
miguelpadeiranunes@gmail.com

PORTALIMPEX 
- AGRIC. IND. E 
COMÉRCIO, LDA.
HERDADES DA 
PARREIRA E FONTE 
PORTAS
932513682
nmarques@portalimpex.pt

SOCIEDADE 
AGRÍCOLA DA FONTE 
DO PRIOR, LDA.
MONTE DA FONTE DO 

PRIOR
914907849
joaquimir@hotmail.com

SOCIEDADE 
AGRÍCOLA MONTE DO 
ESCOURAL, LDA.
HERDADE DO 
ESCOURAL
919217418
montedoescoural@gmail.com

SOC. AGRO-PEC. 
HERDADE DA 
PALHAVÃ CABRELA, 
LDA.
HERDADE CAMPO 
MAIOR DE BAIXO
265895418 / 919228796 
herdadepalhava@hotmail.com

MORA
PAÇO DE MORA 
- SOCIEDADE 
AGROPECUÁRIA, LDA.
HERDADE PAÇO DE 
CIMA
961871175
jose.r.colaco@hotmail.com

MOURÃO
FELIX CAEIRO MIRA
HERDADE DAS 
AMARELAS
285958122 / 968056806 
fcmira@iol.pt

VIANA DO 
ALENTEJO
SAAE - SOC. 
AGRÍCOLA ÁGUA DE 
ELVIRINHA, LDA
HERDADE DE ÁGUA DE 
ELVIRINHA
214849196 / 935628081
atb@aguadelvirinha.pt 

TELESGEST, LDA.
HERDADE DA VENDA
927046882
helderdias.vn@gmail.com

VILA VIÇOSA
ANDREIA SOFIA 
ROMOALDO 
CATARINO JACINTO
HERDADE DA RIBEIRA 
DE BORBA
966653494
brunomsj@gmail.com

DISTRITO DE ÉVORA

DISTRITO DE FARO

ACL faz referência, unicamente, aos associados que autorizaram, por escrito, a divulgação dos seus dados pessoais.
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ALJUSTREL
ANA ISABEL 
HENRIQUE MARTINS 
MANGORRINHA
MONTE CURRAL DE 
CAVALEIROS
964605066 
mangorrinha71@hotmail.com

ANTÓNIO MANUEL 
ROCHA PARREIRA
MONTE DA MANTEIRA
963408889
amparreira@sapo.pt

ALMODÔVAR
CHEIRO DO MONTE, 
UNIPESSOAL, LDA.
MONTE DO CRATO
965039699
joseinaciomarques@hotmail.com

BEJA
EQUIPANIMAL, LDA
QUINTA DA PALHA
934054856
equipanimal@hotmail.com

FRANCISCO LAMPREIA 
PALMA CANTINHO
MONTE DAS FREIRAS
284949094/965415984

JOSÉ FRANCISCO 
FIGUEIRA LAMPREIA
HERDADE DAS SILVEIRAS 
DE BAIXO
919538045
zelampreia@hotmail.com 

HERDADE DOS GROUS 
- AGRIC. E PECUÁRIA, 
LDA
HERDADE DOS GROUS
284960000 / 914404218
herdadedosgrous@
herdadedosgrous.pt 

CASTRO VERDE
ANTÓNIO CORREIA DE 
BRITO COSTA
MONTE DO SALTO
286923220 / 966655844
lela.costa@ipbeja.pt

FERREIRA DO 
ALENTEJO
NOTÁVELRÚSTICO 
- AGRICULTURA E 
PRODUÇÃO ANIMAL, 
LDA.
MONTE GRANDÃO
284412845 / 927913938
notavelrustico@sapo.pt 

SOC. IND. ALENTEJO E 
SADO, SA
MT. NOVO DA BARRADA
269508530 / 918628859
sias.sa@mail.telepac.pt

SOC. AGRO-PECUÁRIA 
CORTE DO PARAÍSO 
UNIPESSOAL, LDA.
HERDADE DA CORTE DO 
PARAÍSO E SERNADA 
284322658 / 917811486 
furtado.josefilipe@gmail.com

MOURA
ANTÓNIO MARÇAL DA 
MATA ANTUNES
MONTE BRANCO DA 
SERRA
217931285 / 937931285
antoniomataantunes@gmail.com

PALHAIS NOVO - 
AGRIC. E TURISMO 
RURAL, LDA.
MONTE PALHAIS NOVO
285975157 / 915840122
antonioasneves@hotmail.com

PEDRAS E PEDRINHAS, 
LDA.
HERDADE DO BARROSO 
E VILA RUIVA
285975020 / 961818454
pedrasepedrinhas@sapo.pt

ODEMIRA
ANTÓNIO M. AFONSO
SERNADINHA
962397828
antonio.afonso@
herdadedosgrous.pt

ANTÓNIO ROCHA 
VIANA
QUINTA NOVA DO 
SAMOUQUEIRO
962554102

CASA AGRÍCOLA 
SABINO SAMORA
HERDADE DAS 
FONTAINHAS
283300010 / 913490000 
a.samora@sapo.pt

DANIEL JOSÉ DO 
CARMO PACHECO
CASA NOVA DA ALCARIA
283958703 / 964788995 
djcpacheco1@gmail.com

EUSÉBIO PACHECO 
VIANA
MONTE DA ATABUA
919993826
eusebiopviana@gmail.com

FÁBIO MIGUEL DOS 
REIS OLIVEIRA
CASA NOVA DA 
CARRASQUEIRA
968843250
fabioliveira_08@hotmail.com

GRACIETE MARIA 
NUNES
FOZ DAS CASINHAS DE 
CIMA
283881183/96956199

GRACIOSA LOUÇÃO DA 
SILVA GUERREIRO
MONTE DA SOALHEIRA
283635149 / 936565946
vivelinda@yahoo.com

HELDER MANUEL 
GUERREIRO ALÃO
SARDANITO
283961131 / 969877000
helder.mg.alao@gmail.com

HERDADE DA LUZ - 
CASA AGRÍCOLA, LDA.
HERDADE DA LUZ
269084752/916106161
hde_moinho_novo@hotmail.
com

JOSÉ FRANCISCO P. 
SOBRAL
BREJO REDONDO 
962557201 
josefranciscosobral@gmail.com

JOSÉ MARIA PACHECO 
DOS REIS
CASA NOVA DA 
CARRASQUEIRA
965637714
ninhodolimousine@gmail.com

JOSÉ PAULO MATOS 
GUERREIRO
MONTE NOVO DA 
HORTA
283386247 / 966166910
zepauloguerreiro@hotmail.com

MANUEL DA 
CONCEIÇÃO DUARTE
CERRO DO 
ATRAVESSADO - VALE 
JUNCAL
283958724 / 964376107

MANUEL PACHECO 
LOUÇÃO
VALE LOBATO
282949151 / 917855199

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

PAULA CRISTINA 
VIEGAS SANTOS
CASA BRANCA DA 
DELFEIRA
283958165/914652536
andre-duarte@live.com.pt

RUI JORGE PINTO 
LAMBERTO SILVA
CABEÇO DA ARVEOLA
968014586 
ruilamberto@hotmail.com

OURIQUE
ALGARTALHOS 
SUPERMERCADOS, 
LDA.
MONTE MEALHA
919737013
geral@algartalhos.pt

OURICASULO,   
UNIPESSOAL, LDA.
MONTE DA PEDRA
918992119 
Ouricasulo@gmail.com

SOC. AGRICULTURA 
GRUPO DAVID, LDA
HERDADE DO QUINTAL
286512219 / 966458258
mariasuzeteguerreiro@hotmail.
com

SOC. AGRICOLA
DO ALGAREME, LDA
HERDADE DO 
ALGAREME
289882294 / 968021352

SERPA
CASA AGRÍCOLA JOSÉ 
MARIA SEITA, LDA.
HERDADE OUTEIRO DO 
TREVO
284865381/961840913
zeseita@hotmail.com

DAVID CATITA DANIEL
HERDADE DA FONTE 
CORCHO
965551644 
fontecorcho@gmail.com

FUTURORIGINAL
UNIP., LDA.
HERDADE DA LAGINHA
915164533
jmfernandez@gmail.com

JUAN FRANCISCO 
VAZQUEZ VAZQUEZ
HERDADE DA DEFESA
+34959143153
+34627540251
juanfranmontelolivo@hotmail.
com

MARIA JOANA VARELA 
CRUJO
CORTE DE MESSANGIL
966610548
joanacrujo@gmail.com

VIDIGUEIRA
BOLOTA VERDE SOC. 
AGRO-PECUÁRIA, S.A.
HERDADE DA CASA 
BRANCA
284321265 / 938922207
lgomes@aggraria.es

DISTRITO DE BEJA
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CORVO
CARLOS MANUEL 
VALADÃO
RUA DO AREEIRO
917763059 
carlosvaladão@iol.pt

JOSÉ FERNANDO DE 
FREITAS FELICIDADE
RUA DA FONTE
292596158 / 917762995 
jfelicidade@iol.pt

MARIA DE LURDES 
MENDONÇA ALVES
CAMINHO VELHO
917762982 
brazoskane730@gmail.com

VELAS
ADÉRITO PEDROSO ALMADA
RIBEIRA DA AREIA
917909022
apa4073@hotmail.com

JOAQUIM SEVERINO 
BETTENCOURT
SANTO ANTÓNIO
295417487/910697033
assbettencourt@hotmail.com 

JOSÉ AGNELO BETTENCOURT
BEIRA
295438498 / 919044223
agnelobettencourt50@hotmail.com

LINO ALVARO PIMENTEL SOUSA
FAJÃ
295098013 / 917167613

LAJES DAS FLORES
CARLA PATRÍCIA MUNIZ GOMES 
DOS SANTOS
LOMBA
292593758 / 965185561
brunobelo22@hotmail.com

HORTA
AIDA MARIA DA SILVA 
BETTENCOURT PINHEIRO
PRAIA DO ALMOXARIFE
292200120 / 965006904 
fernando.h.pinheiro@hotmail.com

GABRIEL MANUEL 
AMARAL DE VARGAS
FLAMENGOS
292948424 / 962526698
andre_vargas@hotmail.com

JOSÉ ORLANDO 
MENDONÇA DA SILVA
RIBEIRINHA
965811857
jorlandosilva82@gmail.com

JOSÉ RAMOS FURTADO
CANADA DO SOUSA
292946260 / 965840089
fvenancio@sapo.pt

LIZUARTE MANUEL DA 
SILVA
FETEIRA
292945505/910064898
lizuartesilva72@hotmail.com

LUIS MANUEL BULCÃO
FETEIRA
292943714 / 962823298

MARIA DAS DORES F. 
MATOS VARGAS
PEDRO MIGUEL
292949367/961452705
rpmvargas@hotmail.com

RUI PEDRO MATOS 
VARGAS
PEDRO MIGUEL
961452705
rpmvargas@hotmail.com

LAJES DO PICO
NANCI CARINA SOUSA 
MACHADO SOARES
SILVEIRA
916905731 / nanci_carina@hotmail.com

PATRICIA FÁTIMA LEAL 
MARQUES FREITAS
CABEÇO DA LANÇA
292666596 / 963086848
patricia.marques.freitas@hotmail.com

MADALENA
CARLOS MANUEL FERREIRA 
PEREIRA
CABEÇO DA SELADA
292699122/913534840
luiscarlosp69@hotmail.com

JOSÉ GOULART SEQUEIRA
LOMBA
292699342 / 914816397
maria_hotmom@hotmail.com

JOSÉ ORLANDO ÁVILA 
GOULART 
SÃO MATEUS
292699256 / 913594447

MÁRIO VIEIRA DE CASTRO
MONTE DE BAIXO
292622077 / 917548995
mleal_castro@hotmail.com

PONTA DELGADA
CARLOS MANUEL CARREIRO 
PAVÃO
LOMBA DE BAIXO
917544980
carlos16pavao@hotmail.com

VILA DO PORTO
CELSO SOUSA RESENDES
CRUZ DE SÃO MOR
919271653
celsoresendes@hotmail.com

DÉLIA FREITAS SOUSA BRAGA
JUNCAL
296884052 / 913320558
delia_braga@hotmail.com 

JOSÉ ANTÓNIO SOUSA
SANTA BÁRBARA
962393326

LÍDIA MARIA FIGUEIREDO 
SANTOS
PICO DA PEDRA
296884616 / 912230382
lidiasantos59@hotmail.com

MANUEL MOREIRA SOUSA
ZAMBA
296883141 / 912674848 

MÁRCIO PAULO B. MONTEIRO
FONTE JORDÃO
296886743 / 913459264
marmonte@sapo.pt

MARCO PAULO CABRAL SOUSA
PAÚL DE CIMA
296884397 / 963973702

PAULO JORGE CABRAL SOARES
FLOR DA ROSA
296883057 / 919066619

QUINTA 4 CANADAS, LDA.
VILA DO PORTO
296884542/918546585
quinta4canadas@sapo.pt

ANGRA DO HEROÍSMO
A PASTAGEM SOC. 
AGROPECUÁRIA,LDA
SÃO BENTO
295215818 / 917340756
telmabarcelos@grupobarcelos.com

DIREÇÃO REGIONAL DA 
AGRICULTURA 
QUINTA DE S. LOURENÇO 
295404200/info.drag@azores.gov.pt

EMANUEL SILVÉRIO ENES
RIBEIRA MANUEL VIEIRA
964157620

JOÃO VALDEMAR AZEVEDO 
ORMONDE
CINCO RIBEIRAS
295907105 / 967916542
joao.ormonde61@gmail.com

JOSÉ VALDEMIRO MELO 
COTA
CINCO RIBEIRAS 
295907033 / 966391541

LUÍS ALBERTO G. DE 
CASTRO PEREIRA DA COSTA
SÃO BARTOLOMEU DE 
REGATOS
295331510 / 969465541
luis.ag.costa@azores.gov.pt

MANUEL GABRIEL 
FURTADO SOUSA
TERRA CHÃ
295331152 / 965832338
m.gabriel70@hotmail.com

MOISÉS JESUS FERNANDES 
GRILO
ENTRE LADEIRAS
965587548

RUI FERNANDO MEDEIROS 
SILVA
SÃO MATEUS DA CALHETA
295642017/962821206 
rfms@net.sapo.pt

PRAIA DA VITÓRIA
MARIA DE FÁTIMA TOSTE 
LEAL DA COSTA
FONTINHAS
295579236 / 965426781
costa.carlos77@gmail.com

MARIA MANUELA DE 
MENESES M. BAPTISTA
FONTINHAS
295517102 / 967004258
elmiro59@sapo.pt

ILHA DO CORVO

ILHA DAS FLORES

ILHA DO PICO

ILHA TERCEIRA

ILHA DO FAIAL

ILHA DE S. JORGE

Açores

ILHA DE SÃO MIGUEL

ILHA DE SANTA MARIA

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

NOTÍCIAS LIMOUSINE
FICHA DE ASSINATURA

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

NOME / EMPRESA AGRÍCOLA*

MORADA*

CÓDIGO POSTAL*                                    LOCALIDADE*

TELEFONE                 MARCA DE EXPLORAÇÃO*                    Nº CONTRIBUINTE*

 *

         de                                                    de 20              *

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

A REVISTA “NOTÍCIAS LIMOUSINE” É EDITADA ANUAL-
MENTE PELA ACL, E É DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE 
AOS ASSOCIADOS DA ACL. 
TODOS OS RESTANTES BOVINICULTORES INTERESSA-
DOS EM RECEBER ESTA REVISTA PODERÃO SER ASSI-
NANTES E RECEBE-LA GRATUITAMENTE BASTANDO 
PARA ISSO QUE NOS DEVOLVAM ESTA FICHA DEVIDA-
MENTE PREENCHIDA.

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

Foto cedida por Aletta Elisabeth de 
Beaufort (Herdade Nave do Grou)




