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ED ITO RIA L
Caro leitor, estimado criador,
Chegou 2011 e com ele veio uma Primavera generosa que ajudou seguramente a atenuar um pouco as dificuldades que todo o sector pecuário
atravessa.
Este ano definiu-se como tema
principal da revista Limousine a alimentação dos touros, considerando-se que esta temática percorre transversalmente, e de forma determinante,
todos os criadores de Limousine e todos os bovinicultores, bem como todas as classes etárias dos machos e as
diversas tipologias de maneio existentes em Portugal.
Atendendo à premissa “Juntos somos mais fortes” resolvemos dar mais
dinâmica à edição através da inclusão
de opinião e à apresentação de alguns
criadores Limousine, para que conheça um pouco mais como vai a raça Limousine em Portugal.

No presente número é também
abordada a temática do valor dos animais Limousine, sobre o qual muito
haveria para dizer… , mas importa sublinhar uma ideia fundamental:
Q uando se tratam de reprodutores puros de qualquer raça, o seu valor
não pode ser comparado com o valor
da sua carne. Seria como comparar o
valor de um carro de corrida, melhorado ao longo de décadas, com o valor
do seu peso em ferro, na sucata.
Com esta metáfora apenas se
pretende ilustrar que um reprodutor puro seleccionado representa o
esforço genético de uma geração e o
investimento genético em todos os
reprodutores que compõem a sua árvore genealógica, devendo por isso ser
comparado apenas com animais do
mesmo gabarito e com valor genético
semelhante.

Neste âmbito sublinha-se que a
força da raça Limousine em Portugal
depende da capacidade de investimento dos criadores na melhoria contínua
e permanente dos seus animais, estando esta directamente dependente
do valor obtido pelos seus produtos,
e condicionando assim a sustentabilidade e longevidade das explorações.
No futuro apenas subsistirá um
tipo de criadores Limousine, os que
conseguirem valorizar os seus reprodutores em consonância com o justo
valor de uma raça pura excepcional.
Juntos somos mais fortes.

David Catita
Presidente da Direcção da ACL

 

M arque na sua agenda
FIA PE

ESTREM O Z – 21 A 25 D E A BRIL – EXPO SIÇ Ã O D E BO VIN O S

OV IB EJA

BEJA – 4 A 8 D E M A IO – D ESFILE D E BO VIN O S LIM O U SIN E;
EXPO SIÇ Ã O FO TO G RÁ FICA “O LIM O U SIN E N O M O N TA D O ”

SA N TIA G RO

SA N TIA G O D O C A C ÉM – 27 A 29 D E M A IO – CO N CU RSO
N A CIO N A L D E JO VEN S REPRO D U TO RES LIM O U SIN E

FEIRA N A C ION A L D A A G RIC ULTURA

SA N TA RÉM – 4 A 12 D E JU N H O – EXPO SIÇ Ã O D E BO VIN O S

FA C ECO

EX POFA C IC

C A N TA N H ED E – 22 A 31 D E JU LH O - EXPO SIÇ Ã O D E BO VIN O S
(A CO N FIRM A R)

EX POREG

REG U EN G O S D E M O N SA RA Z -11 A 15 D E A G O STO
EXPO SIÇ Ã O D E BO VIN O S (A CO N FIRM A R)

EX POM OR

M O N TEM O R-O -N O VO – 1 A 5 D E SETEM BRO - EXPO SIÇ Ã O D E
BO VIN O S (A CO N FIRM A R)

FERPOR

PO RTA LEG RE – 2 A 5 D E O U TU BRO - EXPO SIÇ Ã O D E BO VIN O S
(A CO N FIRM A R)

S.TEO TÓ N IO – O D EM IRA – 22 A 24 D E JU LH O
23º CO N C U RSO N A C IO N A L D A RA Ç A BO VIN A LIM O U SIN E
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FORM A Ç Ã O

Curso de aprendizagem
de Inseminação Artifi cial
em Bovinos de Carne
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to óptimo para inseminar, prática e higiene na I.A., dispositivos de sincronização de cios;para eles próprios poderem
inseminar as suas fêmeas.
Há muito que é pretensão da ACL,
e mais propriamente do HBL – Herd-Book Limousine partir para um plano
de conexão das várias explorações Limousine no país, através da realização
de cerca de 5% de inseminações com
sémen de touros previamente escolhidos, considerados melhoradores da
raça, para que possa avaliar as diferenças produtivas obtidas considerando as
mesmas linhas genéticas, sujeitas aos
diferentes tipos de maneio característicos das diversas explorações.
Esta iniciativa foi apenas o começo
do longo percurso que há a fazer neste
sentido, de qualquer modo a ACL, pensa que esta pode ser uma iniciativa a repetir caso existam criadores associados
interessados.
Esta iniciativa foi ainda aproveitada
pela Schering-Intervet, para apresentar
um produto que tem neste momento

“

a inseminação
artificialé uma
ferramenta bastante
vantajosa para que
se incremente a
qualidade genética
das vacadas

“

E

ntre 16 e 20 de Maio de 2010,
os criadores Limousine participantes no curso de aprendizagem de inseminação artificial em bovinos de carne, puderam
aumentar os seus conhecimentos em
várias áreas ligadas directa e indirectamente à inseminação artificial.
Foram 5 dias intensos de aprendizagem teórica e prática, cujos formadores
Serge Lacaze (Midatest/Sersia France)
e Rui Silva (Médico-Veterinário da Vetotal) transmitiram muitos dos seus
conhecimentos e experiência nos diferentes aspectos ligados com este tema
reprodutivo.
Esta formação teve como objectivo,
minimizar um pouco a lacuna existente
em Portugal, do reduzido número de inseminadores experientes e disponíveis
para efectuar inseminações em vacas de
carne. Possibilitando que os criadores
obtivessem os conhecimentos mínimos
sobre a anatomia da fêmea bovina, ciclo
hormonal da vaca/novilha, materiais de
inseminação, detecção de cios, momen-

w w w .limousineportugal.com

A CL
N A IN TERN ET

no mercado:Planparto e pela Pfizer
– Saúde Animal para apresentar mais
algumas informações sobre as diversas enfermidades reprodutivas: IBR,
BVD, Leptospira e Neospora, que
passam muitas vezes despercebidas
nas explorações bovinas nacionais.
À ACL resta apenas esperar que os
criadores e técnicos que participaram
nesta formação não deixem de colocar os conhecimentos adquiridos em
prática e que venham a obter muitos
e bons bezerros(as) frutos da prática
de IA. Uma vez que a inseminação
artificial é uma ferramenta bastante
vantajosa para que se incremente a
qualidade genética das vacadas, com
um investimento menor quando

comparado com aquele que é necessário para adquirir novos reprodutores. No entanto, convém ter sempre
presente que para colocar um plano
de inseminação em prática, todos os
restantes factores não podem ser descurados, como sejam, a sanidade, a
alimentação, o maneio reprodutivo e
o maneio geral da vacada.
Por último, a ACL não podia deixar de publicamente agradecer o empenho dos formadores Serge Lacaze e
do Dr. Rui Silva, bem como de todas
as pessoas que possibilitaram a efectiva execução deste curso de aprendizagem, nomeadamente, Eusébio Viana, Morvifer, Sr. Paulino, Matadouro
Regional do Alto Alentejo (na pessoa
do Dr. Luís Miguel Bagulho), Herdade Experimental da Fataca (na pessoa
do Eng.º Lopes da Fonseca e do Sr.
António), Associação de Beneficiários
do Mira e Herdade do Bussalfão – Sociedade Agro-Pecuária, Lda.. ■

A ACL tem feito um esforço no
sentido de dinam izar o seu site
ainda m ais,pois nos dias que
correm ,a internet é sem dúvida
um m eio prom ocional m uito
prático,rápido e acessível a
todos.
A ssim ,o site está cada vez m ais
rico e com m ais inform ação e
pretende ser um a ferram enta
prom ocional dos criadores
Lim ousine. A lém da secção de
vendas onde se divulgam os
anim ais para venda, já a partir
deste ano de 2011 na secção
dos associados,vaiconstar,
além dos contactos,um a página
de apresentação das diferentes
explorações e efectivos.Será um
site prom ocional dos criadores
Lim ousine e das suas explorações onde constarão algum as
fotografias,um a apresentação e
caracterização das explorações.
A ACL espera assim ajudar na
divulgação e prom oção das
explorações e dos anim ais dos
seus associados.

Os resultados dos concursos
encontram-se disponíveis
para consulta na secção dos
eventos.
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19892009

Comemoração dos
20 anos da ACL
ALMOÇ O CONVÍVIO SERVIDO NO RINGUE DOS CONCURSOS
CONTOU COM A SABOROSA CARNE LIMOUSINE

N

o ano de 2009 a ACL comemorou a notável efeméride de 20 anos, as famosas
20 Primaveras.
Não foram contudo apenas Primaveras, que essas todos os nossos associados apreciam… Atravessámos também os Verões, alguns
dos quais bem quentes, que puseram à prova a resistência dos animais, mas também dos criadores,
prolongando-se por vezes por longos e intermináveis meses, consumindo os stocks de alimentos
armazenados e empurrando os preços de mercado
para valores incomportáveis, uma vez que dificilmente se conseguem repercutir nos valores de venda dos reprodutores.
Foram também vinte os Outonos, onde o bucólico cair das folhas e o encolher dos dias, fez desanimar alguns dos corajosos criadores de Limousines,
uma vez que a genética não é uma ciência exacta e
o mercado nem sempre compensa da forma mais
justa o esforço de quem trabalha, contando-se já
alguns que ficaram pelo caminho uma vez que esta
actividade pode ser por vezes um pouco injusta ou
inglória.
Inevitavelmente chegaram também os Inver8
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nos, em que a bênção da chuva
faz nascer a esperançosa renovação do campo, do brotar da erva,
das novas folhas nas árvores, do
som animado dos pequenos ribeiros, temendo a sempre cruel
geada, que embranquece as auroras. As gotas da chuva levam as
mágoas dos anos anteriores, e lavam os novos bezerrinhos que se
abrigam do frio no bafo morno
das progenitoras, enchendo os
olhos dos criadores de orgulho e
de esperança.
E depois as Primaveras, com
o luxuriante bailado de cor das
novas fl ores, das novas folhas,
do crescer saudável dos novos
Limousines, saciados com o fértil leite, dos fartos “amojos” das
mães extremosas, sentindo-se em
cada salto destas jovens criaturas
o pulsar da natureza, associado
a uma raça que está forte e con-

fiante no futuro.
Foi assim num ambiente de
festa e de esperança que, no dia
19 de Julho de 2009, em S. Teotónio e em plena Faceco, se comemoraram as duas décadas de
existência da ACL, aproveitando
a realização do Concurso Nacional para realizar um almoço
convívio, entre todos os que, de
alguma forma, estão ligados à
raça Limousine.

O almoço buffet, servido por
graça no ringue dos concursos,
contou com a saborosa carne
Limousine, grelhada em crepitantes brasas, a qual foi servida
com uma variedade de acompanhamentos e de bebidas frescas
que ajudaram a tornar este evento num momento memorável e
marcante para a ACL.
As frutas frescas ajudaram também a suportar o calor que se fez
sentir naquela tarde de Julho,
tendo sido bastante proveitoso
o convívio entre associados,
trocando experiencias que
contribuirão seguramente para
estreitar os laços entre criadores,
cuja união faz a força. 

notícias Limousine
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Já se sabe que não pode haver aniversário
sem bolo, o qual ostentava uma sugestiva cobertura, com uma reprodução
açucarada de uma das últimas revistas
Limousine, cujas primeiras fatias foram
cortadas pelos elementos da Direcção da
ACL presentes, tanto da actual como da
anterior.

Foi assim, num agradável ambiente de alegria
e descontracção, que se
viveu este dia tão especial, em que simbolicamente se comemoraram
os 20 anos de ACL. Para
registar este momento
para a posteridade foi
também produzida
uma útil lembrança,
um pequeno canivete,
com a data desta efeméride, que foi entregue a
cada um dos criadores
da raça. ■

10
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W ORK SH OP
A paro de cascos

A

claudicação (cocheiras) é
um problema comum nos
bovinos e que representa
elevadas perdas económicas,
quer através dos custos de tratamento quer através das perdas produtivas,
tais como, incapacidade na cobrição
(infertilidade), perda de peso, anestro
e refugo.
Como tal a A.C.L., em conjunto
com o Dr. Rui Silva e com o patrocínio
da Intervet/Schering, organizou em
Maio de 2009, para os seus associados,

12
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um w orkshop sobre aparo de cascos.
Abordou-se primeiramente o tema
através de uma explicação teórica, em
que o Dr. André Preto (Intervet/Schering), através de documentação especifica, fornecida aos intervenientes e de
uma projecção visual, falou sobre a sua
importância, as causas, a anatomia do
aparelho locomotor, o exame do problema, os diferentes tipos de afecções,
as diferentes formas de corrigir e de
prevenir o problema, o corte de cascos
e as suas vantagens.

Numa segunda perspectiva, esta
mais prática, procurou o Dr. Rui Silva demonstrar através da correcção
dos cascos de uma vaca presente na
exploração, todos os procedimentos
necessários e os pontos críticos para
que o serviço seja feito de uma maneira
segura tanto para a pessoa como para
o animal. Sendo que, uma contenção
adequada, os materiais certos e os métodos mais eficazes, serão os factores a
ter em conta.

PASSO A PASSO
A través das fotografias aquiapresentadas procuram os m ostrar o tipo de contenção utilizado,as
ferram entas e o resultado prático,em que se vê o
antes e o depois de um casco corrigido.

➑ Depois duma boa
contenção do animal,
corrigiro sobrecrescimento
das pinças (unhas)

➱ Pouparos talões
(“almofadas”)e deixar
espessura de sola

➤ Removerzonas mortas
e/ou afectadas;nivelar

“

Antes:Sobrecrescimento das pinças

Depois:Pinças corrigidas

➫

correcção
de cascos de
bovinos
de forma segura
para a pessoa e
para o animal

FERRAM ENTAS UTILIZADAS

“

Mais um belo dia de aprendizagem, de convívio e de troca de ideias
entre os associados da A.C.L. que
terminou num lanche preparado
pelos alunos do curso de hotelaria
da escola profissional de Odemira.
Os nossos agradecimentos ao Dr.
André Preto (Intervet/Schering), ao
Dr. Rui Silva pelas instalações, animais, ferramentas e conhecimento
partilhado e a todos que compareceram e que ajudaram na realização
deste evento. ■
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5 sentidos

Os

dos bovinos
CONHEÇ A MELHOR O SEU ANIMAL

VISÃO

SABIA que o campo de visão dos bovinos é mais amplo que o
campo de visão do Homem?
Os bovinos têm um ângulo de visão panorâmico de ≈360°, razão
pela qual conseguem ver o que se passa à esquerda e à direita sem
moverem a cabeça e ficam atentos a pessoas ou objectos próximos.
De acordo com isto, o bovinicultor deve:

VISÃO
BINOCULAR

VISÃO
MONOCULAR

! Abordar os animais de frente
! Prevenir os animais da sua aproximação através da voz, para evitar surpreendê-los
! Aproximar-se calmamente sem efectuar movimentos bruscos

A passagem dum ambiente luminoso para um ambiente
sombrio é encarada pelo animal
como um obstáculo, pelo que
quando isto acontece, por exemplo pela saída dum animal dum
pavilhão para o exterior ou vice-versa, deve ser feito com muita
calma e precaução.
Pela visualização das posturas
dos outros animais, os bovinos
detectam o “estado de humor”
dos seus congéneres, bem como
do bovinicultor e expressam o

seu próprio estado de espírito.
Principalmente pelas posturas da
cabeça e pescoço.

VISÃO NULA

a)Postura neutra
b)Postura de aproxim ação:
form a segura
c)Postura de aproxim ação:
form a de subm issão
d)Postura de Fuga
e)Postura de A lerta
f)Postura de A m eaça

14
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“

os bovinos têm um
olfacto e audição
mais desenvolvidos
que o H omem

“

AU DIÇÃO
Já reparou que os bovinos mexem as suas orelhas quando
são confrontados com barulhos estranhos ou situações não
familiares?
A capacidade de audição dos bovinos também é superior
à do Homem, pelo que existem barulhos não detectados por
nós, que o são pelos bovinos. E todo o barulho anormal pode
levá-los a uma situação de stress.

OLFACTO
Como no caso da audição, os bovinos têm um olfacto mais
desenvolvido que o Homem, todos os odores não habituais
podem perturbá-los. Exemplos práticos:
! A mãe (vaca ou novilha) reconhece os seus fi lhos graças
ao seu cheiro;no período pós parto, o odor tem um papel primordial, que pode ser aproveitado pelo bovinicultor para realizar algumas adopções.
! Q uando se introduz um animal novo num grupo, este
é literalmente farejado pelos outros no sentido de reconhecerem o seu odor. O mesmo acontece quando o
criador entra num lote de animais, estes mais depressa
o reconhecem caso isto aconteça sempre com o mesmo
vestuário, que tenha um cheiro já identificado anteriormente.

TACTO
Os bovinos têm zonas do seu corpo que são mais sensíveis
ao toque, normalmente as zonas que apresentam menos pêlos
como a base da cauda, pescoço, glândula mamária e nádega,
entre outras.
O contacto através do toque Homem-animal, que consiste
na maioria das vezes em coçar o animal, confere a este uma
sensação de bem-estar, confiança, que o submete a deixar-se
coçar sem reacção de defesa ou intenção de agressão.
Esta abordagem dos animais que procuram o contacto
físico com o seu criador, ocorre num sinal de compreensão
mútua e quando existe já uma relação de confiança.
Mas o tacto, também pode provocar sensações dolorosas,
pois existem muitos sensores localizados na pele capazes de
reagir á dor, em particular na base dos cornos e no interior
das narinas.
Razão pela qual, quando pretendemos realizar a contenção dum bovino, optamos por colocar uma corda na base dos
cornos, fazemos um cabresto à volta dos cornos e focinho ou
usamos um arganel. Estas operações para serem realizadas
com sucesso e para fins de contenção do animal, devem ser
realizadas por pessoas familiares ao animal, e simplesmente
para que o animal esteja sossegado e se submeta aos tratamentos necessários.

notícias Limousine
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DIVU LGAÇ Ã O
A ÇO RES

Ilha das Flores

Todas as nove ilhas do arquipélago são conhecidas pelo verde das
suas pastagens ou pelo azul das suas lagoas, mas nenhuma outra tem
tantas cascatas e cursos de água a serpentear pelas encostas, colinas e
falésias.

PO R A LIC E CORREIA D A ROC H A RA M OS
EN G .ª ZO O TÉC N IC A / SERVIÇO D E D ESEN VO LVIM EN TO A G RÁ RIO D A S FLO RES E CO RVO
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Produção de Bovinos
na Ilha das Flores
A ilha das Flores foiprim eiro assinalada em 1452 por D iogo de Teive,m as apenas foi povoada a partir das prim eiras
décadas do século XVI,já em pleno reinado de D .M anuel I.
A presenta form a de trapézio e tem um a área total
143,11km 2,com 17 km de com prim ento e 12.5 km de largura m áxim a.A sua população é de 3 995 habitantes (censos
2001).

É

considerada uma das mais belas Ilhas
dos Açores.
Todas as nove ilhas do arquipélago são
conhecidas pelo verde das suas pastagens ou pelo azul das suas lagoas, mas nenhuma
outra tem tantas cascatas e cursos de água a serpentear pelas encostas, colinas e falésias.
A ilha faz justiça ao seu nome pela abundância das mais variadas fl ores que a povoam;no Verão a ilha cobre-se de milhares de hortênsias de
cor azul, que dividem as pastagens, ao longo das
estradas, nas margens das ribeiras e lagoas.
Das muitas cascatas existentes realço a Cascata da Ribeira Grande, na Fajãzinha, com uma
queda de água de dezenas de metros, como a mais
impressionante de todas e a cascata do Poço do
Bacalhau, na Fajã Grande, que liberta as suas
águas de uma altura de 90 m, pulverizando-se no
ar antes de formarem uma deliciosa lagoa natural
para deleite dos que nela tomam banho.
Muitas são as atracções naturais e recantos de
paisagem, no entanto faço um especial destaque
para as sete lagoas com margens revestidas de
hortênsias situadas no planalto central, no lugar
das crateras vulcânicas que deram origem à formação da ilha: Funda, Branca, Seca, Comprida,
Negra, Rasa e da Lomba.
A Rocha dos Bordões, na encosta Oeste da
ilha, é um morro que resultou de um curioso fenómeno geológico originado pela solidificação do
basalto em altas estrias verticais.
Na costa Leste a maior atracção é a Gruta dos

Enxaréus, apenas acessível de barco;é uma enorme cavidade vulcânica com cerca de 50 m de comprimento e 25 m de largura. A Gruta do Galo, na
costa Norte, é outro ponto interessante de visita,
recordando o tempo em que os navios de corsários e piratas ali procuravam abrigo.
Dos vários ilhéus situados ao longo da costa
das Flores, o mais emblemático é o Ilhéu do Monchique, porque é o “pedaço” de terra mais ocidental da Europa.
Q uanto aos pontos mais altos - Morro Alto
(914 m), Pico da Burrinha e Pico dos Sete Pés constituem magníficos miradouros para admirar
as lagoas, vales, ribeiras e o perfi l recortado da
costa.
A ilha das Flores como região ultra-periférica
apresenta condicionalismos geográficos: afastamento em relação às outras ilhas do arquipélago
que resulta quase numa dupla insularidade, relevo e orografia bastante irregular, um clima difícil
pelo facto de ser a mais ocidental ilha do arquipélago, e a mais exposta aos caprichos do clima do
Atlântico.
A economia das Flores assenta sobretudo na
Pecuária, constituindo os bovinos a principal espécie de criação. Todas as explorações pecuárias
possuem mão-de-obra familiar, a produção é do
tipo extensivo, estando os animais durante todo o
ano na pastagem. As pastagens são essencialmente constituídas por trevo branco (Tripholium repens), trevo amarelo (Lotus corniculatus), azevém
perene (Lolium perene), dactylis (Dactylis glome-

No Verão a
ilha cobre-se
de m ilhares
de hortênsias
de cor azul,
que dividem
aspastagens,
ao longo das
estradas,nas
m argensdas
ribeirase
lagoas.
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Geográfica Protegida – Açores pela Comissão Europeia em
2003. Actualmente na ilha das Flores temos 72 produtores
inscritos na Carne dos Açores – IGP.
A produção biológica poderá também ser uma alternativa para acrescentar valor à fi leira da carne, uma vez que se
fundamenta em métodos bastante idênticos aos actualmente praticados na ilha das Flores.
Desde 2006 tem-se verificado um aumento no nascimento de bovinos na ilha das Flores (Gráfico 1).
Evolução do nº de Bovinos
N ascidos

Gráfico 1 – Evolução do
nºdeBovinosNascidos
Fonte:SNIRA,2010



rata) e erva mole (Holcus lanatus).
Durante os meses de maior produção de erva os animais são mantidos
nas pastagens mais altas e nos terrenos
do Baldio dos Florestais, para que nas
pastagens mais baixas se faça silagem
de erva e feno. Durante o Inverno, além
da pastagem, os animais são suplementados com os produtos obtidos na própria exploração e nas alturas de maior
carência alimentar com algum concentrado.
Em termos de maneio reprodutivo
a época de partos decorre no final do
Inverno e início da Primavera, sendo o
mês de Março o predominante. Este período corresponde ao término da época
de maior carência alimentar, aproveitando-se o pico de crescimento da erva
para o início da produção leiteira.
Os vitelos são desmamados com
cerca de 7 meses de idade, sendo imediatamente exportados sobretudo para
o continente mas também para a Madeira.
Dado os moldes tradicionais na
produção de carne à base de pastagem
e a potencialidade de apresentar um
produto diferenciado aos consumidores, a Região entendeu ser importante
proteger a tipologia de forma a proporcionar um valor acrescentado aos produtores e viu reconhecida a Indicação

18
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Na ilha das Flores predominam as explorações vocacionadas para a produção de carne, actualmente das 338 explorações pecuárias existentes, 49 são mistas (carne e leite) e
apenas 4 são exclusivamente leiteiras.
No que diz respeito à produção de leite tem-se verificado uma tendência para diminuição do número de produtores, no entanto no último ano a produção de leite duplicou
(Q uadro 1), tendo para isso contribuído o Protocolo de Cooperação PROLACTFLORES estabelecido em 2008, entre a
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, a Cooperativa
Ocidental CRL e os produtores de leite, com vista à aquisição de animais de boa genética devido à necessidade de renovar e de melhorar o efectivo leiteiro da ilha das Flores e
promover em especial, a qualidade e a dimensão das produções agro-pecuárias possibilitando assim potenciar e elevar o
valor económico da fi leira do leite.
O período de referência considerado é a campanha leiteira, que decorre de 1 de Abril a 31 de Março do ano seguinte.
Existem dois destinos fundamentais para a carne produzida nas Flores:a exportação de animais vivos e o abate no
matadouro para consumo local e/ou envio em carcaça para
outras ilhas, sendo a exportação de gado vivo a principal
fonte de rendimento das explorações.
A exportação ocorre durante todo ano evidenciando
maior intensidade de Setembro a Novembro;aos vitelos do
ano está associada a maior fatia dos animais exportados seguindo-se os novilhos;os vitelões representam a menor fatia
e os animais adultos assumem uma dimensão praticamente

A econom ia
dasFlores
assenta
sobretudo
na Pecuária,
constituindo
osbovinos
a principal
espécie de
criação.

Q uadro 1 – Produção de Leite
CAM PANHA

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

NºEXPLORAÇÕES

82

66

58

60

62

PRODUÇÃO (KG)

871.707

850.332

836.093

770.034

1.068.593

Fonte:IAMA,2010

nula.
O número de cabeças de gado vivo
saído da ilha teve um decréscimo acentuado no ano de 2008 (Gráfico 2), motivado pelo aumento do gado abatido
no matadouro local, uma vez que o
número de nascimentos tem vindo a
aumentar.
Evolução do nº de Bovinos Vivos
Exportados

Gráfico 2 – Evolução de Bovinos Vivos Exportados
Fonte:SDAFC,2010

A evolução do número de cabeças
de bovinos abatidos e aprovados para
consumo público no Matadouro (Q uadro 2), indica um aumento acentuado
a partir do ano de 2008, ano em que se
verificou também um aumento considerável nos animais abatidos para envio em carcaça para outras ilhas.
No total de animais abatidos são
contabilizados os abates aprovados
para consumo público, as rejeições e as
exportações/expedições.
No total de animais abatidos para
consumo local e exportação estão contabilizados apenas os abates aprovados
para consumo público.
A ilha das Flores possui um exce-

Q uadro 2 – Evolução do nº B ovinos A batidos no M atadouro Local
2005

2006

2007

2008

2009

ABATIDOS

841

728

676

1041

1235

CONSUM O LOCAL

749

617

595

687

694

EXPORTAÇÃO

92

111

81

354

541

lente estado sanitário. Desde 2002, que
goza do estatuto de “Ilha Oficialmente
Indemne de Brucelose Bovina”, através
da Decisão da Comissão n.º 2002/588/
CE, de 11 de Julho.
Em Dezembro de 2006 terminou-se a pesquisa a todo o efectivo bovino
relativamente à Tuberculose e nenhum
animal foi detectado positivo, actualmente os testes estão a ser repetidos no
sentido da obtenção do estatuto de ilha
oficialmente indemne.
Relativamente à Leucose, Peripneumonia e Paratuberculose todos os
testes realizados até ao momento têm
demonstrado a ausência das mesmas
na ilha.
Nos últimos anos tem-se verificado
um melhoramento genético dos animais das explorações de carne, com a
constituição de núcleos puros, nomeadamente no Serviço de Desenvolvimento Agrário da Ilha (SDAFC), destinados à venda de reprodutores para
outras explorações da Ilha, nos quais a
raça Limousine assume um papel predominante.
Para o efeito tem contribuído muito a Portaria nº 57/2006 de 17 de Ju-

lho para “Aquisição de Reprodutores
Machos” e a “Ajuda à Importação de
Animais Reprodutores” no âmbito do
POSEI.
O Protocolo de Colaboração estabelecido entre a Direcção Regional do
Desenvolvimento Agrário (DRDA), a
Direcção Geral de Veterinária (DGV)
e a Associação de Criadores Limousine
(ACL), em Janeiro de 2005, com o objectivo de abranger a Região Autónoma
dos Açores (RAA) no funcionamento
do Herd-Book Português da Raça Limousine foi preponderante na evolução do efectivo Limousine na ilha das
Flores.
A agricultura é o motor do meio rural e os Açores são caracterizados como
zona predominantemente rural - não
existe Açores sem agricultura.
Cada vez mais importa realçar a acção humanizante da agricultura, o seu
papel na promoção da coesão social do
território.
Temos que conhecer o passado, estar atentos ao presente e ousar o futuro! ■
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ACL e D G V:

U ma colaboração
fundamental
PO R FILOM EN A A FON SO
M ÉD IC A VETERIN Á RIA /D IRECÇ Ã O D E SERVIÇO S D E PRO D U Ç Ã O
A N IM A L

Passado:
O Registo Z ootécnico Portuguêss da
Raça Bovina Limousine teve o seu iníndocio em Outubro de 1984, justificandoo de
-se esta acção em virtude do número
osso
fêmeas desta raça existentes no nosso
vo.
País ser na altura bastante expressivo.
A Associação Portuguesa de CriaACL)
dores da Raça Bovina Limousine (ACL)
é constituída em 13 de Novembro d
de
1989.
Reconhecida a capacidade técnica
da ACL, é assinado a 31 de Janeiro de
1990, entre a ACL e o Ministério da
Agricultura, através da Direcção-Geral
de Veterinária (DGV), o Protocolo de
Transferência do Livro Genealógico
Português (LG) da Raça Bovina Limousine para a ACL.
O Regulamento do LG da Raça Bovina Limousine foi aprovado pelo então Director-Geral de Veterinária, por
despacho de 02 de Março de 1990.
Estavam criadas as bases para uma
colaboração fundamental entre a ACL
e a DGV, em prol do desenvolvimento da Raça Limousine em Portugal,
enquanto produtora privilegiada de
reprodutores para cruzamento industrial com as Raças Bovinas Autóctones.
Presente:
Até ao ano 2000, as actividades do
Livro Genealógico Português da Raça
Bovina Limousine, foram apoiadas financeiramente pelo Ministério da Agricultura, através da DGV, com verbas do
PIDDAC – Melhoramento Animal. Pos22

notícias Limousine

teriormente esta
actividade foi integrada no Programa AGRIS, no
âmbito do III Q uadro Comunitário de
Apoio (Q CA). No período de 2007 e até
2013, a gestão do Livro Genealógico
Português da Raça Limousine é comparticipada através do Programa PRODER, no âmbito do actual IV Q CA.
Com o objectivo de alargar o Livro
Genealógico Português da Raça Limousine à Região Autónoma dos Açores, foi assinado em Janeiro de 2005,
um Protocolo de Colaboração entre a
Secretaria Regional da Agricultura e
Florestas, através da Direcção Regional
do Desenvolvimento Agrário, a DGV e
a ACL.
Futuro:
No âmbito do Programa de Melhoramento desta raça, a colaboração
técnica da DGV com a ACL contempla
também a realização por técnico da
DGV da avaliação da capacidade fertilizante (Exames Andrológicos) aos
machos “Limousine Ouro” do Herd-Book Português da Raça Limousine,
mediante solicitação da respectiva Secretária Técnica.
Desde 2004 tem vindo a ser editado
anualmente o catálogo de avaliação

ggenética
enética dos to
touros da raça Limousine.
O Programa de Melhoramento
aprovado pela DG
DGV no âmbito do
PRODER, inclui, para
p
além das acções conducentes à inscrição
i
no Livro
Genealógico, a realiz
realização também de
controles de crescimento
crescime
em exploração, a testagem de pa
paternidade, a avaliação genética e acçõ
acções de promoção
da raça.
O melhoramento genético e a selecção
só podem ser alcançados com base em
informação credível e tecnicamente
fundamentada, nomeadamente a resultante da avaliação genética dos touros e da verificação da sua capacidade
fertilizante.
A utilização de machos puros nos efectivos bovinos indiferenciados, pode
contribuir para o aumento da produtividade e da qualidade da produção bovina, tendo recentemente a ACL solicitado a colaboração do MADRP para a
implementação desta medida, situação
que se encontra em avaliação. Já neste
sentido, o registo no SNIRB da raça
“Cruzado de Limousine”, é uma condição que foi atribuída à ACL, procurando-se assim melhorar a fiabilidade
desta informação.
A colaboração entre a ACL e a DGV
tem sido fundamental para o desenvolvimento da raça Limousine, assegurando a produção e difusão de reprodutores com garantias étnicas, reprodutivas
e produtivas em Portugal. ■

“Cruzada Limousine”

A

té há pouco tempo, qualquer
criador de bovinos podia
designar os seus produtos
como cruzado Limousine,
uma vez que a reputação das qualidades de crescimento da raça Limousine
há muito que se destacam no mercado
bovino nacional e mundial, sendo esta
uma mais-valia para quem vendia os
animais. Contudo muitos desses animais não tinham genética Limousine
na sua ascendência, iludindo quem
investe na compra de um animal para
engorda, o qual pode não corresponder às elevadas performances da raça,
denegrindo indirectamente o prestígio
da raça. No sentido de travar esta situação a ACL iniciou uma “cruzada” com
o objectivo de repor a verdade genética
associada a cada animal cruzado, especialmente os que estivessem de alguma
forma relacionados com a raça Limousine.
Assim, após diligências e contactos
com as autoridades nacionais, a ACL
conseguiu vencer a batalha da exclusividade da utilização do “Cruzado
Limousine”, que modificará o futuro
do panorama Limousine em Portugal,
uma vez que a utilização dos touros

Limousine para cruzamento com vacas
de raças autóctones representa uma
importante fatia de mercado para os
criadores Limousine.
Como poderá imaginar a validação
deste processo implicou um importante investimento em recursos humanos
da ACL, já que, em cada registo de nascimento é necessário verificar se o touro reprodutor registado na declaração
de nascimento é efectivamente um animal certificado da raça Limousine, se se
encontrava na exploração nove meses
antes do parto e se o número de nascimentos declarados é compatível com o
número médio de vacas que um touro
consegue cobrir anualmente.
Com este trabalho pretende-se valorizar o esforço dos criadores Limousine, que investem em genética e na
avaliação comparativa das performances dos seus animais e que, por vezes,
são injustamente ultrapassados por
bovinicultores que vendem “gato por
lebre”, a preços mais baixos, puxando
todo o mercado dos reprodutores para
baixo, fazendo desmoronar a justa valorização de um reprodutor Limousine
puro certificado e geneticamente comprovado. ■

“

valorizar o esforço
dos criadores
Limousine,que
investem em genética
e na avaliação
comparativa
dos seus animais

“

UM PASSO IMPORTANTE Q UE MODIFICARÁ
O FUTURO DO PANORAMA LIMOUSINE EM
PORTUGAL
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G LO BALCO O P
U M A SO LU ÇÃO D E ESPERAN ÇA E D E PRO XIM ID AD E
U M A M AIS-VALIA N O FU TU RO D O S CAM PO S
Numa época em que o sector agrícola atravessa um período delicado surge o projecto GLOBALCoop, no sentido de
consolidar uma nova fi losofia de actuação consciente dos
reais problemas dos agricultores.

A

pesar da crise nacional e internacional
que vivemos, a irreverência juvenil característica peculiar dos associados e dirigentes da AJAP, não desiste de procurar
novas soluções no sentido de ultrapassar barreiras
e obstáculos que continuam a fazer parte das grandes preocupações dos nossos homens e mulheres
do campo.
O projecto GLOBALCoop assenta a sua acção
numa relação de proximidade com as pessoas e está
vocacionado para estar ao lado dos agricultores e
dos empresários rurais.
A GLOBALCoop é assim uma solução de esperança para os agricultores, objectivando resolver
problemas técnicos, de comercialização das suas
produções, bem como propor as opções mais económicas na utilização dos factores de produção
sempre em harmonia com as boas práticas agrícolas, a protecção do ambiente e dos recursos naturais.
Tendo como base a agricultura, a GLOBALCoop está associada à actividade de comercialização
(bens e serviços), bem como às preocupações de carácter económico e social na sua área geográfica de
intervenção, Portugal e os Países da CPLP.
O modelo GLOBALCoop assenta na relação
directa com o agricultor e na capacidade técnica
dos seus colaboradores. As diferentes recomendações são o resultado da interpretação minuciosa de
análises químicas e físicas ao solo, às plantas e aos
animais. As propostas de solução GLOBALCoop visam a criação de mais-valias, inclusive além fronteiras através da valorização dos produtos agrícolas.
O projecto GLOBALCoop enquadra claramente
uma lógica empreendedora associada ao compromisso de solidariedade com os agricultores. Está
subjacente o fornecimento de factores de produ24
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ção, o escoamento de produções,
a prestação de serviços, a assistência técnica e a formação profissional.
Para além de exercer a sua
actividade em todo o país, a sua
área de intervenção estende-se

aos países CPLP. Nestes, acresce às actividades mencionadas a
exploração de terra em parceria
com agricultores locais para a
produção agrícola, pecuária, fl orestal e agrocombustíveis.

A G LOB A LCOOP TEM COM O PRIN C IPA IS OB JEC TIV OS:
A realização de acções de promoção de desenvolvimento rural;
A realização de acções de promoção de segurança alimentar;
A produção agrícola, agro-pecuária e fl orestal;
A recolha, a concentração, a transformação, a conservação, a armazenagem e o escoamento de bens e produtos provenientes das
explorações dos seus clientes;
! A produção, a aquisição, a reparação e o acondicionamento de
factores de produção e de produtos e a aquisição de animais destinados às explorações dos seus clientes ou à sua própria actividade;
! A instalação e a prestação de serviços às explorações agrícolas
dos seus clientes, nomeadamente de índole organizativa, técnica,
tecnológica, económica, financeira, jurídica, comercial, administrativa e associativa.
!
!
!
!

A TÍTULO SEC UN D Á RIO OU COM PLEM EN TA R,
A G LOB A LCOOP POD ERÁ A IN D A :
! Adquirir, armazenar e fornecer aos clientes os bens e serviços necessários à sua actividade;
! Colocar no mercado os bens produzidos ou transformados pelos
seus clientes;
! Promover e desenvolver projectos de educação, formação técnico-profissional e cooperativa;
! Prestar assistência técnica a explorações agrícolas, agro-pecuárias e fl orestais, bem como a outras pessoas singulares ou colectivas que vivam no espaço rural.

SERVIÇO S
Para além do apoio técnico e comercial a partir da Sede, a
GLOBALCoop possui vários Colaboradores Técnico-Comerciais,
distribuídos de Norte a Sul do país. Através de visitas aos agricultores e respectivas explorações, os técnicos têm como principal
função analisar possíveis problemas existentes, nomeadamente
em relação aos apoios comunitários existentes, ao nível dos factores de produção, da comercialização das produções e outros
no sentido de apresentar soluções equilibradas e rentáveis para
os agricultores.
FAC TO RES D E PRO D U ÇÃO
A estratégia comercial da GLOBALCoop permite um contacto permanente entre o técnico e o agricultor, uma vez associado à
distribuição local, sendo composta por três elementos principais:
! Uma gama de produtos específicos adaptada às exigências
técnicas e económicas das culturas e animais das explorações.
! Uma rede comercial de proximidade garantindo soluções
técnicas e assistência especializada directamente junto dos
agricultores.
! Uma parceria com a distribuição agrícola local que actua
como fornecedor do agricultor e em simultâneo funciona
como colaborador GLOBALCoop.
Fruto da experiência dos seus fundadores, a GLOBALCoop
garante uma conexão perfeita no domínio das necessidades do
agricultor, permitindo um alto nível de qualidade e de segurança
nos seus produtos, perfeitamente adaptado às actuais exigências
do mercado.

CO M ERCIA LIZAÇÃO D A S PRO D U ÇÕ ES AG RÍCO LA S
Por outro lado, tendo como principal objectivo a
comercialização de produtos portugueses de elevada
qualidade no mercado internacional, o projecto GLOBALGourmet pretende, numa primeira fase, comercializar azeites e vinhos produzidos por Jovens Agricultores.
Esta área da GLOBALCoop é uma resposta concertada ao problema da comercialização de produtos
alimentares associada aos Jovens Agricultores portugueses e permitirá criar escala, poder negocial e fl exibilidade de oferta, possibilitando a comercialização
nos mercados internacionais a um preço mais elevado e de forma mais eficaz, reduzindo os custos associados às actividades de comercialização, marketing,
distribuição e logística. Neste sentido, a gama GLOBALGourmet pode contribuir para a presença dos
Jovens Agricultores portugueses no mercado global,
melhorando a sua competitividade e garantindo a sua
sustentabilidade a médio e longo prazo.
A comercialização dos produtos nesta gama, GLOBALGourmet, será feita “debaixo” de uma marca umbrella e assente numa lógica de co-responsabilização e
de partilha de resultados do negócio (inerente ao estatuto de Cooperativa). A associação do projecto aos
Jovens Agricultores portugueses e à sua estrutura associativa (AJAP) é uma característica única e distintiva
que se pretende que seja diferenciadora no mercado. ■

Figura 1-Gamas dos Factores
de Produção GlobalCoop
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Se os seus animais
conseguissem soletrá-lo,
não hesitariam…

Mais informação disponível em:
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Vétoquinol, Unipessoal, Lda.
Rua Consiglieri Pedroso, 123 - Edifício H, 2730-056 Barcarena – PORTUGAL
Tel: +351 21 434 03 00 . Fax: +351 21 434 03 09
e-mail: vetoquinol@ vetoquinol.pt

www.vetoquinol.pt

OPIN IÃ O

?

Q uanto vale um
reprodutor Limousine
PO R D A V ID C ATITA

A

correcta valorização
dos animais puros da
raça Limousine, destinados a reprodutores,
é actualmente a peça basilar que
pode fortalecer ou fazer desmoronar o património genético
dos criadores de Limousine em
Portugal.
A conjuntura económica
actual, aliada à fragilidade
recorrente do sector agrícola
em Portugal, leva a que alguns

criadores reduzam os preços
de venda dos seus produtos Limousines, no sentido de manter
o fl uxo financeiro das explorações, o seu bem mais precioso.
Contudo este facto ameaça
destruir silenciosamente o que
tanto tempo levou a construir, o
património genético Limousine
em Portugal.
Vamos primeiro a contas…

Custo do desenvolvimento de um reprodutor

Valor associado (€)

PA I-% do custo de um touro Limousine Ouro
(Aquisição por 4000 €,com 1000 € de custo anual de m anutenção)

50 €
(160 filhos em 4 anos)

M Ã E -% do custo de uma vaca Limousine
(Aquisição por 2500 €,com 800 € de custo anual de m anutenção)

312,5 € + 800 €
(1 filho/ano em 8 anos)

A limentação até ao desmame
(Considerando um a ração de apoio durante 4 m eses)

60 €
(2kg/dia,a 0,25 €/kg)

A limentação dos 6 meses até aos 18 meses
(Considerando um a ração adequada a cada fase de crescim ento)

525 €
(m édia 6 kg/dia,a 0,24 €/kg)

A limentação dos 6 meses até aos 18 meses
(Considerando um alim ento fibroso com o feno ou silagem )

876 €
(20kg/dia,a 0,12 €/kg)

Custos associados ao maneio
(Recursos hum anos,veterinários e outros)

100 €
(valor m édio por lote)

A mortização da terra,equipamentos e instalações
(Considerando um a am ortização anual de 6000 €)

120 €
(50 anim ais viáveis/ano)

TOTA L

2 843,5 €

Caso o produtor receba cotas das vacas aleitantes poderá subtrair a este custo cerca de 300€.
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cionador Limousine actue conscientemente no processo de comercialização, agindo isoladamente mas actuando em prol da raça, cuja valorização infl uencia o valor
do seu património e a viabilidade da sua exploração.
Vender barato só beneficia quem quer entrar na criação de Limousines sem pretender investir seriamente
nesta actividade pecuária.

“

Vender pelo preço
Torna-se fundamental
justo, ajuda não só o
que cada criador
criador que vende, obtendo este a correcta
seleccionador
valorização dos seus
Limousine actue
produtos, como ajuda
toda a raça, uma vez
conscientemente
que valoriza genericano processo de
mente todos os anicomercialização
mais, contribuindo
para que quem quer
bons animais procure
os criadores Limousine nacionais, contribuindo também para que os melhores animais sejam os seleccionados para perpetuar a
raça, e assim melhorá-la no longo futuro que tem pela
frente. ■

“

Da análise do valor associado à criação adequada
de cada reprodutor Limousine poderá constatar alguns
factos fundamentais:
! Vender reprodutores puros abaixo do seu real
preço resulta na descapitalização gradual de cada
criador, facilitando o aparecimento de novos
concorrentes, os quais irão vender mais barato,
porque também tiveram menores custos de instalação;aumentando a oferta de mercado e dificultando assim a venda a todos;
! Vender reprodutores puros abaixo do seu preço de
custo resulta num abaixamento generalizado do
valor dos animais da raça, ou seja, na sua gradual
desvalorização;
! A desvalorização dos animais puros leva a que os
animais que mais facilmente se vendem são os que
tiveram um menor investimento na sua criação,
sendo esses os progenitores que ficam, reduzindo
inevitavelmente a qualidade do património genético Limousine;
! A delapidação da qualidade deste património conduz a uma descredibilização da raça, levando os
novos criadores seleccionadores a procurar outros
mercados de origem ou mesmo outras raças.
Torna-se assim fundamental que cada criador selec-
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OPIN IÃ O

Reflexões do mestre
PO R JOSÉ M A RIA PA C H ECO D OS REIS

U

ma das razões que leva a termos de
modernizar as explorações Limousine é a grave crise que a nossa economia atravessa. A implementação
de pequenas mudanças podem levar-nos a melhores resultados nas explorações, sendo necessário aproveitar tudo o que estiver ao nosso
alcance para melhorar a nossa resistência face
aos tempos difíceis, sendo neste âmbito determinante investir em genética e maneio alimentar.
Há várias maneiras de começar uma vacada, duas delas bem distintas. Pode-se optar por
investir em genética do top de gama, criando
um caminho seguro para o sucesso, ou começar-se com animais de um nível genético mais
baixo, que custam à partida menos dinheiro,
mas que irão levar muito mais tempo a atingir
um nível de performances satisfatório.
Em vez de começar com um efectivo numeroso e de pouca qualidade, um jovem criador
pode começar com apenas 15 ou 20% do efectivo pretendido, com animais de valor genético
elevado, fazendo uma vacada de qualidade superior, mais depressa. Por exemplo, de 10 vacas
boas e um bom touro, passados 4 ou 5 anos
pode-se ter um efectivo de 30 a 40 fêmeas de
qualidade.
Por oposição, ao começar com um efectivo
mais numeroso mas de menor qualidade, corre-se o risco de nunca atingir um nível razoável
de performances, porque uma vaca de nível
mais baixo, mesmo que se lhe ponha um bom
touro e de vez em quando dê uma cria boa, essa
cria boa não oferece a confiança de que os seus
produtos tenham sempre qualidade;pois terá
sempre nos seus genes parte da genética mediana da mãe, resultando que, passadas quatro ou cinco gerações vão surgir os defeitos e
as virtudes da sua ascendência.
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Uma boa vaca e um bom touro à partida tudo o que dão tem qualidade, se esta
é de animais bem seleccionados e de boa
genética certamente que a sua descendência continua a dar bons resultados, se forem
animais que tenham na sua ascendência genética menos boa vamos ter no futuro produção menos boa com vacas a darem uma
produção sem repetibilidade ou seja uns
anos dão crias razoáveis mas noutros dão
crias más.
Relativamente à alimentação é muito importante ter grupos separados
conforme a idade ou a categoria do
animal. Q uando os animais são jovens nunca
se deve ter lotes de
animais muito
numerosos ou
com grande diferença de idades, sendo ideal grupos de animais, quer machos quer fêmeas, que não ultrapassem os três
meses de diferença de idade. Os animais mais
novos necessitam por vezes de uma quantidade superior de alimento, especialmente de ração, do que os mais velhos e se houver grandes
diferenças de idades são sempre os maiores a
ingerirem mais quantidade.
Se forem grupos mais homogéneos poupa-se na alimentação e obtêm-se melhores resultados.
É igualmente importante que os vitelos
sejam acompanhados com ração adequada
em viteleiros, logo desde pequenos, para se
habituarem à ração e assim estarem preparados para a sua vida futura, quando já não dependerem das mães, facilitando a fase de desmame e reforçando a capacidade de ingestão
dos animais desde cedo, porque um animal

“

U ma boa vaca e um
bom touro à partida
tudo o que dão tem
qualidade

“

habituado a comer pouco, não consegue responder a
aumentos de alimentação, na fase adulta, reduzindo o
seu potencial produtivo.
Nos animais adultos é igualmente importante estarem separados por grupos conforme a sua condição
de parida ou gestante. A vaca enquanto está a amamentar, tem necessidade de ser bem alimentada para
alimentar bem o fi lho e possibilitar a sua preparação
para a próxima cobrição e gestação, que é tão mais
eficiente e bem sucedida quanto melhor for o estado
corporal do animal.
O ideal é a vaca parir num estado corporal razoável, nem demasiado gorda, nem magra, sendo importante garantir que na altura do desmame está bem
preparada corporalmente.
Refere-se ainda outro aspecto muito importante
relativo às novilhas que param pela primeira vez, as
quais devem estar separadas das restantes vacas para
poderem alimentar-se tranquilamente sem ter de lutar
com as mais velhas.
Pode parecer complexo, mas se experimentarem
vão ver que é mais fácil tratar adequadamente os
animais em grupos mais pequenos, dando-lhes exactamente o que eles precisam, do que em rebanhos
grandes;obtendo-se certamente resultados muito melhores, com redução dos problemas “sem explicação
aparente” nas vacadas. ■
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OPIN IÃ O

Reflexões de experiência
de vida e interioridade
PO R FÉLIX C A EIRO M IRA

Foi de facto uma aventura, quando optei pela criação
de gado Limousine há cerca de 15 anos, na Herdade
das Amarelas, situada na margem esquerda do rio
Guadiana, próximo da Amareleja, terra afamada pelas
elevadas temperaturas, as quais tornam difícil a escolha de um tipo de maneio que compense este factor.

A

herdade das Amarelas tem uma
área de cerca de 260 hectares,
e caracteriza-se genericamente por um montado aberto de
azinheiras, com vastas áreas de pastagem,
um solo delgado e pobre e reduzidos pontos de água naturais.
Embora o montado não seja muito ex-

tenso nem muito denso, a bolota, torna-se
sazonalmente uma mais-valia na alimentação dos animais, que bastante as apreciam.
Em termos de reprodutores Limousine tenho actualmente um grupo de vacas
cujos produtos vendo maioritariamente
para reprodutores, os quais têm bastante
procura nesta zona.
Roterdão

O meu começo com gado Limousine resultou de uma troca
de mertolengas com Limousines com o Sr. Cintra Sousa, que
depois fui melhorando quer
com inseminações artificiais
quer com aquisição de bons
reprodutores, e neste ponto
muito tem contribuído a casa
Pacheco dos Reis.
Recordo como bons sementais: o Orvalho, que melhorou
muito no aspecto esquelético;
o Roterdão no muscular;seguiram-se o Torpedo, o Absoluto,
o Vermelho, o Bilbao e outros
(já produtos da casa) como o
Dakar, o Dragão e o Elegante.

Torpedo

Absoluto
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“

posso dizer garantidamente que os
bovinos se encontram naturalmente
adaptados a quaisquer condições

Bilbau

Elegante

“

Vermelho

A região onde a minha exploração
se insere apresenta, como referido, uma
enorme amplitude térmica, com temperaturas no Verão da ordem dos 42-45°C e
temperaturas negativas até perto dos -5°C
no Inverno, às quais se associam geadas
que queimam tudo por onde passam, sendo também bastante frequente a escassez
de água, nos meses mais quentes.
Nesta região, um pouco despovoada,
sente-se o peso da interioridade, resultando sempre mais difícil a aquisição de bens
e serviços, sendo também esporádicas as
visitas de potenciais clientes de passagem.
Em termos de qualidade dos animais
produzidos, posso dizer garantidamente
que os bovinos se encontram naturalmente adaptados a quaisquer condições, uma
vez que se desenvolvem num ambiente relativamente hostil, resultando em animais
bastante resistentes, acentuando a fama
da raça Limousine de apresentar animais
de fácil adaptação a todas as condições,
sendo este um factor de mais-valia em termos promocionais da raça Limousine e
dos meus animais.
A Primavera é curta mas generosa, ficando a alimentação durante o resto do
ano dependente das forragens armazenadas neste período de fartura.
Mas digo-vos que para se alcançarem
bons resultados produtivos com estas
condições, têm de ser tidas em conta uma
série de condições, nomeadamente, proteger os bezerrinhos da hipotermia no Inverno, em que podem tremer toda a noite,
mas também no Verão há que proteger
os animais mais jovens dos rigores dessa
estação do ano. Por outro lado importa
evitar os partos nas alturas mais rigorosas, retirando o touro das vacas em pelo
menos três meses do ano, aumentando-se
consequentemente o intervalo entre partos das vacas, uma vez que os touros não
as acompanham sempre.
Mas são decisões de maneio que têm de

ser tomadas sob pena de sofrermos ainda
mais economicamente com as consequências das características naturais da região
em que a minha exploração se insere.
Resta-me esperar que a minha exploração continue a ser vista pela ACL e pelos
outros criadores como uma boa exploração, que orgulha a raça, apesar de nem
sempre ser possível atingir as performances que se observam noutras regiões com
melhores condições.
Sinceramente é um orgulho ser criador
da raça Limousine, mas é também resultado dum esforço que tenho feito quer em
termos genéticos, pela aquisição de animais melhoradores ao longo destes anos;
bem como a luta do dia-a-dia para fazer
cada vez melhor.
Resta-me esperar que a minha actividade tenha continuidade e sustentabilidade, que a raça Limousine prospere cada
vez mais, para poder vir a ser continuada
pelos meus herdeiros.
Q ue a imagem seguinte possa retratar
a enorme afeição da minha família pelos
Limousine!!! ■
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À CON VERSA COM

ALETTA DE BEAU FORT E W ILLEM CARP

Bovinos de qualidade
com um sotaque holandês!!
Em 1989, há mais de 21 anos,
chegámos ao Alto Alentejo. Era
um tiro no escuro, uma vez que
Portugal se tinha juntado à
União Europeia recentemente.
Com esta oportunidade tínhamos esperanças de crescer juntamente com o desenvolvimento
agrícola do país.
34
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C

omprámos a Herdade
Nave do Grou, uma exploração agrícola de 97
ha com uma barragem,
situada em Arronches. Começámos a nossa criação de Limousines em 1990 com 22 novilhas e
um touro importado de França, e
um ano depois mais 22 novilhas
cheias e um touro. No início a
nossa escolha foi para um tipo de
animal mais pequeno e mais rús-

tico, da região da Corréze, com o
objectivo de produzir carne.
Rapidamente fomos contactados pela A.C.L. que nos desafiou a participar no Concurso
Nacional da raça, em Lagoa. A
partir dessa altura começámos
a vender reprodutores. Desde o
inicio do controlo de performance (1994) que participamos no
programa de melhoramento da
raça.

Nos 20 anos seguintes aprendemos
muito seguindo o princípio “aprender,
a fazer”. Comprámos touros em França mas também em Portugal e começámos com Inseminação Artificial.
No inicio não havia muitos criadores
Limousines nesta região e com um
pouco de orgulho podemos dizer que
vários colegas desta zona começaram
com animais comprados na Herdade
Nave do Grou.

A exploração
A rea T otal: 97 ha
E fectivo:
! 75 fêmeas em reprodução
! 2 touros reprodutores importados
de França:
* Arsène RJ: p. Samson RR VS
pp. Prodige, nasc. 20-10-05
* Bienvenu RJ:p. Paradis RJ, pp.
MicMac, nasc. 02-09-06
! 1 touro nascido na exploração:
* Verdi RE: p. Mas du Clos
RRE IA, nasc. 16-09-04
Anualmente guardamos 8 – 10 novilhas para substituição. As outras são
vendidas para reprodução.
A maioria dos novilhos são vendidos
para reprodução.

CU LTU RAS
! de regadio: 15 ha de prado permanente (trevo branco + festuca)
! ca. 30 ha de azevém para pastagem e
para fazer silagem e feno

RECU RSOS HU MAN OS
Empresa familiar com empregado em
part-time

OBJECTIVO DA EXPLORAÇÃO
Produção e venda de reprodutores de
boa qualidade

PALAVRASCHAVE N A
PRODU ÇÃO DE BOVIN OS
LIMOU SIN E
Tipo misto e misto-elevage, rústicos, com
boas características raciais, sempre ficando atento á funcionalidade e docilidade.
Não optamos por animais extremamente grandes, porque precisam de

um melhor maneio. Achamos que no
(Alto) Alentejo com um clima duro e
com explorações extensivas um animal
mais rústico adapta-se melhor.
Alguns dos animais que ficam fora
do objectivo são abatidos em Sousel e
vendidos em unidades de carne de 15
kg a particulares.

MAN EIO REPRODU TIVO
É poca de cobrição: Dezembro a Maio
É poca de Partos: Setembro a Março.
75% dos bezerros nascem nos meses de
Setembro e Outubro
2 Lotes de vacas com touro e 1 Lote
para inseminação artificial. Este ano
os touros de inseminação são: Accent,
Ulys e Ultrabo
As novilhas são cobertas ou inseminadas a partir dos 24 meses

D e Setem bro a N ovem bro:
e) lote com vacas paridas ou a parir
antes de Dezembro
f) lote com vacas a parir a partir de
Dezembro
g) lote com novilhas primeiras barrigas:num campo perto de casa
D e D ezem bro a M aio:
a) 2 grupos de vacas cada com um
touro
b) 1 grupo de novilhas/vacas para
inseminação num campo perto da
casa
D e Jun h o a A gosto:
Todas as vacas (com os últimos bezerros ainda não desmamados) andam
juntas no restolho.

MAN EIO ALIMEN TAR
Período de In vern o: prados (permanentes e Azevém) + silagem de milho e
Azevém, feno, concentrados, distribuído 1 vez por dia com o Unifeed.
Período de V erão: após a desmama:
o restolho e mais tarde no verão até à
parição:feno.
Os bezerros(as) são desmamados aos
6-8 meses, e até então têm concentrados à sua disposição nos viteleiros e
feno de boa qualidade.
A alimentação dos novilhos e novilhas
é constituída no Verão por prado permanente de regadio e concentrados +
feno. No Inverno é concentrados + silagem de milho + feno.
Os bezerros/as e os novilhos/as entram
todos os dias no curral para comer farinha e para se habituarem às pessoas.

PARQ U EAMEN TO E
DISTRIBU IÇÃO POR GRU POS
D uran te todo o an o há os seguintes
grupos:
a) novilhas
b) novilhos
c) bezerros – nos prados permanentes com regadio
d) bezerras - nos prados permanentes com regadio
Q uando os touros não andam com as
vacas, juntamo-los com os novilhos e
bezerros

A brigos para os bezerros:Nos campos onde estão as
vacas com vitelos construímos abrigos.Os vitelos lápodem comer
farinha àvontade e feno de boa qualidade.Eles podem deitar-se na
palha,o que aprendem rápido e gostam muito,especialmente com
dias de chuva e de frio!

DESMAMA
Já alguns anos desmamamos os bezerros (entre os 6 – 8 meses) com ajuda do
Q uitWean.
Colocamos a ‘chapinha’ no nariz e os
animais ficam 5 dias com as mães, mas
não podem mamar. A desmama depois não provoca ‘stress’, prevenindo
problemas associadas ao stress. É mais
trabalho na desmama, mas tem muitas
vantagens. 
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À CON VERSA COM

 FÊMEAS

Apresentam morfologia do tipo misto,
misto-elevage com boa aptidão funcional, facilidade de parto e longevidade.
Descornamos todas as fêmeas com
cerca 2 meses de idade com ‘ferro’.
Os machos ficam com cornos porque a maioria vai para núcleos grandes
com mais touros.

MACHOS
Arsene e Verdi são 2 touros do tipo
misto e metem bastante carne nas crias
deles.
Bienvenu, que foi comprado em Outubro 2010, é um touro do tipo misto-elevage. Esperamos que ele passe a sua
bacia espectacular e que ele melhore a
altura numas vacas.
Na escolha dos touros de inseminação optamos por animais do top de
reprodutores em França com boa pontuação e do tipo mix-elevage.
É impossível criar o Limousine ideal. Sempre que compramos um touro
tentamos melhorar uma parte para

Arséne

Bienvenue
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“

N ós achamos que
o futuro reside na
qualidade

“

Escova -2ºlugardo Campeonato esperanças fêmeas

ficar assim mais
perto do ideal.
Um pouco mais
alto, mais largo,
mais profundo,
melhores características raciais etc.
Todos os anos
participamos nos
Concursos. Isto é
como um espelho
onde
podemos
ver o resultado de
todo o trabalho. É
muito importante
comparar regularmente a qualidade
dos nossos produtos com os dos
colegas, e só no ringue se consegue ver.
Há 20 anos nos Leilões pagavam
melhor pelos animais com a cor mais
branca. Felizmente já não é assim, mas
achamos triste que há 20 anos vendíamos os nossos novilhos por 450 – 500
contos e agora ainda recebemos o mesmo valor!
É pena que vacas Limousine de refugo valham tão pouco, quando se passa
o contrário em França, onde apreciam
muito esta carne.
Temos um pouco de inveja do sistema na Franca e na Inglaterra, onde a
venda de reprodutores e animais para
abate é auxiliada por cooperativas e leilões.
Em Portugal existem demasiados
partidos entre o produtor e o consumidor, e todos querem tirar proveito.
Nós achamos que o futuro reside
na qualidade, e que a importância de
onde vem a comida está a crescer entre
os consumidores.
Já existe uma tendência de mais

profissionalidade nos produtores de
vitelos e achamos que a procura de animais de qualidade irá subir. Neste momento ainda não pagam melhores preços/kg para animais de alta qualidade.
Seria bom se nos projectos fossem
só subsidiados touros/novilhos inscritos e certificados. Mais uso de touros
classificados podia melhorar a qualidade dos bovinos a nível nacional.
Muitas pessoas acham que um bom
reprodutor é demasiado caro, mas os
investimentos e o maneio têm custos
altos. Um reprodutor de melhor qualidade vai produzir melhores bezerros
e dá mais rendimento no longo prazo.
Assim a qualidade sempre se paga.
Há pessoas que reclamam sobre a
burocracia em Portugal, mas reparámos que a situação por exemplo na Holanda e Inglaterra é muito pior, onde
as pessoas seguem as regras á risca. A
nossa experiência em Portugal é que
também se seguem as regras, no entanto existe uma maior tendência para
ajudar a resolver problemas.
Temos o nosso próprio w ebsite,
com informação sobre os animais para
venda. Q ueremos expandir em breve
com fotografias sobre Limousines que
temos á venda. (w w w .nave-do-grou.
com).
Na nossa exploração temos uma
casa de agro-turismo para alugar. Os
turistas adoram as visitas guiadas aos
Limousines e há muitos que também
gostam de comer a carne de qualidade. ■

PNEUMONIA.
Trate antes
que seja tarde

A pneumonia é rápida,
S eja ainda mais
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À CON VERSA COM

DIOGO BELLO MORAES

Investir na qualidade
A herdade Tanque da Renda, é uma exploração com 225ha
situada no concelho do Crato, distrito de Portalegre, de regime extensivo parqueada em cercas de sensivelmente 20ha.
Com 12,5ha de regadio onde vai ser implantado um prado
permanente.
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ser escassa em água e de se verificarem amplitudes térmicas muito
grandes, é prática tirar os touros em
meados de Maio e voltar a juntá-los
às vacas no princípio de Dezembro.
Desta forma consegue-se uma maior
concentração de partos e maior descanso para as vacas, já que na altura
de escassez de pastos já não terão vitelos a puxar por elas. Nesta altura e
até às primeiras ervas os animais são
suplementados com misturas de silagens e fenos.

“

a escolha caiu
sobre as vacas que
apresentavam
melhores úberes e
mais jovens

“

H

abitualmente semeam-se outras culturas tais
como consociações de
aveia com ervilhaca (vicia) e mais recentemente misturas
anuais de erva (speedmix).
Neste momento são exploradas
90 vacas de ventre, das quais se destaca um núcleo de 23 fêmeas puras
Limousine e as restantes 67 cruzadas.
Estes dois núcleos estão sempre separados e há sempre o cuidado de não
as colocar em cercas contíguas.
Como consequência desta zona

Diamante

Porque resolveu apostar em bovin os de raça pura Lim ousin e quan do
até aqui apen as tin h a criado an im ais
cruzados?
Sem dúvida que já tinha reparado
que a raça Limousine é de facto uma
raça de grandes aptidões cárnicas/reprodutivas (cruzamento industrial),
porque antes de adquirir este núcleo já
tinha provas de outros touros (puros
Limousine) que havia posto nas vacas
cruzadas, até que surgiu a oportunidade de me iniciar como produtor de reprodutores e disse sim ao desafio.
C om o caracteriza o efectivo in icial que adquiriu?
Bom, o efectivo inicial é de facto espantoso, são animais de grande porte,
misto élevage, animais que no pico da
erva (primavera) chegam a pesar 900kg,
vacas de grande capacidade leiteira que
por consequência criam vitelos muito
bons.
Q uais os critérios que teve n a es-

colh a dos reprodutores e quais os
objectivos que preten de atin gir com
eles?
Aquando da primeira vez que vi os
animais, reparei que era um rebanho
muito homogéneo, de forma que a escolha caiu sobre as vacas que apresentavam melhores úberes e mais jovens.
No que toca ao touro tive o cuidado de
não optar por um animal extremamente élevage e sim por um touro que apresentasse um bom comprimento de nádega, bom comprimento e largura de
dorso, enfim o ideal, creio que a escolha foi bem feita, já que o apresentei na
Santiagro 2010 e consagrou-se o campeão nacional de jovens reprodutores.
E desta forma o objectivo é conseguir
campeões e campeãs.

ciente. Sei que atravessamos um período complicado, mas todos temos de
comer, de forma que tenho esperança e
certeza que a bovinicultura tem futuro.
C om o se en con tra im plan tada
a raça Lim ousin e n a região on de se
en con tra in serido?
Durante muito tempo a escolha
dos bovinicultores, onde me incluo, recaiu sobre outras raças, mas a poder do
tempo começaram a aparecer touros
cruzados com alguma percentagem de
Limousine. Mais recentemente e com a
experiência de quem escolheu animais
puros inscritos, nota-se de facto uma
viragem e deparo com uma maior procura de animais com registo. ■

Sen do um jovem agricultor com o
en cara o futuro da bovin icultura
portuguesa?
Como jovem agricultor se não acreditasse neste sector seria até incons-
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À CON VERSA COM

FRAN CISCO MON TEIRO RASQ U ILHA CORADO

CASA AGRÍCOLA RASQ U ILHA CORADO

Produzir carne Limousine de
qualidade em larga escala
O Monte da Fragosa, é uma exploração de extensivo com perto de 800ha
que tem neste momento 120 vacas Limousine, 170 cruzadas, 30 novilhas
Limousine, 50 cruzadas e 9 touros. Toda a produção é destinada ao abate.

T

emos a área dividida em 15 cercas
entre os 30 e os 50ha. Os animais
estão divididos por rebanhos de
40 vacas no caso das Limousine e
aproximadamente 70 nas cruzadas.
A época de parição vai de Setembro a
Março.
Semeamos com o intuito de fazer feno
silagem, fenos e pastoreio directo. Sempre
que possível os animais pastoreiam directamente quando não é suficiente são complementados recorrendo ao unifeed (normalmente de Agosto a Dezembro).
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Osanim aiscom
características
m aisdóceis
reduzem
osgastos
desnecessários

C om o caracteriza as fêm eas (vacas e n ovilh as) que tem em term os m orfológicos e produtivos?
Vaca de porte médio, com boas características de carne, boa rusticidade e que permeia um
bom maneio alimentar com excelentes bezerros.
A presen tação dos m ach os reprodutores e
características pelas quais os escolh eu e o que
preten de obter de m elh oria n a sua vacada
com eles?
Os touros que temos nos dois rebanhos, dos
quais tiramos as fêmeas de reposição, são:
Ucal é um touro de características cárnicas
por excelência;

Berlusconi

Ucal

Berlusconifoi comprado com o intuito de aumentar a capacidade leiteira
e manter a característica dos “partos fáceis”.
Q ue aspectos con sidera m ais positivos n a criação de bovin os Lim ousin e? E n egativos?
A raça Limousine vem ao encontro
das ambições da nossa exploração uma
vez que produz bezerros com boa precocidade, com excelentes carcaças e muito
boas prestações nas engordas. A pior característica das vacas é o facto de as podermos chamar de egoístas, não perdoam qualquer falha no maneio alimentar
refl ectindo, de imediato, a mesma nos
bezerros.
D ê-n os um a ideia das idades de
abates dos an im ais que produz e dos
crescim en tos que fazem n as diferen tes fases: cria,en gorda e acabam en to,
assim com o pesos de carcaça e ren dim en tos.
As fêmeas são normalmente abatidas aos 8 meses através do programa
do Pingo Doce ou similares. Os machos
vão normalmente até aos 12 a 13 meses.
No caso dos Limousine apresentam, em
média, carcaças com 350 kg, percentagens de 60% e GMD de 1,800kg. No
que se refere aos cruzados (mínimo 50%

Limousine) as médias baixam para:carcaça 320kg,percentagens de 56% e GMD
de 1,600kg.
Q uais os m aiores riscos que se
correm n a en gorda?
Os riscos de engorda podem ser
drasticamente reduzidos com boas condições, um bom programa sanitário baseado na prevenção (vacinas e desparasitantes) e homogeneidade dos grupos
criados.
A docilidade tem algum a in fl uen cia n a en gorda? E m que sen tido?
Faz muita diferença. Os animais
com características mais dóceis reduzem os gastos desnecessários de energia
para além de reduzirem os confl itos que
podem resultar em acidentes.
V en de a um a ún ica en tidade os
an im ais en gordados?
Neste momento, canalizamos toda
a produção através de um agrupamento
de produtores -ELIPEC.
R ecebe con soan te a classifi cação
da carcaça ou ven de a peso vivo?
O pagamento é efectuado com base
no peso de carcaça e valor de mercado,
o que não premeia a qualidade das car-

caças Limousine, valorização que pudemos constatar nas poucas vezes que
fizemos negócio com base no rendimento de carcaça e que é nosso objectivo de
futuro.
E xpectativas para o futuro.
De futuro pretendemos converter
todo o efectivo em Limousine na expectativa de aumentar o rendimento geral
da exploração.
M en sagem para os bovin icultores
n acion ais,especialm en te para os que
produzem carn e bovin a.
A pecuária como o resto da agricultura atravessa uma crise profunda, da
qual não se vislumbra o fim.
Nestas alturas temos de fazer todos os esforços para diminuir custos e
aumentar resultados, a raça Limousine
pode dar um grande contributo, quer
em linha pura quer para cruzamento
terminal, uma vez que permite potenciar os rendimentos dos efectivos bovinos, não esquecendo o aumento de
qualidade da carne com o consequente
aumento da confiança dos consumidores, aspecto essencial para a melhoria
das condições económicas do sector. ■

notícias Limousine

41

ALIMEN TAÇ Ã O E N U TRIÇ Ã O

TO U RO S -M aneio alimentar

O

s touros, adquiridos ou nascidos na própria exploração, são um elevado investimento que necessita de uma garantia, o retorno desse capital.
Contudo, os touros são nutricionalmente menosprezados ou mesmo esquecidos na componente da empresa agrícola. Um erro, pois um maneio correcto dos touros, principalmente a nível nutricional, é vital para assegurar
a viabilidade de uma empresa que produz bovinos de carne.
Tendo em conta que o touro contribui com 50% da genética de um bezerro, é de extrema importância um maneio
alimentar adequado dos touros de um rebanho, para assegurar o sucesso quer da época de partos quer da viabilidade
económica da sua exploração.
Surgem duas questões pertinentes:Será que devo produzir touros com uma taxa moderada de crescimento? Ou será
que devo produzir touros maximizando a sua taxa de crescimento, de modo a que a diferença genética de cada animal se
diferencie para fins de selecção ou de comércio? Muitos criadores estabelecem fórmulas nutricionais capazes de se encaixar nas diferentes necessidades de modo a que os animais
42
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mostrem todo o seu potencial genético a um custo eficiente.
Enquanto o efeito de uma subnutrição é óbvio, o efeito
de uma sobrealimentação é também negativo no que diz respeita às performances reprodutivas dos touros. O excesso de
gordura externa encontra-se também a nível do escroto, que
provoca um aumento de temperatura, provocando assim
uma redução quer na produção de sémen quer na qualidade
do sémen armazenado. Um touro com excesso de peso fica
também mais susceptível ao stress térmico, que o impossibilita de percorrer as longas distâncias, para procurar, acompanhar e saltar a uma vaca em cio.
Abordaremos as necessidades alimentares de um macho
reprodutor em diferentes períodos da sua vida
1. Pré-desmame
2. Recria
3. Antes da época de cobrição
4. Durante a época de cobrição
5. Após época de cobrição

PRÉDESMAME

Durante este período o futuro reprodutor encontra-se com a mãe, normalmente até aos
6-9 meses e a nutrição deverá ser adequada para assegurar um crescimento e desenvolvimento normal, sem que estes se tornem excessivamente gordos. A excepção será quando o
leite materno não é suficiente para satisfazer as necessidades de crescimento o que levará
o produtor a suplementar o bezerro, ou a realizar um desmame antes dos 6 meses. Estaremos a falar de um alimento composto por 80% de forragem de boa qualidade e 20% de
concentrado. Tendo em conta rápido crescimento nesta fase, será ideal uma ração rica em
proteína, 12 a 14% .

RECRIA

Este período nutricional deve permitir ao novilho crescer de modo a maximizar todo o seu
potencial genético.
Existem várias combinações que permitem a um novilho desenvolver-se correctamente
até atingir a sua primeira época de cobrição. Sendo que a melhor combinação dependerá
sempre do tipo de alimento disponível e do custo dos seus ingredientes, permitindo que o
novilho cresça de uma forma rápida mas evitando a excessiva deposição de gordura.
Dos muitos programas nutricionais destaca-se aquele em que se utiliza uma alimentação
rica energeticamente, baseada em concentrado (40 a 60% ) e forragem.
Uma nutrição deficiente, quer por defeito quer por excesso, nesta fase é crítica, pois afecta
não só o desenvolvimento normal do animal, atrasando a puberdade, como também a
produção e a qualidade do sémen.
A dieta deverá ser equilibrada de modo a atingir a performance desejada e a condição corporal deverá ser controlada para garantir que não haja deficit nem excesso de peso. Não há
receitas milagrosas, e são vários os factores que afectam o crescimento do animal. Tentaremos demonstrar através da seguinte tabela as necessidades básicas para um ganho médio
diário de 1K g a 1.5K g
PESO CORPORAL,KG

GANHO M ÉDIO DIÁRIO,
KG

M ATÉRIA SECA INGERIDA,
KG

AZOTO TOTAL DIETA,% DA
M ATÉRIA SECA

PROTEÍNA BRUTA,% DA
M ATÉRIA SECA

200

1

6

65

12.9

1.5

6

72

16.3

1

7

65

11.4

1.5

7

72

13.9

1

9

65

9.9

300
400

1.5

9

72

11.9

500

1

15

63

6.1

900

0 (M ANUTENÇÃO)
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5.6

Podemos concluir que para os novilhos além das necessidades de manutenção acrescem as
necessidades de crescimento. Animais mais jovens necessitam de menos quantidade mas
com muito melhor qualidade para satisfazer as suas necessidades de crescimento. Q uanto
mais novos, maior a necessidade em proteína para um desenvolvimento muscular rápido
que ocorre nesta fase.

AN TES DA ÉPOCA DE
COBRIÇÃO

É o período mais importante a nível nutricional, logo a seguir á fase de recria. Não só em
relação aos novilhos mas também aos touros já existentes na exploração, de modo a que
todos tenham a condição corporal desejada antes de entrar na época de cobrição.
Os novilhos vêm de uma fase de desenvolvimento que consistia numa dieta á base de concentrado rico em energia, e como tal será necessário que se faça uma transição para um
plano nutricional menos intenso, um plano de condicionamento e de manutenção.
Esta transição para um alimento mais forrageiro, ocorre normalmente numa altura em
que os novilhos estão a mudar os dentes, e como tal enfatiza esta situação de stress. Terá
de ser uma transição gradual, normalmente a rondar os 60 dias de modo a não afectar o
sistema metabólico e não comprometer as performances reprodutivas.
O exercício é fundamental nesta fase, pois devem estar preparados para percorrer grandes
notícias Limousine
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ÉPOCA DE COBRIÇÃO

distancias por dia durante a época de cobrição. Evitar colocar os animais em cercas muito
pequenas, ou colocar a água no sitio oposto ao do alimento para obriga-los a percorrer
maiores distancias e assim exercitar e reforçar os aprumos.
Para os touros já existentes na exploração, é uma fase que permite melhorar a sua condição
corporal, e moderar a sua cobertura de gordura. O Touro deverá entrar na época de cobrição com uma condição corporal de 6-6.5 (numa escala de 9), pois será uma condição em
que as reservas corporais permitirão alguma diminuição de peso, que normalmente ocorre
durante a época de cobrição.
Adicionalmente, os 60 dias vão permitir a maturação do sémen, antes da ejaculação, e
como tal, a alimentação nesta fase vai infl uenciar a quantidade e a qualidade do sémen
produzido
O regime nutricional dos touros durante esta época é na maioria das explorações, igual ao
das vacas. Como tal uma atenção especial a nível nutricional é muitas vezes impossível ou
nalgumas desprezado. Como resultado, o período antes da época de cobrição ganha ainda
maior importância. Os touros, durante a época de cobrição podem perder até 200kg do
seu peso vivo, o que equivale a uma diminuição da condição corporal de 2 a 3 unidades.
Claro que dependerá de vários factores, tais como, a idade e o consequente nível de experiencia, a condição corporal inicial e a duração da época de cobrição.
Um touro que não seja controlado, poderá ficar extremamente magro durante esta fase, o
que comprometerá não só essa época, como todas as futuras épocas de cobrição. Aumento
de intervalo entre partos, vacas vazias, várias cobrições necessárias para obter uma cobrição
fecundante, tudo factores que poderão levar a que tenha que se substituir um reprodutor,
que neste caso se tornou num investimento sem o respectivo retorno.
Uma suplementação de manutenção será um passo simples que pode evitar esta situação. Os animais responderão ao chamamento ou ao barulho do tractor que associarão ao
fornecimento de ração. È um exercício de paciência mas que trará os seus frutos e evitará
prejuízos elevados.
Para animais jovens será ideal nunca ter mais de 15 a 20 vacas, pois a inexperiência levará a
que se esgotem muito mais rapidamente e a percentagem de vacas prenhas será reduzida.
Enquanto que para os touros adultos a relação macho fêmea pode subir até ás 50 vacas por
touro, claro que tudo dependerá da disponibilidade de alimento, e da condição corporal
inicial.
Numa fórmula simplista poderemos calcular que a relação macho fêmea é uma vaca por
cada mês de idade do touro, o que equivale a 15 vacas para um novilho de 15 meses e a 36
vacas para um touro com 3 anos.
Lembrar que para casos em que esteja mais que um touro na vacada, estes deverão ser da
mesma idade e tamanho devido á dominância. Se juntarmos um novilho com um touro
adulto vamos fazer com que a genética desse jovem animal seja desperdiçada pois o animal mais velho vai exercer a sua dominância e fazer tudo para não deixar o novilho cobrir
nenhuma vaca.

APÓ S ÉPOCA DE
COBRIÇÃO
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O maneio nutricional nesta fase será infl uenciado pela idade do animal e pela perda de
peso durante a época de cobrição. É usual depois da época de cobrição alguns criadores
separarem os touros das vacas de modo a que possam ser suplementados correctamente
e prepararem-se para a próxima época de cobrição. Touros adultos necessitarão de pouco
mais do que uma fórmula de manutenção, dependendo sempre da condição corporal no
final da época de cobrição. Um feno de alta qualidade com 8 a 10% de proteína bruta a ser
dado na quantidade mínima de 2% do peso corporal do animal (ex:para um touro com
1000K g -20K g de alimento/por dia). No que respeita a animais jovens, temos que ter em
conta que ainda estão em crescimento e por conseguinte necessitam de um maneio alimentar diferente, com uma suplementação mais eficiente. Em ambos os casos, quando se

separam os machos reprodutores das fêmeas, deve-se ter em conta a necessidade de não os
colocar em parques pequenos, com o piso duro, evitando os pisos cimentados de modo a
promover o exercício e evitar assim problemas de cascos, em especial laminites.

EM RESU MO:

Não esquecer que um jovem touro necessita de menos quantidade de alimento mas com
uma qualidade superior para fazer face às suas necessidades de crescimento, idealmente
para que aos dois anos de idade atinja no mínimo 75% do seu total crescimento.
Um maneio alimentar correcto em que a transição da fase de recria para a fase de cobrição
(em que o animal passa para o típico pastoreio) seja feita de maneira a não criar stress alimentares e reprodutivos.
Evitar grandes perdas de peso na época de cobrição, mas caso existam, suplementar de
modo a garantir a retoma da condição corporal entre as épocas de cobrição.
Os alimentos fibrosos deverão ser de boa qualidade, assim como os concentrados e a água;
que deverá estar sempre à disposição dos animais. Deve também existir um suplemento de
minerais e vitaminas, não só para os touros como também para as vacas.
Providenciar um programa sanitário e de desparasitação juntamente com o seu médico
veterinário é essencial. Devem controlar-se os parasitas internos e externos para proporcionar aos seus reprodutores a capacidade de recuperar do rigor da época de cobrição.
Um equilíbrio entre a qualidade e o custo, determina a viabilidade de qualquer programa
alimentar. Será esse programa alimentar que vai proporcionar aos seus machos reprodutores a oportunidade de contribuir ao máximo com o seu potencial reprodutor e genético. ■
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Alimentação de novilhos em engorda
O objectivo da engorda de novilhos é produzir carne de qualidade,
carne tenra, de forma rentável, se possível um produto diferenciado
capaz de criar uma mais valia para o produtor.

PO R RUIFORTUN ATO
M ÉD ICO VETERIN Á RIO /TÉC N ICO D E RU M IN A N TES SO RG A L,SA

O crescimento dos animais caracteriza-se pelo aumento de peso,
pela variação na composição corporal (% de músculo e de gordura)
e por um aumento do tamanho do
animal.
O modo como é conseguido tem
uma grande importância económica, pois são a quantidade de músculo e a quantidade e localização da
gordura que determinam o valor da
carcaça.
O crescimento é diferencial, isto
é, os tecidos desenvolvem-se por ordem de necessidade:nervoso, ósseo,
muscular e adiposo.
A velocidade de crescimento depende de:
! raça, a raça Limousine caracteriza-se por ser uma raça tardia,
quanto maior o peso em adulto maior a velocidade de crescimento.
! sexo, os machos crescem mais
rapidamente;
! ambiente, os alojamentos inadequados reduzem o crescimento e podem afectar a composição da carcaça;
! nutrição, só com um alimento
adequado, que cubra todas as
suas necessidades, o animal
poderá expressar o seu potencial genético;

O crescimento potencial é diferente para as diferentes raças

GMD verificados nas diferentes fases e raças

A composição corporal é bastante diferente de machos para fêmeas,
as fêmeas engordam mais rapidamente e depositam mais gordura.

Gordura e músculo porkgde peso vivo reposto.

Devido a esta predisposição para depositar gordura, devemos alimentá-las sempre com rações de crescimento, com valores de proteína
mais elevada para que não acumulem gordura, idealmente PDI/UFL
maior ou igual a 100.
Portanto, dependendo da forma que formos capazes de suprir todas
as necessidade de um novilho Limousine em crescimento, assim afectaremos o seu ritmo de crescimento e conformação.
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PROGRAMA ALIMEN TAR

M ACHOS

LIM OUSINE

CRESCIM ENTO,400KG P.V. ACABAM ENTO,550 KG P.V.

GM D,KG/DIA

1,6

2,0

1,6

1,8

INGESTÃO,KG DE
M ATÉRIA SECA

6,8

6,8

8,3

8,3

UFC/KG M ATÉRIA
FRESCA

0,96

1,06*

0,99

1,06

PDI,G/KG

95

105

82

96

PDI/UFC

99

99

83

91

PB,%

15

15

14

14

*do cálculo poderáresultarum valorsuperiora 1,06UFC/kg,no entanto,esse éo valortido como
máximo,jáque a formulação de um concentrado com mais de 1,06UFC/kgéincompatívelcom o
comprimento das restrições que garantem um funcionamento ruminalnormal.

Deste quadro concluímos que a energia é o factor limitante do crescimento numa engorda. Q uanto
maior a concentração energética do alimento maior
vai ser o crescimento e GMD do animal, o que atendendo à especificidade do Limousine, raça tardia, com
grande capacidade de criar músculo em detrimento de
acumular gordura, irá proporcionar carcaças de excelente qualidade, elevada conformação e reduzida acumulação de gordura. ■

A alimentação depende da genética e da carcaça pretendida:
! Raças precoces e fêmeas de todas as raças
– Uma ração única de crescimento
! Machos de raças tardias
– Um alimento de crescimento
» Para demonstrar todo o seu potencial
genético
– Um alimento de acabamento
» Para promover a infi ltração de gordura
e dar mais qualidade ao produto
SORGAL CRESCIMENTO
! Desde os 150-200 kg (6 meses) até ao abate, nas fêmeas
! Machos dos 6 meses até 60 dias antes do abate
! Objectivo:aproveitar ao máximo o potencial genético
de crescimento dos animais
SORGAL ACABAMENTO
! Animais com mais de 14 meses,
– 60 a 90 dias antes do abate
! Machos de raças tardias e vacas de reforma
! Objectivo:
– Melhorar a qualidade da carne,
» formação de gordura intra muscular
– Melhorar a conformação da carcaça

Bibliografia:INRA.2007.alimentation des bovins,ovins etcaprins.Besoin des animaux,valeurs des
aliments:table INRA 2007.Quae editions.Versailles,France.
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SAN IDADE

Q ueratoconjuntivite
Infecciosa Bovina (IBK)
UM PROBLEMA DE BEM-ESTAR E PRODUTIVIDADE
PO R RITA C ATITA A FON SO
PFIZER SA Ú D E A N IM A L

A queratoconjuntivite infecciosa bovina (IBK ), comummente conhecida como
pinkeye (olho cor de rosa) é uma doença que afecta bovinos de todas as idades
sendo mais frequente em animais jovens
e durante os meses de Verão1 (fig.1).
A IBK pode ter várias causas, bacterianas ou virais. A Moraxella bovis é a bactéria mais frequente e importante.
O contágio entre animais dá-se sobretudo através das moscas (vectores) que se
alimentam das secreções oculares e disseminam a doença (Fig.2). Para além da
presença destes insectos existem outros
factores que predispõem à ocorrência
de IBK , são eles a luz solar, as poeiras, o
pólen e os restolhos. Devido à facilidade
com que esta doença se dissemina entre
os bovinos, um surto de IBK pode atingir
rapidamente uma grande proporção dos
animais da exploração2.
Existe um conjunto de sinais que indicam que o animal pode estar a desenvolver um episódio de IBK . Numa fase

Fig.3-Lacrimejamento

inicial verifica-se, frequentemente, lacrimejamento (Fig.3), fotofobia (medo da
luz) (Fig.4) e contracção das pálpebras
(Fig.5). À medida que a doença evolui os
sinais vão sendo mais visíveis podendo
ocorrer ulceração (Fig.6), opacidade da
porção exterior do olho (córnea) (Fig.7)
e podem mesmo desenvolver-se lesões irreversíveis, nomeadamente, perfuração e
cegueira (Fig.8).
Uma vez que esta é uma doença que
provoca sofrimento no animal, por ser
dolorosa e comprometedora do bem-estar, quando presente na exploração é
um factor claramente comprometedor
da produtividade. Alguns estudos indicam que o peso ao desmame de vitelos
em pastoreio pode ser significativamente
afectado3.
O controlo da IBK passa pelo controlo das moscas na exploração. Embora
seja impossível eliminar todas as moscas,
é muito importante a implementação de
um plano que permita reduzir a concentração destes insectos. A desinsectização

Fig.4-Medo da luz

Fig.5-Contracção das pálpebras

Fig.6-Úlcera da córnea

Fig.7-Opacidade da córnea

Fig.2As moscas alimentam-se das secreções oculares e disseminam
a doença
Fig.1Incidência de IBKem cada mês.Dados do Reino Unido.
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Fig.8-Perfuração da córnea e cegueira

“

O controlo
da IBK passa
pelo controlo
das moscas na
exploração

dos animais com um produto próprio
para o efeito permite reduzir a quantidade
de moscas que circulam entre animais.
Após a instalação da doença na exploração, uma das bases de tratamento é a
antibioterapia, que pode ser administrada
localmente (injecções na conjuntiva ocular, pomadas, colírios) ou via injectável
(antibiótico injectável).
Por vezes é necessário repetir o tratamento, pois os tecidos lesados podem
levar várias semanas a recuperar2. A escolha da via de administração deverá ter
em conta a repetição dos tratamentos:
várias administrações implicam contenções repetidas dos animais. Os antibióticos injectáveis de longa acção poderão ser
de bastante utilidade, sobretudo quando
é necessário medicar grupos de animais
afectados ou quando se trata de animais

em pastoreio, difíceis de reavaliar ou voltar a tratar. A IBK é uma doença de elevada contagiosidade que afecta sobretudo
animais jovens nos meses mais quentes.
O controlo das moscas pode diminuir o
risco de ocorrência da doença, contudo,
uma vez detectados os primeiros sinais reveladores da sua presença na exploração, e
confirmada a causa de origem bacteriana,
a antibioterapia é uma importante forma
de tratar a doença. Fale com o seu médico
veterinário sobre as medidas a tomar no
que diz respeito ao controlo e tratamento
desta doença que compromete o bem-estar animal e consequentemente a produtividade da exploração. ■

Bibliografia:1.NADIS(NationalAnimalDisease Information Service),UK / 2.Frisch,J.E.(1975)Animalproduction 21,265-274 / 3.Radostis,O.M.,Gay,
C.C.,Dlood,D.C.,Hinchcliff,K.W.(2000)Veterina Medicine (9thedition),Pub.W.B.Saunders
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Importância das
vitaminas na
nutrição em bovinos
de carne
As vitaminas são moléculas orgânicas de estruturas complexas, encontradas naturalmente nos
alimentos em pequenas quantidades. São importantes fontes nutricionais, pois participam
directamente em vários processos metabólicos
e mesmo que as quantidades requeridas sejam
pequenas a sua ausência pode causar sérios
distúrbios.

As Vitaminas são classificadas segundo a solubilidade em dois grandes grupos:
lipossulúveis (solúveis nos
lipidos e nos solventes orgânicos) – vitaminas A, D, E e
K , normalmente armazenadas no organismo;ou hidrosolúveis (solúveis em água),
que incluem as vitaminas do
complexo B e a Vitamina C,
que não são armazenadas no
organismo e, portanto, exigem consumo quase diário
e são excretadas principalmente pela urina.
O melhoramento genético e a intensificação da pro-
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dução em bovinos de carne
proporcionam cada vez mais
animais com desempenhos
bastante elevados, e consequentemente mais exigentes
no aspecto nutricional. Elevados valores de desempenho implicam altos níveis de
exigência nutricional, com
maior susceptibilidade a deficiências nutricionais.
A suplementação vitamínica não é, em geral, tão
critica como a suplementação mineral para bovinos
de carne, considerando um
pastoreio em prados verdes
e de boa qualidade, contu-

do, se considerarmos prados
secos ou fenação, as necessidades de suplementação em
vitamina A e E podem ser
consideradas de extrema importância.
As vitaminas K e B são
sintetizadas em quantidades
suficientes pela microfl ora
do rumen no entanto os ruminantes são incapazes de
sintetizar as vitaminas A, D e
E necessitando por vezes de
suplementações que podem
ser através de pó adicionado
na dieta ou por via oral ou
injectável.
Ainda que o gado bovi-

no necessite provavelmente
de todas as vitaminas conhecidas, não é necessário
ter uma fonte dietética de
vitaminas C e K e do complexo B, excepto em animais
muito jovens. Contudo se
a função ruminal não está
desenvolvida ou afectada, os
deficits nutricionais ou as
concentrações excessivas de
agentes antimicrobianos podem afectar a síntese destas
vitaminas.

VITAMIN A A
A vitamina A pode
sintetizar-se a partir do ß-Caroteno ou de alimentos
como as forragens verdes
e milho amarelo. Considerando que as vacas de carne
não são tão eficientes em
converter carotenos em
vitamina A, é necessário o
seu suplemento.
A Vitamina A é uma das
poucas vitaminas que o
gado consegue armazenar
no fígado, até 6 meses. Portanto o gado com deficits
em vitamina A pode não
manifestar logo os sintomas
dessa carência.
Os bezerros recém-nascidos têm muito poucas
reservas de vitamina A e
dependem do colostro e
do leite para satisfazer as
suas necessidades. Se a mãe
é alimentada com uma
ração pobre em caroteno
ou vitamina A durante a
gestação (palha ou feno de
fraca qualidade) podem
aparecer sintomas severos
da carência no bezerro lactante nas 2-4 semanas pós
parto, enquanto que a mãe
aparente estar normal.
A maioria das proteínas
e suplementos minerais
comercias estão fortalecidos
com vitamina A. As necessidades diárias para os bovinos de carne rondam os 5
mg de caroteno ou 2.000UI
de vitamina A/45K G de
peso, sendo que as vacas em

lactação podem necessitar
do dobro destas quantidades para manter os níveis
elevados no leite.
A escassez de vitamina A
em sistemas de engorda intensivos pode causar perdas
consideráveis para o criador,
especialmente se administradas rações ricas em
concentrado e silagens de
milho pobres em caroteno.
A destruição do caroteno
durante a fenação, durante
o processo digestivo ou a
incapacidade dos animais
em converter o caroteno em
vitamina A pode aumentar a
necessidade administrar suplementos em vitamina A.
A Vitamina A intervém
na formação e manutenção
funcional das células das
mucosas, participa ainda
em certas transformações de
esteróides, ou seja, está ligada directamente ao sistema
reprodutor dos animais.
A carência de vitamina
A acarreta alguns problemas em vários sistemas dos
animais.
Na pele, os pelos ficam
“ouriçados” (ásperos,
crespos);nos olhos, pode
provocar cegueira nocturna
e degeneração da retina;no
sistema nervoso, descoordenação de movimentos,
convulsões e degeneração
nervosa;no aparelho respiratório, aumento de sensibilidade ás infecções das vias

respiratórias e dos pulmões;
no aparelho digestivo,
aumento da sensibilidade ás
infecções das mucosas;no
aparelho reprodutor, atrofia
dos ovários e baixa taxa de
ovulação e fecundação, além
de problemas de ciclo estrico e retenção da placenta.
Exemplos de Causa/Efeito
no sistema reprodutivo:
! Ausência parcial de
vitamina A e E – aborto do 3º ao 7º mês de
gestação
! Ausência parcial de vitamina A – ocorrência
de cios silenciosos
! Ausência parcial de
vitamina E – anestro e
aumento de infecções
do trato reprodutivo
! Ausência parcial de
vitamina A e E – ovário
quístico
! Desbalanço Ca e P e
vitamina ADE- necessidade de 3 ou mais
serviços de concepção.

VITAMIN A D
As vitaminas D produzem-se por irradiação ultravioleta dos esteróides, quer
a nível da pele dos animais
(D3-colecalciferoal), ou
nos vegetais, especialmente
depois de secos (D2-ergocalciferol). As duas formas
(D2 e D3), têm o mesmo
valor para os ruminantes,
no entanto para serem

plenamente eficazes devem
ser absorvidas e sofrer duas
activações sucessivas no
fígado e nos rins, para o que
é necessário um excelente
nível de integridade do
intestino, do fígado e dos
rins, assim como um aporte
suficiente de magnésio.
O deficit em vitamina
D é comparativamente
raro no gado bovino pois
normalmente os animais
encontram-se ao ar livre, em
contacto directo com a luz
do sol, e alimentam-se de
forragem seca ao sol.
É também denominada
vitamina anti-raquitica,
estimulando a absorção de
cálcio e fósforo na mucosa
intestinal, o seu transporte
sanguíneo, mobilização
e fixação nos ossos. Em
condições normais esta vitamina previne, portanto , as
hipocalcémias ( ex:febre do
leite) e favorece a mineralização óssea, evitando assim:
! O raquitismo em animais jovens, pode
resultar num fraco
crescimento, engrossamento das articulações, deformação dos
ossos largos, coluna
vertebral selada, entre
outras
! Osteomalacia em vacas
adultas, que origina
uma diminuição de
apetite e sensibilidade
a fracturas. 

N ecessidades em vitaminas A e D (UI/animal/dia)
Vitam ina A

Vitam ina D

VACAS COM 600KG

45.000

18.000

VACAS COM 600KG EM FIM DE GESTAÇÃO (8º-9ºM ÊS)

45.000

18.000

VACAS DE 650KG AM AM ENTANDO

46.000

NOVILHAS DE 350KG;CRESCIM ENTO =0,7KG/D

15.400

2.400

NOVILHOS DE 450KG;CRESCIM ENTO= 0,9KG/D

19.200

3.000

TOROS REPRODUTORES DE 1000KG EM CONSERVAÇÃO

42.300

6.600

Fonte:NationalResearchCouncil,USA
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 VITAMIN A E
A vitamina E é encontrada em pequenas quantidades em muitas plantas,
sementes oleaginosas sendo
que o tocoferol é o representante da vitamina E mais
encontrado nos alimentos.
As concentrações em
vitamina E são elevados na
erva verde e em algumas farinhas, sendo muito menor
no fenos e cereais. O que resulta numa necessidade de
suplementação em especial
nas alturas em que as pastagens diminuem e os animais
apenas dispõem de fenos ou
palhas. O nível de vitamina
E diminui ao longo do tempo em qualquer alimento
armazenado. O processo de
fermentação envolvido nas
silagens também contribui
para a destruição da maior
parte das vitaminas.
A vitamina E também
não é armazenada em grandes quantidades no organismo, sendo que o fígado e o
tecido adiposo apresentam
os maiores níveis desta
vitamina. A sua principal
função é agir como poderoso antioxidante celular,
protegendo as membranas

celulares da oxidação. Actua
na protecção da vitamina A
do organismo, evitando a
sua oxidação, no metabolismo da energia, nos ácidos
nucleicos e aminoácidos e
na síntese de ácido ascórbico. Participa também na
produção de algumas hormonas estando, deste modo,
directa ou indirectamente
envolvida no crescimento e
na reprodução.
A carência manifesta-se , nos animais jovens por
degenerações musculares
(distrofia muscular nutricional), «doença do musculo branco», em conjunto
com o metabolismo do selénio, crescimento retardado,
diarreia, abortos e retenção
da placenta.

EM RESU MO
Os ruminantes dispõem
normalmente de um bom
aprovisionamento básico
em :
! Vitaminas A e E, mediante o consumo de
forragens de qualidade, frescas ou conservadas, sempre que
mantenham uma cor
verde (carotenos), e em
vitamina D mediante

a acção do sol sobre a
forragem (fenação) ou
sobre o animal (pastoreio ou estabulação
livre)
! Vitaminas do complexo B e a vitamina K ,
graças à sua elevada
presença nos alimentos e à importante síntese ruminal.
Contudo, à medida que
se intensificam as produções vegetais e animais,
devem realizar-se também
de forma mais sistemática
e intensa suplementações
vitamínicas, especialmente em vitamina A com os
alimentos à base de fenos
medíocres, tubérculos e seus
derivados e em vitamina D
em ausência de feno.
Vitaminas A, D e E são
normalmente incorporadas
em misturas de minerais ou
em suplementos minerais
tais como A-D-E premix.
Existem no mercado vários
produtos de suplementos
minerais e vitamínicos que
contêm níveis de vitaminas
suficientes para satisfazer as
necessidades dos animais.
Não deixa de ser importante verificar a constituição
dessas misturas, particularmente nas alturas em que as

pastagens são de qualidade
insuficiente. As quantidades
de vitaminas são expressas
em International Units (IU),
e definidos os montantes
para cada vitamina especifica.
As vitaminas degradam-se ao longo do tempo,
portanto suplementos armazenados durante longos
períodos de tempo podem
não fornecer os níveis adequados de vitaminas.
Outro método alternativo para proporcionar
suplementação vitamínica é
através de injecção intramuscular, método utilizado
em especial em engordas de
bovinos, em que alguns estudos revelam que animais
injectados com ADE injectável apresentam aumentos
no ganho médio diário.
Não deixe de contactar
o seu médico veterinário
assistente antes de recorrer
a qualquer tipo de administração de vitaminas,
o excesso de vitaminas
(hipervitaminose) pode ser
prejudicial, devido á toxicidade, para um desempenho funcional correcto do
animal. ■

Exigências de vitaminas (UI/kg M S):
Vitam ina A

Vitam ina D

Vitam ina E

VACAS DE CARNE

3.900

TOUROS

3.200

300

15

NOVILHOS E NOVILHAS

2.200

300

25

BEZERRO :ALIM ENTO DE LACTAÇÃO

3.750

600

40

BEZERRO :ALIM ENTO CONCENTRADO

2.200

300

25

Fonte:NationalResearchCouncil,USA
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D a pastagem ao parque
de engorda…
“...Os animais de boas raças exigem uma alimentação racional para alcançar
melhor produção. Os animais de raças inferiores, com a mesma ração dada
às boas raças, nunca alcançam a produção delas...”
Fonte: José Giordano Penteado

N

o universo de criadores
limousine,
nem todos os animais
produzidos
nas explorações em controlo se
destinam ao mercado de reprodutores. Assim sendo, o destino
final desses animais será o abate
depois de passar pelo processo de
acabamento ou engorda, dando
origem às boas carcaças e excelente carne a que a raça da nossa
preferência nos habituou.
Mas o processo de transição
dos parques de recria para a engorda requer alguns cuidados
pois o produto final que se pre-

tende é outro, deixamos de recriar para engordar.
A entrada dos animais nos
parques de engorda leva a uma
drástica mudança no comportamento destes, originando numa
primeira fase fortes situações de
stress nas quais, a primeira reacção do bovino é parar de se alimentar e diminuir a ingestão de
água.
Estes tipos de reacções são
variáveis, variando entre os diferentes lotes, e até entre animais
de um mesmo lote, dependendo
de situações prévias vividas pelo
animal. Mesmo animais que já

passaram por situações de parqueamento ou estabulação, vão
igualmente estranhar as novas
instalações, tratadores, máquinas, etc., porém já aprenderam
a alimentar-se em comedouros e
adaptam-se mais facilmente.
A mudança dos animais da
pastagem ou parque de recria
para os parques de engorda é
como disse, por si só, uma situação que origina stress nos animais, sendo bastante difícil minimizar esse stress, por isso todo o
cuidado é pouco nesta mudança,
no caso de ser necessário fazer
viajar os animais devemos ten-
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tar que a viagem seja o mais curta
possível.
A formação de lotes homogéneos é extremamente importante,
e deve ser feita, de preferência, entre os animais do mesmo rebanho
logo após a chegada aos parques.
Devido ao espírito gregário dos
bovinos, a mistura de animais em
novos lotes vai levar a disputas
por dominância. Todo o maneio
descrito, apesar de simples, é de
extrema importância para a produção de carcaças com qualidade. Se não tivermos em conta este
procedimento vamos obter uma
produção heterogénea de animais,
e consequentemente de carcaças,
com falta de acabamento e contusões devido às disputas entre os
animais, causando heterogeneidade de ingestão de alimentos e de
qualidade de carcaças.

MAN EIO N U TRICION AL
IN ICIAL
Ao chegarem aos parques, normalmente os animais estão cansados e com fome, em maior ou
menor proporção, dependendo da
distância da viagem a que foram
submetidos. É comum a ocorrência de leves diarreias nos primeiros
dias, devido ao stress de viagem e
o constante estado de alerta provocado pelo novo ambiente, não
sendo necessário, na grande maioria dos casos medicar os animais.

ALGU MAS
RECOMEN DAÇÕ ES
N U TRICION AIS PARA A
BOA ADAPTAÇÃO DOS
AN IMAIS
! Disponibilidade de água de
boa qualidade em quantidades suficientes e de fácil
acesso.
! Cubos ou baldes de sais minerais à disposição dos animais.
! Dieta rica em fibras, (feno)
54
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de boa qualidade com baixa
energia, que deve ser aumentada gradualmente.
! Fazer a distribuição de alimentos em pequenas quantidades várias vezes ao dia,
desta forma consegue-se um
acompanhamento constante nesta fase de transição por
parte do tratador.
Após o período de adaptação,
pode iniciar-se o fornecimento
das dietas previstas para o período
da chamada engorda, com a inclusão progressiva de grãos ou ração
composta. Este procedimento é
necessário, de forma a prevenir a
ocorrência de distúrbios digestivos. O fornecimento de alimentos deve ser constante, evitando-se períodos sem disponibilidade
de alimentos nos comedouros. O
facto de os animais ficarem sem
alimentos por algum tempo pode
levar ao consumo excessivo de alimentos, e consequente ocorrência
de distúrbios digestivos.

ADIÇÃO DE HIDRATOS DE
CARBON O À DIETA
Os hidratos de carbono desempenham funções estruturais
na membrana celular (construtora ou plástica), fornecimento de
uma parte significativa de energia,
armazenamento energético nos
animais, sob a forma de glicogénio e principalmente nos vegetais,
sob a forma de amido.
Têm funções anticoagulantes
(heparina), lubrificantes e estruturais. Os hidratos de carbono
também são conhecidos como
açúcares, constituem os ácidos
nucleicos, ADN e ARN.
Os animais utilizam-nos como
fonte de energia, quando há hidratos de carbono em excesso na
ração, os mesmos transformam-se
em gorduras armazenadas.
Os alimentos ricos em hidratos de carbono mais utilizados

são por exemplo o milho, o sorgo,
etc.
A inclusão de fontes de hidratos de carbono com elevadas taxas
de degradação ruminal nos bovinos, pode originar uma quebra
na digestão das fibras da dieta.
Acredita-se que essa menor digestibilidade de fibras seja provocada
por alguns factores como: mudança na população microbiana
ruminal, devido às alterações no
pH ruminal, alterações na colonização dos microrganismos sobre
as partículas dos alimentos e diminuição da actividade fibrolítica
das enzimas de degradação.
Num bom sistema de acabamento de bovinos de carne, os
custos são bastante altos, sendo
imprescindível um bom desempenho dos animais para a viabilidade económica do sistema. Alguns
problemas em relação à saúde dos
animais podem surgir e irão comprometer directamente a produtividade animal.
A mortalidade relacionada aos
problemas digestivos, pode atingir valores significativos dentro
do sistema de produção. Num
estudo nos Estados Unidos, demonstrou-se que 22% do total de
mortes observadas foram devido a
problemas digestivos. Os problemas digestivos incluíram torção,
acidose e coccidiose, com grande
importância económica, devido à
proporção em que ocorrem dentro do sistema.
Segun do N agaraja (2007) os
problem as digestivos podem
ser divididos em duas categorias:
1 - Problem as relacion ados
com a m obilidade (m ovim en tos
do aparelh o digestivo): Deficiência ou ausência de contracções,
causadas por afecções mecânicas
(obstruções) metabólicas ou infecciosas.
2 - D esorden s ferm en tativas:
Alterações da fl ora microbiana

e das suas actividades, podendo
causar queda na ingestão total de
matéria seca, ou em casos mais severos levar o animal á morte. Os
problemas de desordens fermentativas são os que mais frequentemente ocorrem nos sistemas
de produção com altos níveis de
concentrado. O sistema digestivo
dos bovinos tem como principal
finalidade a digestão de fibras, e
portanto, quanto maior forem as
quantidades de inclusão de concentrado na dieta desses animais,
maiores serão as incidências de
desordens metabólicas.

dos de nitratos
presentes na dieta, com efeitos
prejudiciais ao
sistema nervoso
do animal.
O triptofano
dietético, é transformado
em
3-meteilindol,
capaz de causar
desordens respiratórias. Além
disso, temos endotoxinas presentes na parede
das
bactérias
A s doen ças ferm en tativas gram negativas,
são agrupadas em 4 categorias, que em grande
n as quais os m icrorgan ism os quantidade acrum in ais têm um papel im por- tuam nos processos patológicos
tan tíssim o,são elas:
da acidose láctica e da síndrome
a) A cum ulação excessiva de da morte súbita.
produtos n orm ais da ferm en c) D estruição de produtos
tação - •O processo de fermenta- ben éfi cos - A destruição de proção ruminal leva à produção de dutos da fermentação essenciais
diversos metabólitos que, nor- aos bovinos, como por exemplo,
malmente, são absorvidos pela a tiamina, ou a produção da tiaparede ruminal, pelo metabolis- minaze (enzima bacteriana resmo microbiano ou eliminados ponsável pela quebra da tiamina),
na eructação (arroto), impedindo podem levar a deficiência dessa
a acumulação destes, os quais substancia e, consequentemente
podem ser prejudiciais à fl ora causar uma enfermidade denoruminal e mesmo aos animais. A minada poliencefalomalácia, ou
acumulação excessiva desses me- necrose cerebrocortical.
tabólitos leva a distúrbios como:
d) Patógen os oportun istas
acidose, timpanismo, intoxicação - Em condições normais, não há
por (ureia) e poliencefalomalácia presença de microrganismos patoinduzida por excesso de enxofre.
génicos na fl ora microbiana rumib) Produções de toxin as - Al- nal, porém, em situações de stress
gumas substâncias oriundas do ou de alterações no ambiente
metabolismo dos microrganis- ruminal, o crescimento de bactémos ruminais podem ser tóxicas rias e fungos como o Aspergillus,
ao animal. Esses produtos são ori- Fusobacterium necrophorum é
ginados a partir de componentes favorecido. Estes microrganismos
não tóxicos da dieta que são trans- invadem o epitélio ruminal cauformados em substâncias prejudi- sando ruminites e, quando alcanciais ao animal. Como exemplo, çam a circulação sanguínea, levam
podemos citar os nitritos oriun- a formação de abcessos de fígado

frequentemente encontrados no
pós-abate.
Por todas estas razões é importantíssimo que, durante todo
o processo de engorda, quer o
alimento concentrado quer o alimento fibroso (feno ou palha),
que é colocado à disposição dos
animais seja de boa qualidade e
administrado de forma correcta,
quanto maior for o teor de hidratos de carbono na alimentação
composta ou não, maior deve ser
a disponibilidade de fibra nos
comedouros. Fazer aumentos
progressivos das quantidades de
alimento composto e ter a par
de todas estas condições sempre
água limpa ao dispor dos animais
parqueados. Um bom maneio alimentar aliado a uma boa sanidade
dos lotes, vai originar com toda a
certeza animais bem acabados e
com excelentes carcaças, como é
apanágio da raça Limousine. ■

Bibliografia: FELÍCIO,P.E.de.In:Simpósio sobre Produção Intensiva de Gado de Corte.Campinas.Anais.São Paulo:Colégio Brasileiro de Nutrição Animal(CBNA),p.92-99,1998.
ANDRAE,J.G.;DUCKETT,S.K.;HUNT,C.W.;PRITCHARD,G.T.;OW ENS,F.N.Effects offeedinghigh-oilcorn to beefsteers on carcass characteristics andmeatquality.J.Anim.Sci.,v.79,p.582-588,2001.
De Souza,AndréAlves;Adaptação de bovinos ao sistema de alimentação em confinamento 2.
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Classificação
de Carcaças
APLICAÇ Ã O DO MODELO
COMUNITARIO DE CLASSIFICAÇ Ã O

O

sistema de classificação das carcaças no
sector da carne europeu está baseado em
normas rigorosas SEUROP. Esta classificação, permite ao comprador avaliar a
qualidade da carcaça e que tipo de carcaça pode esperar.
A OMC (Organização Mundial de Comércio),
força-nos a ter os preços de referência fiável ao nível
da comunidade. Para que estes preços possam ser
comparados é necessário a existência de sistemas de
classificação comuns, que caracterizam as carcaças
de animais de forma imparcial, garantindo ao sector
maior transparência.
Assim a classficação é realizada em três etapas,
descritas seguidamente, nas quais se classifica a categoria das carcaças, em termos de animal de origem, o
estado de gordura, e a conformação da carcaça.
Importa salientar que a classificação é uma avaliação subjectiva, baseada em características de inspecção visual efectuada por um classificador que
avalia as características externas da carcaça, para, que
possa atribuir uma determinada classificação em relação à classe de conformação e gordura de carcaça
de um animal.
Como resultado das pressões impostas pela
globalização e com o aumento da competitividade,
torna-se essencial melhorar os nossos efectivos em
busca de maior eficiência produtiva, e procurar disponibilizar para o mercado do consumidor, produtos de qualidade. O conceito de qualidade da carne
e dos seus derivados, envolve vários aspectos inter-relacionados e dependentes de todas as etapas da
cadeia produtiva, desde o nascimento do animal até
a preparação e consumo do produto final.
Assim, a importância da qualidade da carne produzida surge como resultado dos efeitos directos de
mão-de-obra de qualidade em todos as fases da cadeia
da carne bovina. É aqui que os criadores têm uma
palavra a dizer, seleccionando animais com musculatura bem desenvolvida, de modo a que ao abate
apresentem uma carne de textura fina e homogénea,
ligeiramente marmorizada para garantir um paladar
desejável. Também músculos de coloração vermelho
vivo, e a gordura clara, são os mais desejáveis. ■
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1º classifi cação -Categorias de Carcaças (categorías A ,B,C,D e E)
CATEGORIA

DESCRIÇÃO

A

CARCAÇAS DE M ACHOS JOVENS NÃO CASTRADOS COM M ENOS DE 2 ANOS

B

CARCAÇAS DE M ACHOS NÃO CASTRADOS COM M AIS DE 2 ANOS

C

CARCAÇAS DE M ACHOS CASTRADOS

D

CARCAÇAS DE FÊM EAS QUE JÁ PARIRAM

E

CARCAÇAS DE OUTRAS FÊM EAS

2º classifi cação -O estado de gordura (classes 1,2,3,4,e 5)
ESTADO DE
GORDURA

DESCRIÇÃO

1 -M UITO
LIGEIRO

AUSÊNCIA DE GORDURA NO INTERIOR DA CAIXA TORÁCICA

2 -LIGEIRO

NO INTERIOR DA CAIXA TORÁCICA,OS M ÚSCULOS ENTRE AS COSTELAS SÃO CLARAM ENTE VISÍVEIS

3 -M ÉDIO

NO INTERIOR DA CAIXA TORÁCICA,OS M ÚSCULOS E COSTELAS AINDA SÃO VISÍVEIS

4 -FORTE

ASVEIAS DE GORDURA DA COXA SÃO SALIENTES.NO INTERIOR DA CAIXA TORÁCICA OS
M ÚSCULOS ENTRE AS COSTELAS PODEM ESTAR INFILTRADOS DE GORDURA.

5 -M UITO
FORTE

A COXA INTEGRALM ENTE COBERTA POR UM A CAM ADA ESPESSA DE GORDURA,DE
FORM A QUE ASVEIAS DE GORDURA SÃO POUCO APARENTES.NO INTERIOR DE CAIXA
TORÁCICA,OS M ÚSCULOS ENTRE AS COSTELAS ESTÃO INFILTRADOS DE GORDURA.

3º classifi cação -A conformação (sistem a SEU RO P)
CONFORM AÇÃO

DESCRIÇÃO

S
SUPERIOR

TODOS OS PERFIS EXTREM AM ENTE CONVEXOS;DESENVOLVIM ENTO M USCULAR
EXCEPCIONALCOM DUPLOS M ÚSCULOS (TIPO CULARD);COXA:FORTEM ENTE
ARREDONDADA,DUPLA M USCULATURA;DORSO:M UITO LARGO E ESPESSO ATÉ À
ALTURA DA PÁ;PÁ:FORTEM ENTE ARREDONDADA.POJADOURO M UITO CONVEXO.
A ALCATRA É M UITO ARREDONDADA.

E
EXCELENTE

TODOS OS PERFIS CONVEXOS E SUPER CONVEXOS;DESENVOLVIM ENTO M USCULAR EXCEPCIONAL;COXA:M UITO ARREDONDADA;DORSO:LARGO E M UITO
ESPESSO,ATÉÀ ALTURA DA PÁ;PÁ:M UITO ARREDONDADA.POJADOURO BASTANTE CONVEXO.A ALCATRA É M UITO ARREDONDADA

U
M UITO BOA

PERFIS EM GERALCONVEXOS;FORTE DESENVOLVIM ENTO M USCULAR;COXA:
ARREDONDADA;DORSO:LARGO E ESPESSO ATÉ Á ALTURA DA PÁ;PÁ:ARREDONDADA.POJADOURO CONVEXO.A ALCATRA É ARREDONDADA.

R
BOA

PERFIS EM GERALRECTILÍNEOS;BOM DESENVOLVIM ENTO M USCULAR;COXA:
BEM DESENVOLVIDA;DORSO:AINDA ESPESSO,M AS M ENOS LARGO À ALTURA DA
PÁ;PÁ:RAZOAVELM ENTE ARREDONDADA

O
RAZOÁVEL

PERFIS RECTILÍNEOS A CÔNCAVOS;DESENVOLVIM ENTO M USCULAR M ÉDIO;COXA:
M EDIANAM ENTE DESENVOLVIDA;DORSO:DE ESPESSURA M ÉDIA;PÁ:ENTRE
M EDIANAM ENTE DESENVOLVIDA A QUASE CHATA;A ALCATRA É RECTILÍNEA.

P
M EDÍOCRE

TODOS OS PERFIS CÔNCAVOS E M UITO CÔNCAVOS;REDUZIDO DESENVOLVIM ENTO
M USCULAR;COXA:POUCO DESENVOLVIDA;DORSO:POUCO ESPESSO,COM OSSOS
APARENTES;PÁ:CHATA,COM OSSOS APARENTES

PlanParto

Programa de eficiência
reprodutiva
PO R A N D RÉ PRETO
M ÉD ICO VETERIN Á RIO /IN TERVET SC H ERIN G - PLO U G H A N IM A L H EA LTH

A produção em extensivo é vista ainda, como uma imagem idílica de vacas a pastar em grandes extensões de terra, que devem andar acompanhadas de bezerros, para completar o quadro
paisagístico perfeito. no entanto a realidade é bastante mais dura, pois o que se tem verificado
no campo, tem sido uma baixa cada vez maior na produção de vitelos.

O sucesso de uma exploração bovina, depende directamente da sua eficiência reprodutiva, da taxa de crescimento
dos seus bezerros, até à sua venda ou uso para reprodução e
da eficiência na conversão de alimentos.
Neste pequeno artigo vamos debruçar-nos sobre a componente reprodutiva. O controlo reprodutivo em vacadas de
carne é um grande desafio, pois a reduzida ou inexistente
informação de registos reprodutivos, dificuldades de maneio, mão-de-obra (nem se fala já em qualificada, mas sim,
em quem queira trabalhar no campo), dificultam a tarefa do
“gestor” no melhoramento da vacada.
Podem os dizer que todas as explorações estão alicerçadas em quatro pilares fun dam en tais:
! Genética
! Nutrição
! Reprodução
! Sanidade
Para que determinado potencial genético se manifeste na
sua plenitude, é necessário que a vacada esteja livre ou sofra
o menor impacto possível de doenças infecciosas e parasitárias, com níveis nutricionais adequados a cada estadio (re)
produtivo.
Tendo em conta este tipo de necessidades a Intervet Schering-Plough Animal Health, criou um programa de eficiência reprodutiva, ao qual chamou PlanParto. É um conjunto
de ferramentas, colocada na mão dos Médicos Veterinários,
que estimula/reforça o elo de ligação ao produtor, e uma
aposta comum na optimização reprodutiva das explorações.

O Plan Parto,possui as seguin tes ferram en tas:
! Inquérito de abordagem a exploração
! Ferramenta de análise económica de melhoria reprodutiva
! Formações para Médicos Veterinários e seus produtores, nas seguintes áreas:
- Nutrição (como aconteceu nas II Jornadas do
Hospital Veterinário Muralha de Évora) - ponto
essencial para retirarmos o tal potencial genético.
- Maneio geral da exploração
- Reprodução assistida
- Doenças infecciosas – inclusive auxílio ao
diagnóstico
- Avaliação dos parâmetros reprodutivos da
exploração
O PlanParto pode e deve servir de base ao desenvolvimento de programas reprodutivos personalizados a cada exploração. Pois, tendo em conta a situação actual, de consciência
de crise, é necessário fazer uma aposta constante na optimização da produtividade e aproveitamento de recursos.
De futuro, somente uma parceria entre Produtor e Médico Veterinário, onde exista grande confiança mútua, estabelecimento de objectivos e avaliação de resultados de performance, poderá ser competitiva a nível da rentabilidade.
Nesse sentido agradecemos também à Associação de Criadores de Bovinos da Raça Limousine (ACL), o auxílio à divulgação e possibilidade de implementação no terreno. ■
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Procura de novas linhas
G enéticas
Em 2009 e 2010, verificaram-se algumas importações de
animais franceses na procura de novas linhas genéticas de
qualidade, que merecem algum destaque.
Estas importações foram todas acompanhadas pela Interlim – Genetique Service, entidade francesa responsável
pela exportação de bovinos Limousine.
O principal objectivo destas importações por parte dos

criadores Limousine portugueses é a introdução de novas linhas genéticas no seu efectivo e simultaneamente introduzir
alguns caracteres melhoradores.

D IESEL39 FR1932887813

Reprodutor Jovem -RJ
N ascido em 19/02/2008
Criador:G A EC Leignac
Proprietário:José M aria Pacheco dos Reis

▲
Índices de Valor G enético após controlo na Estação de Lanaud
PERFORM ANCES AO DESM AM E
PESO NASCIM ENTO:44 kg
PC210 DIAS:370 kg

GM D0-120 DIAS:1558 g
GM D0-210 DIAS:1325 g

POTENCIAL
CRESCIM ENTO

DESENV.
M USCULAR

DESENV.
ESQUELÉTICO

ÍNDICE DE
SÍNTESE

APTIDÕES
FUNCIONAIS

QUALIDADES
RACIAIS

105

99

120

108

105

113

GMD em controlo:1580g

G EN EA LO G IA
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PC400dias:595kg

Pontos Fortes da M orfologia:
Desenvolvimento, Comprimento Dorso e Comprimento Bacia; Comprimento da Nádega, Largura
dos trocanteres e isquions
A aposta neste novilho jovem, que chegou ao
Monte Novo da Carrasqueira - Odemira, no passado dia 7 de Julho de 2009, deve-se às linhas genéticas da sua ascendência e também às expectativas que os valores dos seus índices da Estação de
Lanaud criam, sobre o que pode ser o seu valor
como progenitor. Vamos esperar para ver o que a
sua descendência nos mostra já neste ano de 2011.
Mas parece-nos que desenvolvimento, elegância e
qualidades raciais não vão faltar!

Pontos Fortes da M orfologia:
Desenvolvimento, Comprimento da bacia; Arredondamento e Largura da Nádega, Largura dos
trocanteres e isquions.

G EN EA LO G IA

Domino chegou a Portugal no passado dia 7
de Julho de 2009, tendo como destino a Herdade
Miradouros de Cima na Casa Branca – Escoural.
Aqui espera-se que venha a demonstrar os belíssimos índices que apresentou na estação de selecção
em todos os parâmetros estudados, quer em termos
esqueléticos quer em termos de crescimento e de aptidões funcionais.
Índices de Valor G enético após controlo na Estação de Lanaud
PERFORM ANCES AO DESM AM E
PESO NASCIM ENTO:45 KG
PC210 DIAS:353 KG

GM D0-120 DIAS:1483 g
GM D0-210 DIAS:1323 g

POTENCIAL
CRESCIM ENTO
123

DESENV.
M USCULAR
100

GMD em controlo:1920g

DESENV.
ESQUELÉTICO
125

ÍNDICE DE
SÍNTESE
121

APTIDÕES
FUNCIONAIS
112

QUALIDADES
RACIAIS
109

PC400dias:647kg

▲
Reprodutor Jovem
N ascido em 22/03/2008
Criador:G A EC de V ille es B ruyere
Proprietário:Leovigildo Q uadrado
Filipe

B IEN V EN UE-FR2307276862

Reprodutor Jovem
N ascido em 02/09/2006
Criador:G aec
Lagautriere Elevage 23
Proprietário:A letta
Elisabeth de B eaufort

D OM IN O FR2216177894



▲
Índices de Valor G enético após controlo na Estação de Lanaud
POTENCIAL
CRESCIM ENTO
97

DESENV.
M USCULAR
89

GMD em controlo:1000g

G EN EA LO G IA

DESENV.
ESQUELÉTICO
132

ÍNDICE DE
SÍNTESE
101

APTIDÕES
FUNCIONAIS
89

QUALIDADES
RACIAIS
116

PERFORM ANCES AO DESM AM E
PESO NASCIM ENTO:51 kg
PC210 DIAS:359 kg

GM D0-120 DIAS:1425 g
GM D0-210 DIAS:1424 g

PC400dias:575kg

Pontos Fortes da M orfologia:
Largura dos trocanteres, largura dos isquions,
largura das ancas;Desenvolvimento e comprimento.
Trata-se dum touro do tipo elevage, cuja proprietária da Herdade Nave do Grou, Aletta de Beaufort espera que transmita à descendência o seu
porte e bacia extremamente larga.
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Pontos Fortes da M orfologia:
Desenvolvimento, Comprimento Dorso e Bacia,
Largura das ancas, trocanteres e isquions e Largura da
nádega.
Este animal foi importado para a Herdade do Q uintal – Ourique, em Outubro de 2010 após ter sido premiado no Concurso Limousine realizado na Aquitanima em Bordéus.
Este é um macho de linhas genéticas muito afamadas. Pelo que apesar de ser um touro mais novo do que
o que é habitual ser adquirido pelos irmãos Manuel e
Joaquim desta sociedade de agricultura, parece ser um
risco bastante baixo que resolveram assumir ao adquirir um animal mais novo, sem descendência testada em
França, como é seu hábito.
PERFORM ANCES AO DESM AM E
PESO NASCIM ENTO:50 KG
PC210 DIAS:341 KG

GM D0-120 DIAS:1217 g
GM D0-210 DIAS:1244 g

G EN EA LO G IA

Índices de Valor G enético após controlo na Estação de Lanaud

POTENCIAL
CRESCIM ENTO
116

DESENV.
M USCULAR
104

GMD em controlo:1616g

DESENV.
ESQUELÉTICO
120

ÍNDICE DE
SÍNTESE
115

APTIDÕES
FUNCIONAIS
106

QUALIDADES
RACIAIS
104

PC400dias:575kg

▲



Reprodutor Jovem
N ascido em 24/10/2007
Criador:B etirac G eorges
Proprietário:Sociedade
A gricultura G rupo D avid,Lda.

V EIN A RD FR1618184431

Reprodutor Jovem
N ascido em 08/09/2004
Criador:SA RL M ercier
Pere et Fils
Proprietário :Flexiagri –
A ctividades A grícolas,
Lda.

CH A M A CO FR0907735207

▲

Índices de Valor G enético após controlo na Estação de Lanaud
POTENCIAL
CRESCIM ENTO
113

DESENV.
M USCULAR
97

GMD em controlo:1295g

125

ÍNDICE DE
SÍNTESE
115

APTIDÕES
FUNCIONAIS
101

QUALIDADES
RACIAIS
109

PERFORM ANCES AO DESM AM E
PESO NASCIM ENTO:45 kg
PC210 DIAS:355 kg

GM D0-120 DIAS:1450 g
GM D0-210 DIAS:1497 g

PC400dias:628kg

G EN EA LO G IA
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DESENV.
ESQUELÉTICO
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Pontos Fortes da M orfologia:
Desenvolvimento, Comprimento Dorso e Bacia e
Comprimento da Nádega.
Este animal chegou à Herdade da Amendoeira, propriedade da Flexiagri, Lda. em Abril de 2009, juntamente
com um núcleo de 30 novilhas cobertas. Pelo que os primeiros fi lhos(as) do Veinard estão agora a ser controlados e estamos na expectativa para ver os resultados que
se vão obter no fim deste controle;para verificar se a descendência vai apresentar os pontos fortes referidos e confirmar os índices apresentados na estação de Lanaud pelo
pai. Tudo indica que podemos esperar animais com significativo desenvolvimento esquelético, capacidade de crescimento, boas aptidões funcionais e qualidades raciais. ■

Uma ref
erência na escolha da melhor genét
ica

Em exclusivo :
Os melhores novilhos
Qualificados em cada ano
na Est
ação de Lanaud
ETOURDI (ESPOIR)
Venda em Lanaud -Março 2010

Próximas vendas

Melhor touro Reprodutor Espoir
Salão de agricultura Aquitaine 2010

Machos Qualificados ESPOIR
17 de Novembro 2010
26 de Janeiro, 16 de Março
e 25 de Maio 2011

A melhor escolha
de f
êmeas e t
ouros adult
os
qualificados em exploração

Machos Qualificados RJ
25 de Novembro 2010
3 de fevereiro, 24 de Março
e 1 de Junho e 2011

Grand Cru Concurso
Nacional Limousine
Sommet de l’Elevage
Cournon d’Auvergne

Grand Cru 2009

Uma excepcional selecção
de embriões disponí
veis

6 de Outubro de 2011

Parceiro oficial dos organismos do Pôle de Lanaud

DUC (RJ)
Venda em Lanaud -Janeiro 2010

Cont
act
os :
GillesLEQUEUX :0033688206157
Sophie MOURNETAS :0033689494857
TEL:0033555064646 -FAX:0033555064650
Pôle de Lanaud -87220 Boisseuil -FRANCE
interlim@limousine.
org -www.
interlim.
com
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D ocilidade
uma característica a
não descurar!!!

O departamento técnico da ACL analisou no
campo, até à data, 4114 bovinos Limousine
(2299 fêmeas e 1815 machos) e relativamente
ao temperamento.

A

pós a edição da Noticias Limousine de
2007, onde retratámos o trabalho exemplar feito pelos criadores Limousine norte-americanos relativamente à recolha
deste dado e à selecção dos animais atendendo também a este parâmetro, a própria ACL refl ectiu e entendeu começar a trabalhar nesse mesmo sentido.
Assim sendo, a partir de 2008, todos os animais
que foram avaliados morfologicamente foram simultaneamente observados do ponto de vista comportamental. Observou-se o comportamento do
animal no grupo de animais em que estava inserido
e procedeu-se também à sua separação desse mesmo grupo e observou-se a sua reacção.

D E A CORD O COM O COM PORTA M EN TO M A N IFESTA D O
POR C A D A A N IM A L,É-LH E ATRIB UÍD O UM VA LOR D E
TEM PERA M EN TO,D E A CORD O COM A ESC A LA :
1.D ócil:Calm o;Pára e m ovim enta-se lentam ente;Lidado
facilm ente.
2.Inquieto:Calm o m as m ais desperto;Cauda vacilante;
Teim oso ao ser conduzido.
3.N ervoso:M anuseável m as nervoso e im paciente;
D e condução difícil;A bana frequentem ente a cauda.
4.M uito nervoso:Fugidio;Tenta saltar cancelas ou vedações;
Em ite rugidos;M ovim enta a cauda rápida e repetidam ente;
D efeca e urina quando conduzido;Tenta fugir quando apertado.
5.A gressivo:Com portam ento sem elhante ao anterior m as
m ais
exuberante;M uito agitado;Sem pre em m ovim ento tentando
saltar lim ites físicos;Com portam ento de ataque quando
isolado.
6.M uito agressivo:Violento;Avança contra as pessoas.
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Podemos concluir que cerca de 2% dos animais
são muito dóceis, 47% são dóceis, 41% são desassossegados, 8% são muito nervosos, 1,2% são agressivos e 0,8% são muito agressivos.
Atendendo a que ainda são poucos os dados recolhidos, ainda não podemos pronunciar-nos relativamente a quais as linhas genéticas que mais marcam esta característica, tanto pela positiva como
pela negativa. E estes valores devem ser muito bem
estudados pois como é do conhecimento público,
a docilidade é muito infl uenciada não só pela hereditariedade como também pela forma como os
animais são tratados/lidados.
Uma coisa é no entanto inegável, estamos no
inicio dum longo caminho no que a esta matéria
diz respeito e a ACL não vai deixar de dar importância a uma característica cada vez mais relevante na
bovinicultura nacional – a docilidade.
Pois nunca é demais relembrar que animais
mais calmos são mais desejáveis que animais mais
nervosos, uma vez que são mais facilmente manu-

seados e mais seguros para quem está perto deles e tem que
os tratar diariamente.
Os animais mais dóceis estão também associados, de um
modo geral, a maiores ganhos médios diários nos “feed lot”
e a uma melhor qualidade da carne.
Também animais mais calmos se sujeitam melhor a todos os tratamentos veterinários que se têm de realizar, assim
como outras acções de maneio como sejam:desparasitações,
vacinações, descornas, aparo de cascos, exames andrológicos, diagnósticos de gestação, sincronização de cios, inseminações, etc;tarefas que fazem cada vez mais parte do dia-a-dia das explorações de bovinos. ■

“

O s animais mais dóceis estão também
associados,de um modo geral,a
maiores ganhos médios diários

“
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N OV OS TOUROS D E IA EM FRA N Ç A

Sémen limousine
SÉMEN DE Q UALIDADE AO DISPOR DOS ASSOCIADOS DA ACL

gação deste sémen.
Em França são anualmente controladas mais de
153.000 vacas Limousine,
que corresponde a 60.000 filhos controlados dos quais
700 são seleccionados para
entrarem (ao desmame,
aprox. 8 meses) no Centro
de Q ualificação de Lanaud.
Esses 700 machos são
agrupados por idade e é feito um controlo individual
de performances (potencial

de crescimento, eficiência
alimentar,
conformação
morfológica,… ), em condições ambientais idênticas,
durante 6 meses para melhor conhecer o seu valor
genético. Destes, apenas os
melhores 45 serão encaminhados para o Centro de
Controlo Individual de Naves e aí serão seleccionados
apenas 12 candidatos a futuros touros a divulgar para
inseminação animal.

No entanto para que estes touros passem a figurar
no catálogo anual da Sersia
é preciso ainda controlar a
sua descendência para lhe
reconhecer o devido valor.
Para testar a descendência
destes 12 touros , é-lhes recolhido sémen (cerca de 120
dose de cada) que é distribuído por diversas explorações para inseminar fêmeas
aleatoriamente. Os produtos obtidos são adquiridos
ao desmame pela France
Limousine Testage, para os
depois avaliar em estações.
Os machos serão enviados para a estação de Pepieux, onde são engordados
e abatidos aos 16 meses sendo controladas, entre outras características, o peso a
conformação e o rendimen-
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“

Serão
reconhecidos
apenas 5-6
touros como
melhoradores
de um
universo
de 57.000
machos.

“

C

onsiderando a inseminação animal
uma ferramenta
melhoradora do
seu efectivo, a A.C.L. procura, através da disponibilização de sémen de qualidades
testadas e aprovadas, pôr ao
dispor dos seus associados
uma ferramenta de elevada
qualidade para esse melhoramento. Procuramos de
uma forma sucinta voltar a
explicar o porquê da divul-

to de carcaça.
As fêmeas são enviadas
para a estação de Moussours, onde são testadas as
suas performances reprodutivas num sistema com
partos aos dois anos, sendo
controlado a morfologia
aos 18 meses, fertilidade,
facilidade de parto, aleitamento, etc.
Serão reconhecidos apenas 5-6 touros como melhoradores das qualidades
cárnicas e apenas 3-4 touros
das qualidades maternais.
No final apenas 1-3 touros
serão seleccionados de um
universo de 57.000 machos.
È um processo longo, mas
eficiente e rigoroso.
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Produção bastante hom ogénea de fêm eas que se podem qualifi car de m istas/
elevage.A s fi lhas possuem boas bacias e bastante quadradas.São fêm eas volum osas,com excelente profundidade de peito e de grasset,bastante largas
na espádua e no peito.É um touro m elhorador a nívelde aprum os e que m arca
m uito bem em term os de qualidades raciais.

È um touro que transm ite largura (espádua,ancas,trocanteres e isquions).A s
sua fi lhas destacam -se pela largura da bacia,independentem ente da m orfologia das sua m ães.Toda a sua descendência se destaca tam bém pela largura ao
níveldo dorso.

Índice de qualidades m aternais extraordinário.A sua descendência destaca-se
por m achos com pletos em todas as peças de carne e fêm eas com m orfologia
com pacta,com excelentes bacias,em especialo seu com prim ento.
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LAN AU D

O nde tudo começou…
CENTRO DE SELECÇ Ã O DE JOVENS MACHOS
DA RAÇ A LIMOUSINE EM FRANÇ A

70
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Assim, os diversos técnicos do
Herd-book Limousine, nas diferentes regiões de França, acompanham o
desempenho e desenvolvimento dos
animais nas explorações, seleccionando, com base na sua performance individual e no seu potencial genético, o
melhor animal
em cada exploração, o qual
é transferido
Através desta
para Lanaud
avaliação nas
com cerca de
explorações
8 meses, poconseguem-se dendo acontecer não ser
apurar cerca
escolhido nede 700 animais nhum animal,
uma vez que
por ano
os parâmetros
de escolha são
bastante exigentes.
Cada criador paga cerca de 950€
por cada animal seleccionado para Lanaud, existindo uma colaboração dos
custos pelas entidades oficiais de cerca
de 300€. Caso o criador pretenda ficar
com o animal no final do controlo deverá comunicar esta pretensão antes
da sua entrada, sendo posteriormente
obrigado a manter o animal na sua ex-

“

“

A

raça bovina Limousine
é originária do sudoeste de França, mais
especificamente da região de Limoges, onde existe um
conjunto de unidades dedicadas
em permanência ao melhoramento e selecção da raça Limousine, com o duplo objectivo de
ser o garante da pureza desta raça
e ao mesmo tempo possibilitar a
sua evolução e difusão por todo
o mundo.
Estas unidades de melhoramento abrangem diversas tipologias de animais, desde os machos
jovens, a fêmeas jovens, passando
por fêmeas adultas em produção
e a machos adultos testados para
inseminação.
O centro de selecção de machos jovens, Pólo de Lanaud, é
provavelmente o mais conhecido e reputado de entre as várias
unidades de melhoramento,
dedicando-se em exclusivo à
criação comparativa de machos
provenientes de diferentes explorações, sujeitos às mesmas condições climatéricas, bem como de
maneio, confinamento, alimentação e sanidade.

ploração durante pelo menos um ano,
estando interdita a sua venda durante
este período.
Através desta avaliação nas explorações conseguem-se apurar cerca de
700 animais por ano, nas cerca de 1600
explorações Limousine aderentes.
Ao longo do ano realizam-se quatro grupos de comparação, tendo Lanaud capacidade para dois grupos em
simultâneo, cada um com cerca de 180
animais, permanecendo em testagem
durante 6 meses, terminando quando
os animais têm 14 meses.
Durante esses 6 meses os animais
são submetidos exactamente às mesmas condições, em grupos de 8 animais, sendo pesados e avaliados quinzenalmente.
Em Lanaud existem sete grandes
pavilhões onde os animais estão em
permanência, confinados a um espaço
onde as camas são renovadas diariamente e onde a alimentação é administrada por unifeed ao longo de uma
linha de cornadis.
De cada lote testado, (180 animais), são classificados com RJ (Reprodutor Jovem) a metade superior de
todo o lote, ou seja, os melhores 50% .
Os restantes melhores 40% são classificados como RE (Reprodutor Esperan-

Em Lanaud existem sete grandes pavilhões onde
os animais estão em permanência
ça), sendo eliminados 10% restantes.
É com base nesta comparação permanente entre animais de diferentes
regiões de França, que é possível seleccionar os melhores representantes da
raça Limousine em França, uma vez
que sem esta comparação sob as mesmas condições, dificilmente se poderia
avaliar o verdadeiro potencial de cada
animal, uma vez que existem animais
Limousine em locais tão distintos
como as encostas nevadas e rochosas
dos Pirinéus às planícies verdejantes
de Limoges.

Periodicamente realizam-se leilões
em Lanaud, onde os criadores franceses podem refrescar a genética da sua
exploração, com animais seleccionados cujo desempenho vá ao encontro
dos objectivos da sua exploração.
Este centro é efectivamente uma
referência para a raça Limousine, estando actualmente a ACL a desenvolver esforços que possibilitem a criação
de um centro de selecção à dimensão
da exploração Limousines existentes
em Portugal. ■
Vista aérea da exploração
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HERDBOOK LIMOU SIN E
C A M PA N H A S 2008 E 2009

Controlo de Performances
em exploração
Com o intuito de dar a conhecer os valores médios da raça bovina Limousine
em Portugal, vamos apresentar os dados técnicos que resultaram do controlo de performances realizado nas explorações nacionais em 2008 e 2009.

D

urante os anos de 2008 e 2009, à semelhança do que já vem acontecendo nos
últimos anos, registaram-se nascimentos ao longo de todo o ano. Apesar de
se verificar uma menor taxa de nascimentos nos
meses quentes de Junho, Julho e Agosto.
Esta distribuição de nascimentos pode indicar
que em alguns efectivos o touro acompanha as vacas todo o ano ou por outro lado que há por parte
dos criadores escolhas diferentes, no que concerne
às épocas de cobrição.
O controlo de performances em exploração consiste no acompanhamento do crescimento dos animais desde o nascimento até ao desmame. Através
da recolha dos valores de peso vivo ao nascimento
e posteriores pesagens trimestrais até ao desmame.
Altura em que também se realiza uma pontuação
morfológica, tentando definir a morfologia dos
animais, em termos musculares, ósseos, funcionais
e raciais.
Este controlo de performances só é realizado
nos animais dos núcleos de selecção, ou seja, em
animais descendentes de machos cuja certificação
é “Limousine Ouro” e fêmeas “Aprovadas para Reprodução” com o objectivo de estimar o valor genético das vacas e dos touros Limousine, a partir
dos resultados do crescimento ponderal, antes do
desmame, e da conformação dos seus vitelos;para
além de caracterizar o potencial individual de cres-
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Gráfico1– Distribuição percentualde nascimentos em 2008

Gráfico2– Distribuição percentualde nascimentos em 2009

cimento e a aptidão dos animais
para a produção de carne e para a
função reprodutiva.
É importante sublinhar que
os animais controlados têm todos pais devidamente identificados, ou seja, sabe-se quem é o pai
e mãe específico de cada animal
(macho ou fêmea) controlado,
pois só deste modo se pode estimar com precisão os valores genéticos dos seus ascendentes.
Razão pela qual uma das condições a respeitar nos núcleos de
selecção, é que apenas um macho
acompanhe as fêmeas em cobrição, ou em casos em que a opção
seja colocar vários machos em simultâneo à cobrição, para que se
possa inscrever os descendentes
na secção principal do Livro Genealógico e possa ser considerado
o seu controlo de performances,

tenham de ser feitos testes de
ADN que permitam identificar
com certeza a paternidade.
Apenas quando se verificam todas estas condições:
! Identificação precisa do pai
e mãe de cada animal
! Pai com certificação “Limousine Ouro” e mãe
“Aprovada para Reprodução”
! Recolha por parte do criador do peso ao nascimento
nas primeiras 24 horas de
vida
! Conhecimento do tipo de
nascimento (simples ou
duplo de sexos iguais ou
diferentes) e do tipo de parto (natural sem ajuda, com
ajuda fácil ou difícil ou fruto de cesariana)

É que é considerado todo o controlo de performances feito.
E é a análise dos valores de peso vivo ao nascimento, aos
120 e 210 dias recolhidos, simultaneamente com os pontos obtidos da pontuação morfológica que leva a que se atribuam as
diferentes certificações, conforme retratado pelos valores médios dos quadros seguintes

A idade média das 2as
observações morfológicas
realizadas em 2008e
2009foi de 16meses,
obtendo-se um peso vivo
médio de 658kg.
Valormáximo:907kgnum
macho de 18meses e um
valormínimo de 495kg
num macho de 14meses

BRONZE

2008

2009

NºANIM AIS

254

252

PN (KG)

43

41

P120 (KG)

143

146

P210 (KG)

231

231

DM (PTS.)

60

59

DS (PTS.)

59

58

AF(PTS.)

62

63

TEM PERAM ENTO(1 A 6)

3

3

PRATA

2008

2009

NºANIM AIS

188

179

PN (KG)

44

43

P120 (KG)

168

171

P210 (KG)

280

284

DM (PTS.)

64

64

DS (PTS.)

63

62

AF(PTS.)

64

65

TEM PERAM ENTO(1 A 6)

2

3

PRE (Desm am e)

2008

2009

NºANIM AIS

197

170

PN (KG)

45

46

P120 (KG)

192

197

P210 (KG)

323

327

DM (PTS.)

70

69

DS (PTS.)

69

67

AF(PTS.)

68

66

TEM PERAM ENTO(1 A 6)

2

2

OURO (2ªobservação)

Gráfico3– Comparação entre número de machos certificados em 2008e 2009

Parâm etrosm inim ospara certificação “BRONZE”
DM -Desenvolvim ento Muscular≥45 pontos
DS-Desenvolvim ento Esquelético≥45 pontos
AF-AptidõesFuncionais≥45 pontos
DM+DS≥105 pontos
PC210<275 kg
Parâm etrosm inim ospara certificação “PRATA”
DM -Desenvolvim ento Muscular≥55 pontos
DS-Desenvolvim ento Esquelético≥55 pontos
AF-AptidõesFuncionais≥55 pontos
DM+DS≥114 pontos
PC210 dias≥275 kg
Parâm etrosm inim ospara certificação “OURO”
DESM AM E
DM -Desenvolvim ento Muscular≥55 pontos
DS-Desenvolvim ento Esquelético≥55 pontos
AF-AptidõesFuncionais≥55 pontos
DM+DS≥130 pontos
PC210 dias≥305 kg
2ªOBSERVAÇÃO
DM -Desenvolvim ento Muscular≥55 pontos
DS-Desenvolvim ento Esquelético≥55 pontos
AF-AptidõesFuncionais≥55 pontos
DM+DS≥130 pontos
Paiconfirm ado portestedeADN
Exam eandrológico acom provarcapacidadereprodutiva

No que refere às fêmeas controladas em 2008 e 2009,
apenas 20% não obteve aprovação para reprodução em
linha pura.

NºANIM AIS

2008

2009

638

674

PN (KG)

42

40

P120 (KG)

154

156

NºANIM AIS

128

130

P210 (KG)

248

246

DM (PTS.)

71

72

DM (PTS.)

61

60

DS (PTS.)

71

71

DS (PTS.)

62

61

AF(PTS.)

63

65

AF(PTS.)

65

65

TEM PERAM ENTO(1 A 6)

2

2

TEM PERAM ENTO (1 A 6) 3

3
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XXIIConcurso N acional
S.Teotónio -O demira

Realizou-se nos dias 23, 24 e 25 de Julho o X X II Concurso Nacional Limousine no âmbito
da 20ª FACECO - Feira de Actividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira.

Participaram na FACECO 2010 16 criadores
com um total de 119 animais. Foram eles (por
ordem de HBL):
José M aria Pach eco dos R eis; A n tón io R och a V ian a; M an uel Pach eco M artin h o; M an uel da C on ceição D uarte; M an uel Pach eco
Loução; José A gostin h o da Silva O liveira;
A rm én io de O liveira T elo; R ui Jorge Pin to
Lam berto Silva; D avid C atita D an iel; A letta
E lisabeth de B eaufort;C asa A grícola Sabin o
Sam ora; G raciete M aria N un es; Juan Fran cisco V asquez V asquez;A ugusto B elo B asso;
H erdade do B ussalfão;D iogo A lm eida C outo B ello M oraes
A todos o nosso profundo agradecimento pelo
esforço e dedicação que demonstram por esta
magnifica raça, pelo trabalho árduo e de sacrifício que é necessário para preparar animais para
um concurso nacional. Esforço esse que resultou num concurso com animais de alto valor
genético e que consideramos estar entre os melhores a nível mundial!.

CAM PEONATO DE ESPERANÇAS M ACHOS
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

ESPECTACULO

PG09308010

RUI JORGE PINTO LAM BERTO SILVA

1

EUROLIM

PG09088010

JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

2

DIAM ANTE

PG08438005

AUGUSTO BELO BASSO

3

ESPECTACULO
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CAM PEONATO DE ESPERANÇAS FÊM EAS
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

ESM ERALDA

PG09308009

RUI JORGE PINTO LAM BERTO SILVA

1

ESCOVA

PG09378021

ALETTA ELISABETH DE BEAUFORT

2

EM OÇÃO

PG09088006

JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

3

ESMERALDA

ESCOVA

CAM PEONATO DE NOVILHOS
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

DELIRIO

PG08088017

JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

1

COBALTO

PG07404058

CASA AGRICOLA SABINO SAM ORA

2

DONRUAN

PG08088001

RUI JORGE PINTO LAM BERTO SILVA

3

DELIRIO
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CAM PEONATO DE NOVILHAS
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

CIDREIRA

PG07088019

JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

1

DUQUESA

PG08088020

JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

2

CAM OM ILA

PG07088032

JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

3

CIDREIRA

DUQUESA

CAM PEONATO DE TOUROS

CADETE

NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

CADETE

PG07150005

M ANUELPACHECO M ARTINHO

1

CALIFA

PG07159012

M ANUELPACHECO LOUÇÃO

2

TUBARÃO

PG02088030

DAVID CATITA DANIEL

3

CALIFA
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CAM PEONATO DE VACAS
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

VALSINHA

PG04088030

JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

1

ABELIDADE

PG05088004

RUI JORGE PINTO LAM BERTO SILVA

2

VAIDOSA

PG04088016

JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

3

VALSINHA

ABELIDADE

CAM PEONATO ABSOLUTO FÊM EAS
PROPRIETÁRIO

DATA NASC.

PAI

M ÃE

CLASS.

PG04088030

JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

2004-12-18

OEILLET

M ARAVILHA

1

PG05088004

RUI JORGE PINTO LAM BERTO SILVA

2005-03-14

OEILLET

REGENTE

2

NOM E

NºLG

VALSINHA
ABELIDADE

VALSINHA
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CAM PEONATO ABSOLUTO M ACHOS
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

DATA NASC.

PAI

M ÃE

CLASS.

DELIRIO

PG08088017

JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

2008-09-11

VIRTUOSE

ABELIDADE

1

ESPECTACULO

PG09308010

RUI JORGE PINTO LAM BERTO SILVA

2009-10-25

VIRTUOSE

ABELIDADE

2

DELIRIO

ESPECTACULO

Decorreu também o CAM PEONATO DE REPRODUTORES, em que participaram
7 conjuntos de 5 fi lhos do mesmo touro. Os conjuntos a concurso foram, os fi lhos do Arlequim de Casa Agrícola Sabino Samora, os fi lhos
de Sócrates de Arménio de Oliveira Telo, os fi lhos de Toledo de Rui Jorge
Pinto Lamberto Silva, os fi lhos de Toulouse de José Maria Pacheco dos
Reis,os fi lhos do Vicks de Casa Agrícola Sabino Samora, os fi lhos do
Villy de Manuel Pacheco Martinho e os fi lhos do Virtuose de José Maria Pacheco dos Reis. A juíza elegeu como cam peão de reprodutores o
touro V irtuose.
NOM E:VIRTUOSE
DATA DE NASCIM ENTO:23-04-2004
PAI:SATURNIN
M ÃE:PENSEE
NºDE FILHOS EM PORTUGAL:75
CRIADOR:PIM PIN FRERES
PROPRIETÁRIO:JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

CONJUNTO DEFILHOSDOVIRTUOSE

VIRTUOSE
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O PRÉM IO DE M ELHOR CRIADOR foi atribuído a José Maria Pacheco dos
Reis com um total de 106.5 pontos, seguido de Manuel Pacheco Martinho com 28 pontos e em terceiro lugar com 27 pontos ficou o criador Rui Jorge Pinto Lamberto Silva.

FAM ILIA LIM OUSINE

A juiz do X X II Concurso Nacional Limousine foi a Mme. Françoise
Peyrot. Proprietária de uma exploração de 140 há, no sul de França, em
regime semi-intensivo, com um efectivo de 80 vacas Limousine. Fez a sua
formação de juiz em 2001 e desde então tem julgado vários concursos nacionais em França:em Cournon (Sommet de l´élevage) em 2004;em 2008
o Concurso Nacional Limousine em Brive, ou mesmo o CGA-Concurso
Geral Agrícola Paris o ano 2007. Tem participado também, mas como
expositora, em vários concursos e notoriamente 4 vezes no CGA em Paris,
bastante consagrado em França, e para o qual apenas são escolhidos os
melhores exemplares para representar a raça Limousine. Mme Françoise
Peyrot fez questão de agradecer a hospitalidade portuguesa e, emocionada, o privilégio de ter a oportunidade de julgar animais de qualidade
mundial. Foi uma honra termos contado com a sua presença em mais um
concurso nacional Limousine, o nosso muito obrigado!.
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XIX Concurso N acional
de Jovens Reprodutores
Santiago do Cacém
Decorreu no dia 30 de Maio de 2010, em Santiago do Cacém, o X IX Concurso Nacional de Jovens Reprodutores Limousine que contou com a presença de vinte e oito animais dos seguintes criadores:
A letta E lisabeth de B eaufort - Mosteiros - Arronches
A ugusto B elo B asso - Aldeia da Mata - Crato
D iogo A lm eida C outo B ello M oraes -Tanque da Renda - Crato
M an uel Pach eco M artin h o - Casa nova da Alcaria - Z ambujeira do Mar
Sociedade In dustrial A len tejo e Sado S.A . - Monte Novo da Barrada - Canhestros

1ªSECÇÃO M ACHOS DOS 8 AOS 11 M ESES
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

EGUISTA

PG09150013

M ANUELPACHECO M ARTINHO

1

ECLAIR

PG09150011

M ANUELPACHECO M ARTINHO

2

EUCALIPTO

PG09378034

ALLETA ELISABETH DE BEAUFORT

3

ESQUILO

PG09378039

ALLETA ELISABETH DE BEAUFORT

4

ESTICADINHO

PG09150015

M ANUELPACHECO M ARTINHO

5

2ªSECÇÃO M ACHOS DOS 11 AOS 14 M ESES
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

ELEGANTE

PG09438002

AUGUSTO BELO BASSO

1

ENGRAÇADO

PG09438006

AUGUSTO BELO BASSO

2

ENJEITADO

PG09438003

AUGUSTO BELO BASSO

3

ESTRUM FE

PG09395026

SOC.IND.ALENTEJO E SADO,SA

4

3ªSECÇÃO M ACHOS DOS 14 AOS 17 M ESES
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

EDINHO

PG09395009

SOC.IND.ALENTEJO E SADO,SA

1

notícias Limousine

83

EX POSIÇ Õ ES E CON CU RSOS
4ªSECÇÃO M ACHOS DOS 17 AOS 20 M ESES
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

DIAM ANTE

PG08088033

DIOGO ALM EIDA COUTO BELLO M ORAES

1

DIVERTIDO

PG08150029

M ANUELPACHECO M ARTINHO

2

DIAM ANTE

PG08438005

AUGUSTO BELO BASSO

3

10ªSECÇÃO FÊM EAS DOS 8 AOS 11 M ESES
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

ESTELA

PG09366017

DIOGO ALM EIDA COUTO BELLO M ORAES

1

ESCOVA

PG09378021

ALLETA ELISABETH DE BEAUFORT

2

EROINA

PG09150018

M ANUELPACHECO M ARTINHO

3

ENERGIA

PG09378024

ALLETA ELISABETH DE BEAUFORT

4

ELVIRA

PG09366016

DIOGO ALM EIDA COUTO BELLO M ORAES

5

ESPADA

PG09150016

M ANUELPACHECO M ARTINHO

6

11ªSECÇÃO FÊM EAS DOS 11 AOS 14 M ESES
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

ENGRAÇADA

PG09150005

M ANUELPACHECO M ARTINHO

1

ENCAM ISADA

PG09150009

M ANUELPACHECO M ARTINHO

2

12ªSECÇÃO FÊM EAS DOS 14 AOS 17 M ESES
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

ERM INE

PG09150001

M ANUELPACHECO M ARTINHO

1

ESM ERALDA

PG09366004

DIOGO ALM EIDA COUTO BELLO M ORAES

2

ESTRELA

PG09366001

DIOGO ALM EIDA COUTO BELLO M ORAES

3

ERM ELINDA

PG09366003

DIOGO ALM EIDA COUTO BELLO M ORAES

4

ESTAM PA

PG09395008

SOC.IND.ALENTEJO E SADO,SA

5

13ªSECÇÃO FÊM EAS DOS 17 AOS 20 M ESES
NOM E

NºLG

PROPRIETÁRIO

CLASS.

DELFINA

PG08366027

DIOGO ALM EIDA COUTO BELLO M ORAES

1

DÉBORA

PG08366034

DIOGO ALM EIDA COUTO BELLO M ORAES

2
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JÚRIDO XIX CONCURSO NACIONAL DE JOVENS REPRODUTORES LIM OUSINE
Fátima Veríssimo (Secretária Técnica do HBL) / Mário Gamito (Criador Limousine) / Rui Silva (Criador Limousine)

CA M PEÃ O D E JO VEN S
N O M E:D IA M A N TE
PA I:VIRTU O SE X M Ã E:SA LVA
CRIA D O R:
JO SÉ M A RIA PA CH ECO D O S REIS
PRO PRIETÁ RIO :
D IO G O BELLO M O RA ES

VIC E C A M PEÃ O D E JO VEN S
N O M E:D IV ERTID O
PA I:VILLY X M Ã E: VA RIN H A
CRIA D O R:
M A N U EL PA CH ECO M A RTIN H O
PRO PRIETÁ RIO :
M A N U EL PA CH ECO M A RTIN H O

C A M PEÃ D E JO VEN S :EN G RA Ç A D A
PA I:VILLY X M Ã E:RIJIN H A
C RIA D O R:M A N U EL PA C H ECO M A RTIN H O
PRO PRIETÁ RIO :M A N U EL PA C H ECO M A RTIN H O

VICE CA M PEÃ D E JO VEN S:D ELFIN A
PA I:TU BA RÃ O X M Ã E:BELA
CRIA D O R:M .H .C.F.SO C.A G RO PECU Á RIA LD A .
PRO PRIETÁ RIO :D IO G O BELLO M O RA ES
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AG RO VO U G A
AGROVOUGA 2010 – Feira Nacional do
Bovino Leiteiro e Feira Nacional do Cavalo de
Desporto decorreu de 20 a 24 de Outubro de
2010 no Parque de Exposições de Aveiro.

EXPO REG
Decorreu de 12 a 15 de Agosto, em Reguengos de
Monsaraz a EX POREG2010 - 18ª Exposição de Actividades Económicas. Uma feira que contou, a nível de
bovinos, exclusivamente com a presença de animais
da raça Limousine.
Foram 18 magníficos exemplares de 5 criadores diferentes.
Uma feira que, apesar de se realizar numa altura do
ano em que a maioria da população está de férias,
mostra que está bem enraizada na mente da população envolvente e possibilita assim divulgar o que de
melhor se produz naquela região.
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A A.C.L. marcou presença neste certame, através de um
stand promocional, procurando dar a conhecer, algumas
das qualidades mais marcantes da raça Limousine, como
a facilidade de partos, a rapidez de crescimento, a docilidade e rusticidade. No nosso stand promovemos também
a importância da inseminação artificial na pecuária como
processo melhorador da qualidade genética das vacadas,
principalmente nesta região do país onde predominam
as vacadas cujo objectivo principal é a produção de leite,
e onde se recorre bastante a esta técnica, com o intuito
de obter bezerros(as) com mais valor para o mercado da
carne.
O certame contou com 60 expositores, onde ficou vincada, a dinâmica dos sectores agrícola e pecuário português
através de uma Mostra Agrícola, Industrial e Comercial.
A raça Limousine não apresentou nesta edição animais
em exposição ou a concurso, mas essa poderá vir a ser
uma estratégia futura de promoção da raça na zona norte
e centro do país. Por isso esteja atento a eventos futuros,
pois quem sabe se não estarão presentes já na próxima
Agrovouga, alguns bovinos Limousine de encher o olho!

NOM E

NºLG

DIAM ANTE

PG08438005

DATA NASC. SEXO
09-12-2008

PROPRIETÁRIO

M

AUGUSTO BELO BASSO

ELEGANTE

PG09438002

17-05-2009

M

"

ENJEITADO

PG09438003

23-05-2009

M

"

ENGRAÇADO

PG09438006

20-06-2009

M

"

DELFINA

PG08356027

08-10-2008

F

DAVID CATITA DANIEL

DÁVIDA

PG08356031

14-10-2008

F

"

DIREITA

PG08356038

11-11-2008

F

"

DELFINA

PG08366027

26-10-2008

F

DIOGO BELLO M ORAES

DENISE

PG08366030

26-11-2008

F

"

DONATELLA

PG08366032

08-12-2008

F

"

ESTELA

PG09366017

08-07-2009

F

"

DISTIN

PG08428059

28-11-2008

M

HERDADE DO BUSSALFÃO

DABÃO

PG08428076

16-12-2008

M

"

ELEGANTE

PG09428002

12-01-2009

M

"

EURO

PG09435001

02-01-2009

M

JOHANA GIJSBERTA VAN
VALBURG

EUCALIPTO

PG09435004

25-01-2009

M

"

ESPELHO

PG09435007

18-05-2009

M

"

EBRO

PG09435008

24-05-2009

M

"

2010

EXPO M O R
M ontemor-o-N ovo
A Feira da Luz/Expomor 2010 decorreu de
1 a 6 de Setembro, em Montemor-o-Novo e
contou com a presença de 30 animais puros
Limousine. Foram 8 os criadores interessados
em levar animais a esta grande montra Limousine. Uma feira com uma forte afl uência e com
real procura em animais certificados, principalmente para as grandes vacadas cruzadas
da região e que procuram no potencial da raça
Limousine o parceiro ideal e um investimento
com retorno assegurado.

NOM E

NºLG

DATA NASC. SEXO

PROPRIETÁRIO

DUNA

PG08378033

27-09-2008

F

ALETTA ELISABETH DE BEAUFORT

EUROPA

PG09378004

18-02-2009

F

"

DENISE

PG08366030

26-11-2008

F

DIOGO BELLO M ORAES

DONATELLA

PG08366032

08-12-2008

F

"

VEINARD

FR1618184431

22-06-2005

M

FLEXIAGRI ACTIVIDADES AGRICOLAS

BELLE

FR3150067162

22-10-2006

F

"

ELREY

PG09449001

09-08-2009

M

"

EM BAIXADOR

PG09449002

01-09-2009

M

"

EM BAIXATRIZ

PG09449003

01-09-2009

F

"

ESM ERALDA

PG09449004

04-09-2009

F

"

FLORA

PG10449005

11-08-2010

F

"

VIP

PG04140003

17-01-2004

M

HERDADE DO BUSSALFÃO SOC.AGR.PEC.

DISTIN

PG08428059

28-11-2008

M

"

BONUX

FR3549381783

30-09-2006

M

JOÃO M ANUELPIEDADE CORREIA

ENEIDA

PG09430017

23-03-2009

F

"

ESTACA

PG09430009

30-03-2009

F

"

ESTOURA

PG09430005

01-05-2009

M

"

EURO

PG09435001

02-01-2009

M

JOHANA GIJSBERTA VAN VALBURG

EUCALIPTO

PG09435004

25-01-2009

M

"

ESPELHO

PG09435007

18-05-2009

M

"

EBRO

PG09435008

24-05-2009

M

"

SERIN

FR8759520330

10-11-2001

M

M ARIA DA GRAÇA M EXIA CASTELO
BRANCO

URZE

PG03322021

08-06-2003

F

"

DALICA

PG08322019

18-05-2008

F

"

DIVA

PG08322030

22-05-2008

F

"

DELATOR

PG08322112

08-09-2008

M

"

DEPUTADO

PG08322124

21-10-2008

M

"

ANTIQUA

PG05227017

08-03-2005

F

M IGUELJOSÉ DE SOUSA CARVALHO
PADEIRA NUNES

BLAIR

PG06378036

31-10-2006

M

"

ENO

PG09432003

09-03-2009

M

"

Feira agrícola S.Jorge
Na localidade da Relvinha na Ilha de S. Jorge,
teve lugar mais uma edição da feira agrícola de 9
a 11 de Julho de 2010.
E para representar a raça Limousine estiveram
13 exemplares residentes na ilha de S. Jorge, na
sua maioria propriedade dos criadores associados desta pacata ilha:Lino Á lvaro Pimentel Sousa, José Agnelo Bettencourt e Adérito Pedroso
Almada.

Aqui ficam os 3 primeiros lugares das secções julgadas:
SECÇÃO DE NOVILHAS
NOM E

NºS.I.A.

D.NASC.

PROPRIETÁRIO

PRÉM IO

EVA

PT515263216

08-03-2009

JOSÉ AGNELO BETTENCOURT

1º

ERVA

PT915293259

18-01-2009

ADÉRITO P.ALM EIDA

2º

ESPERANÇA

PT415266239

03-05-2009

LINO A.P.SOUSA

3º
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Após o concurso, houve ainda tempo para visitar algumas explorações e admirar a bonita
paisagem da ilha. Aqui ficam algumas imagens:

SECÇÃO DE VACAS
NOM E

NºS.I.A.

D.NASC.

PROPRIETÁRIO

PRÉM IO

CEVADA

PT193426029

14-10-2007

JOSÉ AGNELO BETTENCOURT

1º

CUBA

PT414587496

02-05-2007

ADÉRITO P.ALM EIDA

2º

BALSA

PT093400690

21-11-2006

LINO A.P.SOUSA

3º

SECÇÃO DE M ACHOS REPRODUTORES
NOM E

NºS.I.A.

D.NASC.

PROPRIETÁRIO

PRÉM IO

BRILHANTE

PT793400682

08-01-2006

ANTÒNIO SOUSA GOM ES

1º

EM O

PT615293260

28-01-2009

LINO A.P.SOUSA

2º

ALPALHÃO

PT393374978

05-12-2005

ADÉRITO P.ALM EIDA

3º

LOTEDEVACASAFILHADAS-ADÉRITO P.ALMADA

VACA DELINO ALVARO PIMENTEL

FILHO DEHIGHLANDERI.A.DEJOSÉAGNELO

FILHA DEHIGHLANDERI.A.DEJOSÉAGNELO

ASIMAGENSDEMARCA DA ILHA DES.JORGE ASFAJÃSEASFLORESHORTENSES
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Feira Agro-Pecuária Santa M aria
IIIM ostra de Bovinos de Carne
A S C LA SSIFIC A ÇÕ ES N A S V Á RIA S C LA SSES FORA M A S SEG UIN TES:
VITELOS DOS 8 AOS 12 M ESES
1ºLUGAR

EGIPTO-PT715335646/ NASCIDO A 08/07/2009,NA CRIADORA LÍDIA M ARIA DE FIGUEIREDO
PG09855008
SANTOS,PERTENCENTE AO SR.M ÁRCIO PAULO BETTENCOURT

NOVILHAS DOS 12 AOS 30 M ESES

Realizou-se nos dias 25, 26 e 27 de Junho
de 2010, no campo Municipal de Vila do
Porto, na Ilha de Santa Maria - Açores a III
Mostra de Bovinos de Carne, integrada na
Feira Agro Pecuária.
Mais uma vez, a equipa da ACL foi gentilmente convidada pela organização, para
julgar o concurso dos animais Limousines
presentes no certame, convite ao qual acedemos com muito gosto.
Foram presentes a concurso no dia 26 às
20:00 horas, 17 animais, com idades compreendidas entre os 8 meses e os 11 anos,
divididos em 5 Classes:vitelos dos 8 aos 12
meses novilhas dos 12 aos 30 meses, novilhos dos 13 aos 24 meses, vacas e touros reprodutores com mais de 24 meses.
Estes animais pertenciam a 12 criadores das
várias freguesias da ilha, e destes, 6, fazem
parte do universo de criadores da ACL.
É de louvar o esforço feito pelos criadores
na forma primorosa como a maioria dos
animais foram a ringue, em perfeitas condições de limpeza e perfeitamente domados.
Em meu nome e de toda a equipa da ACL,
quero agradecer a hospitalidade com que
somos recebidos sempre que nos deslocamos a Santa Maria.

1ºLUGAR

DIVA-PT314685454/
PG08855012

NASCIDA A 2008-11-10,NA CRIADORA LÍDIA M ARIA DE FIGUEIREDO
SANTOS

2ºLUGAR

EUROPA-PT714622582/
PG09857002

NASCIDA A 2009-01-29,NA CRIADORA DELIA FREITAS SOUSA BRAGA

3ºLUGAR

ESCURA -PT015336960/ NASCIDA A 2009-05-20,NA CRIADORA M ARIA SOARES DE BRAGA,
PG09854004
PERTENCENTE AO SR.M ÁRCIO PAULO BETTENCOURT

NOVILHOS DOS 13 AOS 24 M ESES
1ºLUGAR

EM IR -PT515337707/
PG09879001

NASCIDO A 2009-01-30,NO CRIADOR PAULO JORGE CABRALSOARES,
PERTENCENTE AO SR.JOSÉ M ANUELFIGUEIREDO BAIROS

VACAS REPRODUTORAS
1ºLUGAR

PALM ELA -PTZ407068/
PG99863002

NASCIDA A 1999-08-18,NO CRIADOR JOSÉ ANTÓNIO SOUSA

2ºLUGAR

CRUZETA -PT291851509/ NASCIDA A 2007-03-31,NO CRIADOR PAULO JORGE CABRALSOARES
PG07879002

3ºLUGAR

CRISTA -PT914620044/
PG07855013

NASCIDA A 2007-05-01,NA CRIADORA LÍDIA M ARIA DE FIGUEIREDO
SANTOS

TOUROS REPRODUTORES
1ºLUGAR

VERDUN -FR8713900409/
8713900409

NASCIDO A 2004-11-02,NO CRIADOR GAEC M ILANGES,PERTENCENTE
AO CRIADOR PAULO JORGE CABRALSOARES

2ºLUGAR

ALM IRANTE NASCIDO A 2005-03-24,NO CRIADOR ANTÓNIO M ANUELC.S.SAM OPT264598634/PG05200034 RA,PERTENCENTE Á CRIADORA M ARIA INÊS SOARES RESENDES

3ºLUGAR

AFONSO III-PT164598625/
PG05200025

NASCIDO A 2005-02-24,NO CRIADOR ANTÓNIO M ANUELC.S.SAM ORA,PERTENCENTE AO CRIADOR M ARCO PAULO CABRALSOUSA

O animal premiado como CAM PEÃO DA FEIRA 2010, concorrendo com
excelentes exemplares de raça Charolesa, foi o touro VERDUN FR8713900409/ 8713900409, nascido a 2004-11-02, no criador Gaec
Milanges, pertencente ao criador Paulo Jorge Cabral Soares.
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Feira Agrícola Açores
Terceira

Nos dias 3 a 6 de Junho de 2010, teve
lugar mais uma edição da Feira Agrícola Açores na Vinha Brava – Angra, na
ilha Terceira. Esta é uma feira de âmbito regional que decorre anualmente
numa das 3 ilhas que habitualmente
recebem esta feira: S. Miguel, Faial e
Terceira.
Actualmente os serviços agrícolas regionais dos Açores estão a ponderar a
hipótese de alargar esta feira à ilha do

Pico, visto a produção bovina assumir
um papel bastante importante nesta
ilha.
Nesta edição de 2010, a DRDA – Direcção Regional do Desenvolvimento
Agrário, também associada da ACL,
pois é proprietária de 2 núcleos de bovinos Limousine na Terceira e Faial;
convidou a ACL a estar presente nesta
feira e a ajudar ao julgamento do concurso de bovinos Limousine. E foi com

muito gosto que a ACL aceitou este
convite e que fez deslocar a Secretária
Técnica, Eng.ª Fátima Veríssimo, durante 3 dias à ilha da Terceira.
Este concurso era para ser constituído
por animais das ilhas:Terceira, S. Jorge,
Faial, Pico, Corvo e Santa Maria. Mas
devido às condições do mar, não foi
possível o transporte dos animais das
ilhas do Corvo e Santa Maria.

A SSIM OS A N IM A IS PREM IA D OS ERA M PROPRIED A D E D OS C RIA D ORES Q UE EN UM ERA M OS EM SEG UID A :
VITELAS DE 8 A 15 M ESES
NOM E

NºS.I.A.

D.NASC.

PROPRIETÁRIO

PRÉM IO

EVA

PT515263216

08-03-2009

JOSÉ AGNELO BETTENCOURT

1º

ESM ERALDA

PT915380879

27-05-2009

M ANUELGABRIELF.S.

2º

EM A

PT415390187

12-08-2009

LIDIA M ARIA NOGUEIRA

3º

NOM E

NºS.I.A.

D.NASC.

PROPRIETÁRIO

PRÉM IO

DIESTA

PT615287066

30-12-2008

M ARIA M ANUELA BAPTISTA

1º

DUQUESA

PT315293257

23-12-2008

JOSÉ CIPRIANO S.M ARTINS

2º

DUNA

PT915379885

29-09-2008

JOSÉ CIPRIANO S.M ARTINS

3º

NOVILHAS DE 15 A 24 M ESES
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NOVILHAS DE 24 A 35 M ESES
NOM E

NºS.I.A.

D.NASC.

PROPRIETÁRIO

PRÉM IO

CRAVEIRA

PT414602033

10-12-2007

JOSÉ CIPRIANO S.M ARTINS

1º

CASSINA

PT214598986

15-10-2007

M ARIA M ANUELA BAPTISTA

2º

COBIW ANA

PT014598987

18-11-2007

M ARIA M ANUELA BAPTISTA

3º

VACAS
NOM E

NºS.I.A.

D.NASC.

PROPRIETÁRIO

PRÉM IO

AVALANCHE

PT564515637

18-10-2005

LUÍS M ANUELBULCÃO

1º

CARAVELA

PT593412242

01-08-2007

NANCI CARINA M .SOARES

2º

BONANZA

PT793400687

20-06-2006

LÍDIA M ARIA NOGUEIRA

3º

VITELOS DE 8 A 15 M ESES
NOM E

NºS.I.A.

D.NASC.

PROPRIETÁRIO

PRÉM IO

ELEM ENTO

PT115389680

17-03-2009

CARLOS ALBERTO S.COSTA

1º

EUROPEU

PT515389084

05-04-2009

JOSÉVALDEM IRO M ELO COTA

2º

NOVILHOS DE 15 A 24 M ESES
NOM E

NºS.I.A.

D.NASC.

PROPRIETÁRIO

PRÉM IO

DASM IX

PT514611051

28-09-2008

M ARIA M ANUELA BAPTISTA

1º

DUQUE

PT714717788

07-07-2008

LUÍS M ANUELBULCÃO

2º

DRAGÃO

PT515290229

20-10-2008

IRIA DO CARM O A.BRAGA

3º

TOUROS REPRODUTORES COM M AIS DE 24 M ESES
NOM E

NºS.I.A.

D.NASC.

PROPRIETÁRIO

PRÉM IO

VERDIGOD

PT564785016

28-10-2004

JOSÉVALDEM IRO M ELO COTA

1º

ALICATE

PT164598781

14-10-2005

M ANUELGABRIELF.SOUSA

2º

DUQUE

PT214615268

05-04-2008

DOM INGOS ALDIRO E.M ARTINHO

3º

EVA (1ºlugarVitelas de 8a 15meses)

Secção de Novilhas de 15a 24meses

AVALANCHE(1ºlugarsecção de Vacas)
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O vibeja
A X X VII edição da OVIBEJA decorreu de 28 de Abril a 2 de Maio
de 2010 sob o tema “Ano internacional da biodiversidade” e contou com a presença de 26 bovinos Limousine, de oito associados
da ACL.
No dia 29 de Abril realizou-se o dia do Limousine. Um dia especial em que o objectivo da ACL foi, promover uma sessão demonstrativa sobre avaliação morfológica, organizar um almoço
de Criadores de Limousine em parceria com a Fundação Odemira, para promover a carne de excelência Limousine, e organizar
também as “Primeiras Jornadas de Criadores de Limousine” em
que o tema principal foi “Comercialização de Reprodutores”.
Para dinamizar a OVIBEJA e promover a raça Limousine, a ACL
expôs na casa do Limousine uma exposição fotográfica constituída pelas capas das revistas “Noticias Limousine” e projectou
pela primeira vez, no interior do pavilhão o fi lme sobre a ACL e
a raça Limousine em Portugal.

NOM E

92

NºLG

D.NASC.

SEXO

PROPRIETÁRIO

BAILARINO

PG06088011

09-07-2006

M

ANTÓNIO CORREIA DE BRITO COSTA

RIQUITA

FR8600120135

25-12-2000

F

DAVID CATITA DANIEL

TUBARÃO

PG02088030

25-10-2002

M

"

DARTH VADER

PG08356042

26-12-2008

M

"

ESPERANÇA

PG09356003

10-01-2009

M

"

ELDORADO

PG09356011

10-02-2009

M

"

ESPARTACO

PG09356012

24-02-2009

M

"

ESCOLHIDO

PG09356017

12-03-2009

M

"

ESTILOSO

PG09356020

10-04-2009

M

"

EDIVEDER

PG09356022

12-04-2009

M

"

DELFINA

PG08366027

26-10-2008

F

DIOGO BELLO M ORAES

DENISE

PG08366030

26-11-2008

F

"

DONATELLA

PG08366032

08-12-2008

F

"

DÉBORA

PG08366034

09-12-2008

F

"

DIVIDIDO

PG08428051

23-11-2008

M

HERDADE DO BUSSALFÃO -SOC.AGRO.PEC.

DEUF

PG08428052

24-11-2008

M

"

DINAM O

PG08434003

20-09-2008

M

JUAN FRANCISCO VAZQUEZVAZQUEZ

DIESTRO

PG08434006

27-09-2008

M

"

URZE

PG03322021

08-06-2003

F

M ARIA DA GRAÇA M EXIA CASTELO BRANCO

UNIFORM E

FR2216177482

04-11-2003

M

"

DOURADO

PG08270013

23-07-2008

M

M ÁRIO GAM ITO CONCEIÇÃO GOM ÇALVES

DAM IÃO

PG08270019

13-10-2008

M

"

BRUTUS

FR1932709078

15-10-2006

M

SOC.AGR.GRUPO DAVID

ÉLINDA

PG09092009

02-08-2009

F

"

ETIOPE

PG09092010

05-08-2009

M

"

ÉGEU

PG09092019

21-08-2009

M

"
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FIAPE

NOM E

NºLG

D.NASC.

SEXO

PROPRIETÁRIO

BIG-LIM A

PG06088016

12-10-2006

M

ALETTA ELISABETH DE BEAUFORT

DEM DEM

PG08405008

05-11-2008

M

ANTÓNIO JOÃO ALEXANDRE

DUQUE

PG08405010

15-11-2008

M

“

EM ILIA

PG09366010

01-06-2009

F

DIOGO BELLO M ORAES

ESTEFÂNIA

PG09366014

13-06-2009

F

“

DAM IÃO

PG08362010

19-08-2008

M

JOSÉ NUNO PEREIRA M ALIA PEREIRA

DAYTONA

PG08413011

08-10-2008

M

LUCIO JOSÉ SOUSA M ADUREIRA

2009

A X X IV edição da FIAPE - Feira Internacional de
Agro-Pecuária de Estremoz, que decorreu de 28 de
Abril a 2 de Maio de 2010 contou com a presença de
sete animais de quatro associados da ACL daquela
região e que manifestaram interesse em promover a
raça e em particular os produtos de qualidade certificada das suas explorações.

Concurso N acionalLimousine
FACECO

O Concurso Nacional Limousine voltou em grande força nesta edição de 2009 à FACECO - S. Teotónio - Odemira, nos
passados dias 17,18 e 19 de Julho do respectivo ano. Estiveram a concurso 115 animais adultos, 12 crias e ainda estiveram
6 animais adultos apenas em exposição. Este número de animais num só recinto só foi possível graças a todos os criadores
participantes.
A letta E lisabeth de B eaufort - Herdade Nave do Grou - Mosteiros - Arronches
A rm én io de O liveira T elo - Monte Velho - Vale Palheiro - Aljezur
A ugusto B elo B asso - Q uinta de Sampaio - Monte da Pedra - Crato
Flexiagri A ct.A grícolas,Lda.- H. Amendoeira - Santana do Campo -Arraiolos
G raciete M aria N un es - Foz das Casinhas de Cima - Sabóia - Odemira
H erdade do B ussalfão - Soc.A gro-Pecuária,Lda.- Monte do Bussalfão Évora
In terlim - G en ética A n im al,Lda.- Herdade das Fontainhas - S. Teotónio Odemira
José A gostin h o da Silva O liveira - Casa Nova da Carrasqueira - Longueira Odemira
José M aria Pach eco dos R eis - Casa Nova da Carrasqueira - Longueira Odemira
Juan Fran cisco V azquez V asquez - Herdade da Defesa - Á -do-Pinto - Serpa
M an uel Pach eco M artin h o - Casa Nova da Alcaria - Z ambujeira do Mar
M an uel da C on ceição D uarte - Cerro do Atravessado - Vale Juncal - Odemira
M an uel Pach eco Loução - Vale Lobato - Brejão - S. Teotónio - Odemira
M .H .C .F.- Soc.A gro-Pecuária,Lda.– Q uinta do Carrefe - Assunção Arronches
R ui Jorge Pin to Lam berto Silva - Cabeço da Arvéola - Brejão - Odemira
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CAM PEONATO DE ESPERANÇAS FÊM EAS

CAM PEONATO DE ESPERANÇAS M ACHOS

1ºPRÉM IO

DIANA – PT514549880 - M .H.C.F.,LDA.– SOC.AGRO-PEC.

DANADO – PT514457239 - M ANUELPACHECO M ARTINHO

2ºPRÉM IO

CARLOTA – PT414549871 - M .H.C.F.,LDA.– SOC.AGRO-PEC.

DOCE – PT014457043 - JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

3ºPRÉM IO

DILAR – PT164871709 - M .H.C.F.,LDA.– SOC.AGRO-PEC.

DON LIM ON – PT414457060 - JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

CAM PEONATO DE NOVILHAS

CAM PEONATO DE NOVILHOS

1ºPRÉM IO

BARONESA – PT364734942 - JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

CADETE – PT564871608 - M ANUELPACHECO M ARTINHO

2ºPRÉM IO

CINDERELA –PT664734955 - JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

CALIFA –PT665032982 - M ANUELPACHECO LOUÇÃO

3ºPRÉM IO

CIDREIRA – PT414457027 - JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

COBALTO – PT864871678 - INTERLIM –GENÉTICA ANIM AL,LDA.

CAM PEONATO DE VACAS

CAM PEONATO DE TOUROS

1ºPRÉM IO

BETINHA – PT764734921 - JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

TUBARÃO – PT764130162 - M .H.C.F.,LDA – SOC.AGRO-PEC.

2ºPRÉM IO

VALSINHA – PT964598527 - JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

V141 – PT864351026 - INTERLIM -GENÉTICA ANIM AL,LDA.

3ºPRÉM IO

ABELIDADE – PT864598532 - RUI JORGE P.LAM BERTO SILVA

AM ARGO – PT364598549 - M .H.C.F.,LDA.– SOC.AGRO-PEC.

CAM PEÃ NACIONAL - BETINHA - PT764734921
PAI:TOULOUSE - MÃE:LILI - CRIADOR:JoséMaria Pacheco dos Reis

VICE-CAM PEÃ NACIONAL - VALSINHA - PT964598527
PAI:OEILLET - MÃE:MARAVILHA - CRIADOR:JoséMaria Pacheco dos Reis

CAM PEÃO NACIONAL - DANADO - PT514457239
PAI:VILLY - MÃE:SINTRA - CRIADOR:ManuelPacheco Martinho

VICE-CAM PEÃO NACIONAL - CADETE - PT564871608
PAI:VILLY - MÃE:ORDEIRA - CRIADOR:ManuelPacheco Martinho
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Nesta 21ª edição foi com muito prazer que recebemos o criador francês Jacques Blondy, criador do famoso touro Micmac,
que teve a seu cargo a árdua tarefa de julgar todo o concurso nacional. Foram 3 dias inteiros de árduo trabalho e muita
concentração, pois este ano registaram-se alguma alterações no regulamento do concurso e foram incluídos alguns prémios
novos (conforme tabela anexa - prémios especiais). Foram também alteradas as regras para a definição de Melhor Criador,
pelo que deixamos aqui o ranking com todos os pontos obtidos pelos diversos criadores presentes.
NºHBL

NOM E

PTS.

PRÉM IOS ESPECIAIS

M ELHOR ANIM ALIA – INSEM INAÇÃO
ARTIFICIAL - CALIFA – PT665032982

PAI:OM ER – FR2398026596
M ANUELPACHECO LOUÇÃO

M ELHOR ANIM AL“DM ”-DESENVOLVIM ENTO M USCULAR

CURIOSO – PT664867998
RUI JORGE P.LAM BERTO SILVA

20,50

M ELHOR ANIM AL“DS”-DESENVOLVIM ENTO ESQUELÉTICO

DANADO – PT514457239
M ANUELPACHECO M ARTINHO

ALETTA ELISABETH DE BEAUFORT

9,00

CAM PEONATO REPRODUTORES (M ELHOR

159

M ANUELPACHECO LOUÇÃO

4,00

CONJUNTO DE FILHOS(AS)DO M ESM O TOURO)

OEILLET – FR 1998001971
JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

284

JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA OLIVEIRA

4,00

M ELHOR ESPERANÇA DOM ADO

200

ANTÓNIO M ANUELCLAUDINO DA SILVA SAM ORA

2,00

DRAGÃO – PT115008024
AUGUSTO BELO BASSO

428

ALPENDURADA -SOC.AGRO-FLORESTAL,LDA

2,00

M ELHOR TRATADOR

M ANUELM ARIA NUNES

434

JUAN FRANCISCO VASQUEZVASQUEZ

2,00

M ELHOR APRESENTADOR

DANIELJOSÉ CARM O PACHECO

447

HERDADE DO BUSSALFÃO

2,00

157

M ANUELDA CONCEIÇÃO DUARTE

1,50

88

JOSÉ M ARIA PACHECO DOS REIS

102,50

366

M .H.C.F.-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA,LDA.

69,50

150

M ANUELPACHECO M ARTINHO

27,00

308

RUI JORGE PINTO LAM BERTO SILVA

27,00

404

INTERLIM -GENÉTICA ANIM AL,LDA.

378

235

ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO GUERREIRO

1,50

426

GRACIETE M ARIA NUNES

1,50

438

AUGUSTO BELO BASSO

1,50

97

ANTÓNIO ROCHA VIANA

1,00

286

ARM ÉNIO DE OLIVEIRA TELO

1,00
Lote de filhos do touro OEILLET
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EX POSIÇ Õ ES E CON CU RSOS

XVIIIConcurso N acionalde Jovens
G arvão
Estiveram em concurso 56 animais dos 8 aos
20 meses, propriedade dos seguintes criadores:

No dia 10 de Maio de 2009 realizouse o X VIII Concurso Nacional de
Jovens Reprodutores, que este ano foi
descobrir novas paragens, realizandose em Garvão-Ourique.

CAM PEÃ - CIDREIRA - PG07088019
PAI:TOULOUSE - MÃE:SIDRA - CRIADOR:JOSÉMARIA PACHECO DOSREIS
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M an uel R och a V ian a
Monte Pinhal Novo - Z ambujeira do Mar
José M aria Pach eco dos R eis
Casa Nova da Carrasqueira - Odemira
Sociedade A gricultura G rupo D avid,Lda.
Herdade do Q uintal - Ourique
M an uel Pach eco M artin h o
Casa Nova da Alcaria - Z ambujeira do Mar
M an uel da C on ceição D uarte
Cerro do Atravessado - Vale Juncal - Odemira
R ui Jorge Pin to Lam berto Silva
Cabeço da Arvéola - Brejão - Odemira
M .H .C .F.- Soc.A gro-Pecuária,Lda.
Q uinta do Carrefe - Assunção - Arronches
A lpen durada - Soc.E xploração
A gro-Florestal,S.A .
Herdade da Alpendurada - V.N. Milfontes
A ugusto B elo B asso
Q uinta de Sampaio - Monte da Pedra - Crato

VICE-CAM PEÃ - CARLOTA - PG07088015
PAI:VIRTUOSE - MÃE:ABELIDADE - CRIADOR:JOSÉMARIA PACHECO DOSREIS

2009
CAM PEÃO - DONRUAN - PG08088001
EIS
PAI:VIRTUOSE - MÃE:OHARA - CRIADOR:JOSÉMARIA PACHECO DOSREI

VICE-CAM PEÃO - CHARM OSO - PG07088021
PAI:VIRTUOSE - MÃE:VIVIA - CRIADOR:JOSÉMARIA PACHECO DOSREIS

OUTROS PRÉM IOS
MELHOR CRIADOR M.H.C.F.,LDA.-35PTS.
2ºMELHOR CRIADOR JOSÉMARIA PACHECO DOSREIS-33PTS.
3ºMELHOR CRIADOR MANUEL PACHECO MARTINHO— 20PTS.
MELHOR ESPERANÇA DOMADO DINO PG08366009-AUGUSTO BELO BASSO

JÚRIXVIIICONCURSO NACIONAL JOVENS
JAIMEBENTO (EX-SEC.TÉCNICO HBL)
MANUEL PACHECO LOUÇÃO (CRIADOR LIMOUSINE)
JOSÉMIGUEL LOPES(CRIADOR CHAROLÊS)
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destaques da próxim a revista
* CON H EÇ A M A IS A LG UN S C RIA D ORES LIM OUSIN E
* A LTERA ÇÕ ES A O H B L
* A LIM EN TA Ç Ã O D A S V A C A S N O Ú LTIM O TERÇO D E G ESTA Ç Ã O
* CON C URSOS E EX POSIÇÕ ES D E 2011
* TOUROS Q UE M A RC A RA M A H ISTÓ RIA D A LIM OUSIN E EM PORTUG A L
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