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PUBLICIDADE

Dão Agro
CRIADOR DE BOVINOS DA RAÇA CHAROLESA

NEVERS 58 97 170502
Campeão MARAULT 1997
Super Campeão MOULINS 1997
1º Prémio PARIS 1999

Prémios obtidos em 2002

 SAM - Prémio de Honra Machos - Medalha de Ouro FNA 2002
 SOPRANA - Prémio de Honra Fêmeas - Medalha de Ouro
EXPOMOR 2002
 SALAMANCA - Medalha de Ouro FNA 2002
 SOBERBO - Medalha de Ouro EXPOMOR 2002

NAVARRO 58 97 115027
3º Prémio MARAULT 1997
1º Prémio NEVERS 1997
1º Prémio MOULINS 1997

Prémios obtidos em 2003

 SEVILHA - Prémio Reserva de Honra - Medalha de
Ouro - Montemor 2003
 SOBREIRO - Prémio Reserva de Honra - Medalha de
Ouro - Montemor 2003
 SÉCULO - Medalha de Ouro - Montemor 2003

VENDA PERMANENTE DE REPRODUTORES DAS MELHORES
ORIGENS GENÉTICAS

Visite-nos!!

Tel. 91 8795622

DÃO AGRO - SOCIEDADE AGRÍCOLA DO DÃO S.A.

QUINTA DAS LADEIRAS 3440 SANTA COMBA DÃO
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EDITORIAL
Caros colegas,
É com enorme satisfação que damos a conhecer a
sétima edição do Boletim Informativo da Raça Charolesa, a qual espelha o trabalho realizado por esta associação, e pelos criadores no último ano. Nomeadamente, o novo modelo de concurso introduzido na Feira Nacional de Agricultura 2002, na Expomor em 2002
e no Concurso de Jovens Reprodutores realizado em
2003 em Montemor-o-Novo.
É de salientar que os concursos têm contado com
uma adesão e motivação crescente junto dos criadores nacionais, pelo que saldamos por muito positivas
as alterações efectuadas.
Apresentamos também, e pela primeira vez, o método de qualificação das vacas. Método este que resulta de cerca de 7 anos de trabalho de campo e de
investigação. Julgamos que todo o investimento para
a obtenção desta nova ferramenta se justifica plenamente, devido à grande utilidade que terá junto dos
criadores.
Realizámos em 2002 a VI edição da Exposição Monográfica da Raça Charolesa, assim como o VI Leilão
da Raça Charolesa, eventos estes que saldamos por positivos. Estivemos também presentes em diversos cer-

tames, como a FIAPE, a OVIBEJA e a EXPOMOR,
exposições estas que contaram com representações de
elevado nível.
Lamentamos a não realização do Concurso e Exposição na Feira Nacional de Agricultura 2003, o que
se ficou a dever a razões alheias a esta Associação.
Gostaríamos de salientar o bom momento que a
Raça Charolesa atravessa em França. E a demonstrá-lo esteve o leilão realizado a 6 de Setembro em Marault, onde se atingiu o recorde de sempre em leilões
da Raça Charolesa, 75.000  por um animal. Sendo que
a média dos cerca de 50 animais leiloados com cerca
de 8 meses rondou os 8.000 .
Por último, deixamos aqui uma saudação especial
de boas vindas aos novos associados, e um reconhecido agradecimento a todos aqueles que se dedicam a
enaltecer o nome e a grandeza da raça charolesa através do seu empenho e trabalho ao longo destes anos.
Cordiais saudações,
O Presidente da Direcção
Mário Pais de Sousa

ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
Outeiro da Cortiçada

- RIO MAIOR - Santarém

243 992 664 - 91 726 39 45

DAS MELHORES ORIGENS GENÉTICAS...
EMPEREUR 58, HIDEAL, FANDANGO,
MEILLARD, ARGENTY, DURANDAL...

MATADOR  30 meses  1350 Kg P.V.

PRÉMIO DE HONRA
NO CONCURSO
GERAL DA RAÇA
CHAROLESA

PAISANA  2 anos

LINHA GENÉTICA DE PARTOS FÁCEIS E APTIDÕES MATERNAIS
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BEM ESTAR

UMA BOA INJECÇÃO...

C

riar animais passa absolutamente por escolhas criteriosas das melhores condições possíveis de:
- alimentação;
- alojamento;
- e de higiene,
para obter as performances de produção (crescimento, leite, ...) e de reprodução (gestação) óptimas.

A higiene leva-nos a alguns aspectos:
 A prevenção contra as doenças infecciosas: gripes, leptospirose, ...
 A luta contra os parasitas ...
Para estes fins, o criador utiliza alguns produtos que serão administrados pela via oral, transcutânea, mas também
pela injecção. Entre as injecções, as vias mais utilizadas são
as subcutâneas (SC) e as intermusculares (IM). Existem igualmente outras vias, contudo são utilizadas genericamente no
foro veterinário.
A Subcutânea e a intermuscular são actualmente as injecções que são indiscriminadamente utilizadas pelos criadores
ou pelos tratadores de gado, muitas vezes mal efectuadas,
que levam o stress ao animal, sem respeitar o bem-estar animal. É indispensável a pratica de injecções em boas condições.
Em todo o caso, parece-nos imprescindível para a realização de uma intervenção, uma boa contenção do animal, com
a ajuda de uma manga de contenção. Verificamos que em muitas explorações esta realidade básica não existe, indispensável para a segurança de todos.

O material necessário

 Uma seringa estéril com o volume apropriado à injecção.
 Agulhas esterilizadas curtas de 10 a 15 mm, com um
diâmetro de 10 a 13/10, segundo a viscosidade do produto
utilizado.
 Álcool e algodão.
 Um marcador.
Seringas e lubrificante

VIA SUBCUTÂNEA
Definição

Estas injecções consistem em administrar dentro do tecido conjuntivo subcutâneo, um produto que se dispersa lentamente no organismo.

Objectivo

Em uma forma geral esta via utiliza-se para as vacinas,
que ao dispersarem-se lentamente no organismo, vão assegurar a criação de anticorpos que previnem as doenças. As injecções subcutâneas têm uma acção preventiva. A prevenção, de uma forma geral, é de seis meses a um ano, utilizando-se o rappel para voltar a reforçar a quantidade de anticorpos por mais um período de tempo.
Outros produtos administrados frequentemente pela via
subcutânea são os desparasitantes, soros, no entanto, não respondem na sua utilização à definição e aos objectivos deste
tipo de via.

Vacina
Soro

1ª Injecção (IM; SC)
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2ª Injecção (SC) Rappel

Agulhas

BEM ESTAR
VIA INTRAMUSCULAR
Definição

É uma administração no meio da massa muscular de um
produto que será absorvido rapidamente pelos capilares sanguíneos.

Objectivo

A via intermuscular é utilizada para injectar os produtos
curativos de eficiência rápida. Administram-se assim, os antibióticos, as vitaminas, anti-parasitários, certas hormonas ...

O material necessário
A localização

No Adulto ou no jovem bovino, as diferentes localizações são as mesmas. Com o objectivo de ter em conta a diminuição dos riscos de criação de abcessos (segundo o produto
utilizado), que não tem qualquer impacto negativo na vida
do animal, mas com uma aparência negativa para os visitantes, é aconselhável a realização das injecções com a seguinte
prioridade:
1. Ao nível da barbela (antes da ponta da espádua),
2. Sobre a fase lateral da tábua do pescoço,
3. No pós espádua.
As localizações são também a definir pelo operador, consoante o tipo de contenção utilizado.

Técnica a utilizar

É fortemente aconselhado proceder a uma desinfecção no
ponto de impacto da agulha, de forma a diminuir os agentes
patogénicos no local, prevenindo assim, futuras complicações. Puxar a pele, picar perpendicularmente a pele, largar a
pele, injectar lentamente o produto e colocar o dedo sobre o
orifício na pele para que o produto não retorne, são os pontos
sequenciais a seguir pelo operador.
As injecções pela via subcutânea são difíceis de executar
correctamente. Injectar bolhas de ar não tem qualquer importância. Deve-se evitar vacinar um animal doente.

 seringa esterilizada ao volume apropriado da injecção.
 Agulhas esterilizadas de 30 a 40 mm de comprimento
com um diâmetro de 10 a 15/10 segundo a fluidez do produto.
 Álcool e algodão.
 Um marcador.

A localização

O operador deverá privilegiar o terço superior do pescoço (1), sobretudo em jovens animais com destino ao abate
(evita nervos e vertebras). As infecções neste local, têm uma
incidência a nível económico reduzida, porque esta zona corresponde a peças de terceira categoria. Se esta zona não está
disponível, ou por qualquer outra razão, poderá realizar a via
intramuscular na região da garupa, a meia distância entre a
ponta da anca e a base da pombinha para os animais em reprodução. Dever-se-á ter em atenção, que a permanência do
animal na exploração por algum tempo, é um factor predominante para a utilização desta via nesta região. Um animal que
o seu abate esteja previsto para breve, não deverá de ser injectado na garupa.
ç

VII LEILÃO NACIONAL
30 de Setembro de 2003

Pegar na pele

Picar
perpendicularmente

Relaxar a pele

Injectar

Apoiar o dedo
sobre o orifício
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BEM ESTAR
Técnica a utilizar

 Desinfectar o local de aplicação.
 Espetar a agulha perpendicularmente no músculo, posteriormente montar a seringa na agulha.
 Injectar lentamente o produto, retirando a agulha rapidamente, com o objectivo de colocar o dedo no orifício provocado pela agulha. É desejável antes de injectar o produto,
verificar se a extremidade da agulha se encontra numa veia,
aspirando. Se o sangue entra na seringa, retirar a agulha e
voltar a executar a operação desviado do local 5 a 6 cm de
distância.
Estas injecções são fáceis de realizar, contudo:
 Prevenir se não pica o osso,
 Evitar de injectar ar, para não correr o risco de provocar
um meio anaeróbio favorável ao desenvolvimento de microorganismos na massa muscular, principalmente se o material
não está convenientemente desinfectado.

Tecido
conjuntivo

Músculo

Conselhos práticos
 Para escolha das agulhas: uma agulha 45/10 significa 45 mm de comprimento, e 1/10 de 1 mm de diâmetro
interior.
 Para encher uma seringa de produto a partir de um frasco novo, despejar o ar da seringa no interior do frasco
para que o produto penetra com facilidade no interior da seringa.
 Verificar o estado da agulha passando com o dedo pela extremidade desta. Deitá-la fora se arranha.
 Utilizar de preferência as agulhas e seringas esterilizadas. Após a intervenção, limpá-las rapidamente. A esterilização a frio é preferível. Limpar os jogos das seringas com óleo de silicone.
Não hesitar de trocar agulhas após cada grupo de 5 a 10 animais. n

Wilhelmus A. H. de Bruijn

Seleccionador de bovinos da raça Charolesa

Rua Almirante Reis, N.º 17  7570-179 GRÂNDOLA
Tel./Fax: 269 448065 - Telemóvel: 91 7303671
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GENÉTICA

A VACA CHAROLESA...
por ENGº CARLOS BAPTISTA
Secretário Técnico da Raça Charolesa

A

raça Charolesa está implantada em 70 países, em
todos os continentes e em todos os climas, simbo
lizando desta forma a sua capacidade invulgar de
adaptação. Entre todos os países produtores de carne, a
raça Charolesa é referência no mercado, pelos motivos
que nos propomos a descrever.
A produtividade e a capacidade de adaptação ao meio,
conferem à raça Charolesa o seu principal cartão de visita.
A raça Charolesa é a que consegue maiores quilogramas de vitelo desmamado por vaca presente com alimentos grosseiros e/ou com erva (INRA), devido a ser a melhor produtora de leite entre as raças especializadas em
carne, possuir a maior capacidade de ingestão de alimentos grosseiros e a maior eficiência em transformar alimentos grosseiros em energia (carne e leite).
MENISSIER do INRA, estimou
que uma produção de 1500 Kg de leite é suficiente para originar um crescimento diário de 900 g dia até aos 6
meses de idade. Em Portugal, o controlo de performances efectuado pelo Livro Genealógico estima que o ganho
médio diário entre machos e fêmeas é
de 1050 g dia. A fêmea Charolesa é a
mais leiteira das vacas especializadas
em carne, permitindo-nos obter produções de leite elevadas num pais de fracos recursos naturais, devido às condições climatéricas extremamente difíceis para pastagens de qualidade. Conseguimos valores mais elevados quanto melhor a qualidade da erva.

Tradicionalmente, em Portugal as
vacadas encontram-se a pastorear em
terrenos marginais. No verão, os alimentos fornecidos aos animais são de
fraquíssimo valor nutritivo (restolhos,
por exemplo), que obrigam os animais
a ingerirem grandes quantidades de
matéria seca para as suas necessidades
energéticas diárias.

Capacidade de ingestão
Pensamos ser de extrema importância, o facto descrito anteriormente, pelo
papel que joga a capacidade de ingestão da raça Charolesa na sua dieta diária.

De inicio, convém clarificar que um
animal para produzir terá que comer. O
óptimo da produção também está estudado. Ou seja, para a raça Charolesa
(650 Kg de PV) em plena produção (3º
e 4º mês de lactação), ela necessita de
8,0 UF diários. A sua capacidade de
ingestão é de 15,2 Kg de matéria seca.
O grande problema alimentar dos
países mediterrâneos é a fraca qualidade dos fenos, das pastagens secas ou
mesmo dos restolhos. Assim, um ruminante terá que conseguir ingerir a
quantidade suficiente de matéria seca
de fraco valor nutritivo para lhe conferir a energia necessária, os tais 8,0
Ufs diários para produzir. Ao contrário,
arriscamo-nos a quebras muito importantes de produtividade e rendimento
nas nossas explorações agro-pecuárias,
facto este, que acontece com outras raças exóticas existentes em Portugal
(quebra na produção e na reprodução).
Neste momento, poderemos equacionar um outro problema, em que a raça
Charolesa é também a melhor, ou seja,
a eficiência alimentar.

Eficiência alimentar e
rendimento da pastagem
A Raça Charolesa, por cada quilo
de matéria seca ingerida, é a raça que
a melhor transforma em energia (produção). Para o mesmo nível de energia,
para obter a mesma produção, a raça
Charolesa terá que comer razoavelmente menos.
7
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GENÉTICA

A capacidade de
ingestão é uma
grande vantagem
para a Raça
Charolesa.

ç

Ensaios realizados por JARRIGE
do INRA, mostraram que a raça Charolesa terá de comer 6,92 UF para ganhar 1 Kg de Peso Vivo, enquanto que
outras raças francesas especializadas na
produção de carne se situam nos 7,50
e 7,66 UF por Kg ganho.
EFICIÊNCIA ALIMENTAR
CHAROLÊS

190

OUTRAS RAÇAS

157

RAÇAS MISTAS

160

FRISIA

134

Gramas de crescimento por Unidade
Forrageira (UF)

Qualquer que seja o sistema de maneio utilizado, a raça Charolesa responde de uma forma inigualável, entre as
raças especializadas na produção de
carne, graças ao seu aparelho digestivo, umas vezes ao nível do consumo
(estômago), outras do nível da assimilação (intestino).
Em pastoreio, a raça Charolesa tem
ainda uma outra vantagem em relação
às outras raças concorrentes, que é o
aproveitamento da pastagem quase por
completo, devido ao seu exemplar apetite. A raça Charolesa satisfaz-se com
determinadas pastagens, que outras raças não a aceitariam.

tica ao longo dos anos, levou a raça
Charolesa a valores de crescimento
notáveis, não sendo raro verificarmos
crescimentos na ordem dos 2 Kg dia.
A eficiência alimentar e a capacidade
de ingestão, foram melhoradas ao longo dos anos, conseguindo assim, valores económicos extremamente favoráveis para o produtor. A redução do
tempo de engorda, é um dos factores económicos mais favoráveis para
os produtores.
A raça Charolesa quando utilizada
em cruzamento industrial com as nossas raças autóctones, todas estas características de engorda são transmissíveis
e até melhoradas, em alguns casos. É
a única raça do mundo, que explorada
em cruzamento industrial, transmite
todo o seu potencial zootécnico, sen-

do desta forma considerada uma raça
raceadora.

A fertilidade
A fertilidade da raça Charolesa, factor extremamente importante para a produtividade de uma exploração agro-pecuária, é considerada entre as melhores
em comparação com outras raças. Como
já foi referido, um animal terá que ter
uma dieta favorável, para que não tenha
quebras na sua fertilidade. Entre vacas
e novilhas a taxa de gestação é de 92 %,
variando entre os 83% e 88% o número de vitelos desmamados por vaca, colocadas à cobrição. Todos os anos, a
vaca Charolesa produz um vitelo, situação que não acontece com outras raças
especializadas em carne (por exemplo:
Blonde dAquitaine).
ç

Potencial de crescimento
Qualquer que seja o sistema de engorda utilizado, a raça Charolesa é a
que responde mais favoravelmente em
termos económicos. A evolução gené8

A redução do tempo de engorda é um dos factores económicos mais favoráveis para os produtores.

PUBLICIDADE

AGRO-PECUÁRIA DA COUTADA, LDA.

MAYERLING aos 4 anos
Touro Importado

RHERMES aos 30 meses
Filho de Hermes (Inseminação)

VENDA DE REPRODUTORES
Criador seleccionador há mais de 20 anos
EXPLORAÇÃO:
Quinta do Papelão
2130-999 BENAVENTE
Telef.: 91 8727692 - 263 589591
Fax: 263 589430

GIESTA aos 10 anos

ESCRITÓRIO:
Rua de Angola, 7, R/c Esq.
1100 LISBOA
Telef.: 21 8129953
Fax: 21 8149200

ORIFLAME aos 30 meses
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Programa nacional para o melhoramento genético
da Raça Charolesa (linha materna)
ç

A contínua adaptação da raça Charolesa ao clima mediterrâneo, que se
caracteriza pelas diferenças de temperaturas extremamente altas, condições
de relevo por vezes adversas e sistemas
de explorações agro-pecuárias com elevadas dimensões (sendo necessário
uma boa locomoção), levaram o Livro
Genealógico a reconhecer as nossas reprodutoras com produções acima da
média. Este reconhecimento ou qualificação, tem como objectivo manter e
difundir os bons genes dentro da raça
Charolesa, e porque não, utiliza-los em
cruzamento industrial.
O Programa racial passa por efectuar uma qualificação de animais que
correspondem a uma vontade de os valorizar, sendo estes os animais supostamente os melhores.
A qualificação deverá de ser antes
de tudo, um utensílio de ajuda a decisões dentro da exploração.

Grelha de qualificação
para vacas adultas
Ao longo dos últimos oito anos, o Livro Genealógico tem vindo a desenvolver uma grelha de qualificação que representa as necessidades do sistema de
exploração agro-pecuário Português. Esta
grelha, assenta em critérios de selecção
e melhoramento animal que entendemos
ser indispensáveis para o desenvolvimento da vaca Charolesa em Portugal.

Qualificar para melhor decidir.

Critérios de selecção
Mesmo existindo um número limitado de produtos na vida de uma reprodutora, a difusão do progresso genético
pela via materna é bastante importante.
Frequentemente, é a linha materna
que se adapta às condições de maneio,
clima e relevo, criando-se linhas de excelência para o seleccionador. É frequente os seleccionadores deixarem filhas de uma determinada mãe, constituindo ao longo dos anos, e de geração
em geração, uma linha matriarcal.

Para que se verifique uma linha matriarcal, o Livro Genealógico entende
que vários critérios de produção terão
de ser cumpridas.
FERTILIDADE: O objectivo genérico de cada reprodutora é gerar de
um filho por ano, viável e de boa qualidade. O barómetro utilizado é o Intervalo Médio Entre Partos (IMEP) de uma
reprodutora.
Além de uma reprodutora possuir a
virtualidade genética de ela própria ser
fértil, de uma forma indirecta este ca- ç

ESQUEMA DE QUALIFICAÇÃO DE REPRODUTORAS
REP.ª ESPERANÇA  Reprodutora com pelo menos 3 produtos controlados
QUALIF
RE Pr
RE Morf
RE O

Vmat

IMEP

Síntese

Fertilidade

>=100

<=415
<=415
<=415

>=100

DMc

DE

QF

VGA DM

>=6
>=6

>=-1.0
>=-1.0
>=-1.0

Pontuação Adulta
>=61 pt
>=61 pt

>=61 pt
>=61 pt

VGA De VGA PL
Valor Genético Aditivo

VGA PN

(a partir da produção)

>=-1.0
>=-1.0
>=-1.0

>=-2.5

<=+1.2

>=-2.5

<=+1.2

REP.ª RECOMENDADA  Reprodutora 5 ou mais produtos controlados
QUALIF
RR Pr
RR Morf
RR O

Vmat

IMEP

Síntese

Fertilidade

>=103

<=400
<=400
<=400

>=105

DMc

DE

QF

VGA DM

>=6
>=6

>=-0.0
>=-0.0
>=-0.0

Pontuação Adulta
>=65 pt
>=65 pt

>=65 pt
>=65 pt

VGA PN

(a partir da produção)

Pr  Pela produção
Morf  Pela sua morfologia e que a transmite aos filhos
O  ... de Origem (Pr + Morf)
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VGA De VGA PL
Valor Genético Aditivo
>=-0.0
>=-0.0
>=-0.0

>=-1.5

<=+1.2

>=-1.5

<=+1.0

GENÉTICA
ç racter controla as dificuldades de parto
(os partos distócitos originam problemas de fertilidade), e o peso ao nascimento que está directamente relacionado com os partos distócitos e dificuldades de parto.
O problema da aclimação da raça
Charolesa aos climas mediterrâneos é
controlado também pelo fenómeno da
fertilidade.
Outros problemas genéticos que aparecem com alguma frequência, como por
exemplo, o anestro ou cios silenciosos
por influência hormonal, são também
controlados pelo parâmetro IMEP.

PONTUAÇÃO ADULTA: Esta
pontuação é realizada em adulta, quando a reprodutora tem 5 e 6 anos de vida.
A morfologia de uma reprodutora é estudada nas vertentes Desenvolvimento
Muscular e Desenvolvimento Esquelético, sendo necessário que apresente um
desenvolvimento superior à média.
Os aprumos, linha lombo-dorsal e ç

VALOR MATERNAL
 factor
inquestionável para
a produção.

VALOR MATERNAL
um utensílio de melhoramento animal
disponível para os criadores

D

esde 1995, o Livro Genealógico da Raça Charolesa,
tem vindo a acumular um vasto número de resultados obtidos a partir de controlos de performances efectuados nas explorações dos nossos associados.
Após tratamento estatístico especifico, alguns desenvolvidos em artigos de Boletins Informativos anteriores, os resultados obtidos leva-nos a informações extremamente interessantes a nível zootécnico. Estes resultados são um
utensílio valioso para o melhoramento animal.
Vários são os parâmetros estudados pelo Livro genealógico da Raça Charolesa com directa ligação à qualidade
de produção de uma reprodutora. Achamos interessante associar este conjunto de informação, num único valor, que
sintetizasse a qualidade de produção maternal.
É o Valor Maternal, que poderá ser utilizado pelo produtor como um utensílio de ajuda e de decisão no dia a
dia de seleccionador - melhorador do seu rebanho.
O Valor maternal tem com base a referência 100  que
representa o valor médio de produção na base de dados da
raça Charolesa. Entre os valores medianos de 90 e 110
encontram-se aproximadamente 60 % das reprodutoras
com Vmat. As reprodutoras restantes (40 %) dividem-se
para os valores extremos. Para valores superiores a 110 e
inferiores a 90 temos 20 % para cada lado. Na prática, é
de seleccionar animais provenientes de reprodutoras com
um Vmat superior a 110, e de rejeitas descendência de reprodutoras com um Vmat inferior a 90.
Tendo como base os objectivos de produção estabelecidos pelo Livro Genealógico, o Valor Maternal sintetiza
os seguintes parâmetros:

Peso ao Nascimento (PN)  A influência genética materna transmissível ao filho no peso ao nascimento. Este
caractere entra no Valor Maternal inversamente proporcional ao seu valor absoluto, ou seja, pesos positivos ao nascimento, prejudicam o valor síntese maternal.
Potencial de Crescimento (PCresc)  O crescimento
que o produto (vitelo) obteve até ao desmame é resultado
de um efeito directo do potencial genético materno e de
efeitos indirectos, como por exemplo, o ambiente materno.
Capacidade ou Produção Leiteira (PLeit)  A quantidade e a qualidade do leite materno é essencial para a qualidade de produção (crescimento) até aos 120 dias de vida
do produto (vitelo). Este valor é dos mais importantes para
o Valor Maternal estudado.
Morfologia dos produtos (DM e DE)  Na morfologia
dos produtos está implícito a qualidade do produto e o tipo
de produto. São estudados dois parâmetros de morfologia,
o desenvolvimento muscular e o desenvolvimento esquelético do produto. As proporções dão-nos o tipo de animal
que estamos presente. Os VGA DM e VGA DE dão-nos a
ideia de que tipo de reprodutora estamos presentes. Ou seja,
se o VGA DM é positivo e VGA DE negativo, estamos em
clara presença, de uma reprodutora que transmite aos filhos
mais conformação e menos esqueleto.
Em Síntese, o VALOR MATERNAL é um resultado
acumulado de parâmetros estudados, que nos ajudam a decidir na selecção das reprodutoras de referência, para permitir um melhor melhoramento do rebanho. n
11
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Os Valores Genéticos Aditivos (VGA) de uma reprodutora caracterizam a sua produção.

ç cabeça terá que ser superior ou igual à
média.
A morfologia da própria reprodutora apresenta-se sempre como um factor
limitativo ao crescimento futuro da sua
descendência.

VALORES GENÉTICOS ADITIVOS (VGAs): Este valor síntese desenvolvido pelo Livro Genealógico da Raça
Charolesa, representa para uma reprodutora a superioridade genética esperada
para um determinado caracter, avaliado
a partir da sua descendência.
Como o VGA é avaliado nos descendentes, anualmente, este valor é dinâmico.
Existem quatro tipos de VGA (Valores
Genéticos Aditivos):

• VGA PN  Valor Genético Aditivo

para o Peso ao nascimento (os valores
positivos são depreciados, na tentativa
de manter os pesos ao nascimento ou
diminuí-los de geração em geração).

• VGA PL  Valor Genético Aditivo

para a Produção Leiteira, com base nos
pesos controlados aos 120 dias de vida.

• VGA DM  Valor Genético Aditivo

para o Desenvolvimento Muscular, que
nos indica a superioridade em conformação que uma reprodutora transmite
aos descendentes.

• VGA DE  Valor Genético Aditivo

para o Desenvolvimento Esquelético,
que nos indica a superioridade para a
altura, comprimento e robustez do esqueleto de um animal.
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Estes valores são essenciais para conhecermos a qualidade da produção de
uma reprodutora.
VALOR SINTESE (VMAT): O
Livro Genealógico desenvolveu mais
um valor que representa a síntese de
vários parâmetros associados à reprodutora.
O VALOR MATERNAL. Combina valores com o objectivo de progredir o máximo na produção de leite, no
crescimento e na conformação com um
prejuízo na evolução de peso ao nascimento em 50%.

Objectivos da grelha
de qualificação
Qualificar para melhor decidir, é o
objectivo desta grelha.
Dois estágios ou degraus estão definidos na grelha de qualificação.
O primeiro estágio, menos exigente, o Livro Genealógico atribuiu o nome de ESPERANÇA, que é aplicado a
reprodutoras com pelo menos três produtos controlados.
O Segundo estágio, mais exigente, o
Livro Genealógico atribuiu o nome de
RECONHECIDA ou RECOMENDADA, sendo aplicado a reprodutoras com
pelo menos cinco produtos controlados.
A FERTILIDADE é um caracter
comum a todas as qualificações. Uma
reprodutora para ser qualificada terá
que ser fértil.

Para o estágio ESPERANÇA, o primeiro, o Intervalo Médio Entre os Partos (IMEP) terá que ser inferior ou
igual a 415 dias. Para o segundo estágio, RECOMENDADO, o IMEP terá
que ser inferior ou igual a 400 dias.
De uma forma simples e gradual a
reprodutora é qualificada ao longo da
sua vida e consoante as suas características produtoras.
Para os dois estágios o Livro Genealógico da Raça Charolesa, sob a responsabilidade técnica do Secretário
Técnico Engº Carlos Baptista, definiu
dois tipos:

• PRODUÇÃO: Em que a reprodutora é reconhecida exclusivamente pela
sua descendência. Com um valor maternal (Vmat) superior ou igual a 100,
com todos os VGA estudados, pelo
menos dentro da normalidade. Não
piora geneticamente as qualidade leiteiras nem as de pesos ao nascimento.

• MORFOLOGIA: Em que a repro-

dutora morfologicamente está no padrão
da raça (Desenvolvimento Muscular,
Desenvolvimento Esquelético, Aprumos, Linha Lombo-Dorsal e Cabeça),
transmitindo à sua descendência a sua
conformação (VGA DM e VGA DE),
ou seja, uma conformação considerada
dentro da normalidade de produção.

• Quando uma reprodutora associa as

duas características, denomina-se ORIGEM. A qualificação de ORIGEM é o
topo dos estágios.
ç
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CASA AGRÍCOLA
PAIVA RAPOSO & GUIMARÃES
NÚCLEO INSCRITO NO LIVRO GENEALÓGICO DA
RAÇA BOVINA CHAROLESA

HERD
ADE DO SOBRADO
HERDADE
7900 FERREIRA DO ALENTEJO
TELEFONE: 284 645 020

ç

Exemplificando:
RE P  Reprodutora Esperança qualificada pela Produção:
Reprodutora fértil (IMEP<=415
dias), com um Valor maternal acima da
média (Vmat>=100) e uma descendência dentro da normalidade, sem grandes
defeitos. Não compromete a capacidade leiteira nem o peso ao nascimento.
RE M  Reprodutora Esperança
qualificada pela Morfologia:
Reprodutora fértil (IMEP<=415
dias), com uma morfologia (DMc e DE)
e aptidões funcionais (QF) acima da média, transmitindo à sua descendência a
sua morfologia (VGA DM e VGA DE).

cia de qualidade, sem grandes defeitos.
Melhoradora na capacidade leiteira e
não compromete o peso ao nascimento.
RR M  Reprodutora Reconhecida
pela Morfologia:
Reprodutora fértil (IMEP<=400
dias), com uma boa morfologia (DMc e
DE) e aptidões funcionais (QF) acima da
média. Transmitindo à sua descendência
boa morfologia (VGA DM e VGA DE).
RR O  Reprodutora Reconhecida
de Origem:

Reprodutora fértil (IMEP<=400
dias), com uma boa produção (Vmat>
=105), boa morfologia (DMc e DE) e
aptidões funcionais (QF) acima da média. Transmite excelentes características à sua descendência a nível da morfologia (VGA DM e VGA DE) e aptidão leiteira. Não compromete o peso ao
nascimento.
Desta forma, pensamos transmitir
de um modo simples as qualidades genéticas das nossas reprodutoras. n

RE O  Reprodutora Esperança de
Origem:
Reprodutora fértil (IMEP<=415
dias), com uma com um Valor maternal (Vmat>=100), morfologia (DMc e
DE) e aptidões funcionais (QF) acima
da média. Transmite à sua descendência a sua morfologia (VGA DM e VGA
DE). Não compromete a capacidade leiteira nem o peso ao Nascimento.
RR P  Reprodutora Reconhecida
pela Produção:
Reprodutora fértil (IMEP<=400 dias),
com um Valor maternal acima da média (Vmat>=103), com uma descendên-

A selecção resulta em animais superiores.
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LISTA DAS REPRODUTORAS QUALIFICADAS
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NOME

PAI

MÃE

CRIADOR

QUALIF.

GRÉCIA
LORENA
HENRIQUETA
HIENA
FANFARRA
GUITARRA
HORA
IRIS
JUNCILHA
DINAMARCA
H. PINHA
FADA
GOA
INFANTA
IRANIANA
GISELA
HELENA
HORTA
LAITUE
LEOA
MACACA
MARIOLA
GAIVOTA
HEROÍNA
HOLGA
JANOTA
LIBERAL
INVULGAR
IDEAL
MARQUESA
MUDA
NOVELA
LOURDE
CANDIDE
HÉLIA
LISE
JAQUETA
LIZA
LONDRINA
FIDALGA
JUSTICEIRA
BAILARINA
IRISA
HORTA II
LUANDA
LÂMPADA
HORTELOA
LIBYE
HISTÉRICA
HONROSA I
HULA
JARDINEIRA
MÉCA
ISOLDA
MAÇAROCA
MADONA
INDEFESA
LARVA
LUZ
HIENA
HAIE
MACACA

REFORMADO
FEIRANTE
BARBARROJA
UNIVERSO
COURAGE
BARÃO
ESPADON
FILS LADY
FARCEUR
ARTISTE
CRISTAL
REFORMADO
REFORMADO
FARCEUR
FILS LADY
UNIVERSO
UNIVERSO
UNIVERSO
JANVIER
HERÓI
HERÓI
IMPACTO
COURAGE
CRISTAL
ARLEQUIN
BOLERO
IDEAL
FARELOS
FRANCÊS
HEROS
IGOR
ÍNDICO
HAMEAU
SATAN
BOLERO
ERUDIT
GANADERO
HONESTO
GIGOLO
REFORMADO
FARCEUR
TAJUARI
FILS LADY
UNIVERSO
HEROS
FOGUETE
BUTANO
GAMIN
ABRICOT
ABRICOT
ABRICOT
FARCEUR
INTÉRPRETE
FARRUSCO
HERÓI
HERÓI
BOLERO
FOGUETE
ECRIN
FRANCÊS
ARTISTE
IGOR

GRINALDA
CACHOPA
TELEVISÃO
SERPA
SOMERA
ANCOLIE
CHEVALIERE
CONDESSA
FIDALGA
BARONESA
FESTA
GUINÉ
LEZIRIA
NOGUEIRA
BAILARINA
BALZANE
BEAUCE
ROMA
HABLEUSE
IMELDA
IPANEMA
GAIVOTA
VICE REINE
FORMOSA
AMAZONE
CHARITE
HORA
GUIA
LÓGICA
CIBLE
HÉLIA
HORTELÃ
DESCENTE
PAMPA
CAVERNE
EULALIE
HULA
CASCADE
COMTESSE
HONOR
LEZIRIA
NAVETTE
XURI
FAMOSA
FOCA
HOTELARIA
DONZELA
DANTELLE
FELOSA
CLÁUDIA
CURIESE
HOLANDA
FIDALGA
ÚNICA I
GIBA
ÚNICA II
CANDIDE
FORMOSA
ELIE
LUTADORA
CHINOISE
HAIE

VENÂNCIO & VENÂNCIO, LDA.
VENÂNCIO & VENÂNCIO, LDA.
FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA
FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA
ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
AGRO-PECUÁRIA DA COUTADA, LDA.
VENÂNCIO & VENÂNCIO, LDA.
ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
VENÂNCIO & VENÂNCIO, LDA.
VENÂNCIO & VENÂNCIO, LDA.
VENÂNCIO & VENÂNCIO, LDA.
AGRO-PECUÁRIA DA COUTADA, LDA.
FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA
FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA
FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA
FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA
FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA
FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA
Eng.º COSTA DOLORES
ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
COMPROVOB
De Bruijn, WILHELMUS
De Bruijn, WILHELMUS
De Bruijn, WILHELMUS
De Bruijn, WILHELMUS
DÃO AGRO
Hendrikus TERMEER
Hendrikus TERMEER
Hendrikus TERMEER
S.A. FREIXIEIRO
Mariana CAPELA
Mariana CAPELA
VENÂNCIO & VENÂNCIO, LDA.
VENÂNCIO & VENÂNCIO, LDA.
AGRO-PECUÁRIA DA COUTADA, LDA.
AGRO-PECUÁRIA DA COUTADA, LDA.
FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA
ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
COMPROVOB
De Bruijn, WILHWLMUS
DÃO AGRO
S.A. FREIXIEIRA
S.A. FREIXIEIRA
S.A. FREIXIEIRA
VENÂNCIO & VENÂNCIO, LDA.
VENÂNCIO & VENÂNCIO, LDA.
FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA
FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA
FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA
ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
COMPROVOB
Joaquim CAPELA
De Bruijn, WILHELMUS
Hendrikus TERMEER
Hendrikus TERMEER

RRO
RRO
RRO
RRO
RRO
RRO
RRO
RRM
RRP
RRP
RRP
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REO
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
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CONCURSO MORFOLÓGICO GERAL DA RAÇA CHAROLESA
FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA 2002
por ENGº CARLOS BAPTISTA
Secretário Técnico da Raça Charolesa

E

m 2002, na ocasião da Feira Nacional da Agricultura de Santarém, a
Associação de Criadores da Raça
Charolesa organizou o 12º Concurso Nacional, primeiro concurso Morfológico.
A Associação em virtude da dificuldades
actuais de maneio dos animais concursantes
adoptou uma nova grelha de classificação,
com o objectivo de adaptar o concurso às
novas condições de exploração existentes
em Portugal, para melhorar a competitividade e aumentar a representatividade dos
criadores a concurso.
Este objectivo foi plenamente atingido,
já que duplicaram os animais a concurso e

PAISANA  António Vieira Baptista  PRÉMIO DE HONRA.

PÉROLA  Venâncio & Venâncio, Lda.  RESERVA DE HONRA.

novos criadores apareceram a concurso.
Foi juiz principal do concurso o criador
Michel Baudot, enviado especial do Herd
Book Charolais Francês.
Mais uma vez, é de salientar a grande
qualidade apresentada a nível de fêmeas, que
de uma forma geral obtiveram as melhores
pontuações, logo, das seis medalhas de ouro
distribuídas no concurso, cinco foram das
fêmeas. Pensamos não estar alheio o tipo
de animais preferidos pelos criadores nacionais, mais do tipo esquelético, selecção
orientada para as qualidades raciais e maternais.
O Prémio de Honra do Concurso Morfológico foi para PAISANA (76.95 pts),
excelente exemplar da raça Charolesa do criador António Vieira Baptista de Rio Maior.

A PAISANA foi qualificada ao desmame
como Reprodutora Elite. Obteve aos 210
dias de vida 329 Kg de Peso vivo, e foi pontuada com DE = 87 pts; DM = 85 pts e Ap
Func. = 78 pts. O potencial de crescimento
foi de 1550 g/dia. A PAISANA é filha de
NYRCOS RJ, reprodutor importado de
frança e de GUITARRA Reprodutora
Reconhecida de Origem (RRO), a qualificação de referência na Raça Charolesa. O
Vmat da GUITARRA é de 113 com um potencial leiteiro (VGA PL) de 8.4 Kg, ou seja,
espera-se que transmita aos seus filhos uma
superioridade genética de 8,4 Kg aos 120
dias de vida.
O prémio de Reserva de Honra foi para
PÉROLA, também Reprodutora Elite (RE)
do criador Venâncio e Venâncio Lda de Ar- ç

RABINA RM  Fundação Eugénio de Almeida
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ç ronches. A PÉROLA neste concurso obteve
76.90 pts, tendo obtido ao desmame 318 Kg,
com um potencial de crescimento de 1434
g/dia. Foi pontuada para o Livro de Nascimentos com DE = 78 pts; DM = 78 pta e Ap
Func = 73 pts. Esta promissora reprodutora
é filha de LIERNAIS (Damas), reprodutor
importado de França e de FILHÓS REO, reprodutora de referência da casa Venâncio
com Vmat 116.
Seremos obrigados a referir as restantes
medalhadas com ouro, pelo grande nível de
animais que tivemos em presença, assim
como a PADUA (LIERNAIS x HORTENSE) de Venâncio e Venâncio Lda, a RABINA RM (NIGAUD x MADONA REP) da
Fundação Eugénio de Almeida, iniciantes
SALAMANCA  Dão Agro, SA

O SAM obteve ao desmame 327 Kg de
PV com a pontuação de DE = 88 pts ; DM =
88 pts e Ap Func = 75 pts para o Livro de
Nascimentos.
Também da DÃO AGRO de Santa Comba Dão, a medalha de Prata foi entregue a
SOBERBO, Reprodutor Elite (RE), filho de
NEVERS e de LINOTTE.
Excelente concurso, especialmente de
fêmeas, como já vem sendo habitual pelo
nível de fêmeas apresentadas em Portugal.
Teremos de referir com grande ferimento o
não seguimento do concurso em 2003, pela
falta de condições que o CNEMA nos apresentou. Foi o fim de catorze anos de concurso... n
SAM  Dão Agro, SA  PRÉMIO DE HONRA.

nos concursos, e SALAMANCA (NEVERS
x LAPLATA) da DÃO AGRO.
No Concurso de Machos o Prémio de
Honra foi para SAM da DÃO AGRO com
76.65 pts. de Santa Comba Dão. O SAM é
filho de NEVERS, touro importado de
França e de referência no país solar da raça
Charolesa, tendo sido Super Campeão em
MOULINS 97. Primeiro secção no Especial
da raça Charolesa em 97 e 98, e em Paris
99. O SAM ainda é filho de MEFIANCE
excelente reprodutora, óptimos VGAs, com
um Vmat de 123.

GRELHA DA CLASSIFICAÇÃO

SOBERBO  Dão Agro, SA  RESERVA DE HONRA.

MACHOS
Honra
Sam RE
Reserva Soberbo RE
3.º
Submisso RD
4.º
Rhermés RE
5.º
Russo RD
16

Dão Agro, SA
Dão Agro, SA
Silvestre
A.P. Coutada, Lda.
António Vieira Baptista

FÊMEAS
Ouro
Prata
Prata
Bronze
Bronze

Honra
Reserva
3.º
4.º
5.º

Paisana RE
Pérola RE
Pádua
Rabina RM
Salamanca

António Vieira Baptista
Venâncio e Venâncio, Lda.
Venâncio e Venâncio, Lda.
F. Eug. Almeida
Dão Agro, SA

Ouro
Ouro
Ouro
Ouro
Ouro

CONCURSOS

II CONCURSO MORFOLÓGICO DE JOVENS REPRODUTORES
EM MONTEMOR-O-NOVO
por ENGº CARLOS BAPTISTA
Secretário Técnico da Raça Charolesa

N

o passado 3 de Maio de 2003, a Associação Portuguesa de Criadores da Raça Charolesa em colaboração com a APORMOR, realizou pela segunda vez o Concurso morfológico da raça Charolesa em Montemor-o-Novo.
Com um número bastante apreciável de animais, com os
criadores seleccionadores da raça Charolesa mais preponderantes na genética nacional actual, consideramos ter atingido
o objectivo deste concurso, largamente difundido pelo juiz
internacional ao concurso, Sr Albert Vidal, criador seleccionador françês, enviado especial do HERD BOOK CHAROLAIS e grande conhecedor da raça Charolesa.
A grande evolução genética que a raça Charolesa tem conhecido nestes últimos anos, garantiu-nos um concurso, principalmente de fêmeas, de alto nível, não estando alheio que
os nove primeiros animais obtiveram mais de 80 pontos, provenientes de três ganadarias nacionais, a saber, Odivelpecuária, Dão Agro e Fundação Eugénio de Almeida. Nos machos, o bom nível também esteve presente, contudo, de maior
heterogeneidade, 10 animais com mais de 75 pontos, pontuação mínima para a medalha de ouro, sendo estes animais provenientes dos criadores Agro-Pecuária da Coutada, Dão Agro,
António Vieira Baptista e Engº Valentim dos Santos.
O aumento da representatividade dos criadores nacionais
neste tipo de eventos é de salutar, não estando alheio o actual
sistema de modelo de concurso adoptado e estudado pela
Associação. Sem alguma dúvida, com um maior numero de
criadores a concurso, a percepção do estado actual da raça
Charolesa é bastante superior.

SEVILHA  Dão Agro, SA  RESERVA DE HONRA.

SINFONIA  Odivelpecuária, Lda.  PRÉMIO DE HONRA.

A Prémio de Honra de Fêmeas foi para a Sinfonia da
Odivelpecuária, Lda de Évora, com 85,98 pontos, sendo filha de Napoleon, touro importado de França de tipo élevage, e de Neve por Latino, campeão em Santarém 1997. A
Sinfonia foi qualificada ao desmame como Reprodutora Elite,
com um potencial de crescimento de 1500 g/dia.
A Reserva de Honra foi para a Sevilha da Dão Agro SA,
de Santa Comba Dão, com menos 8 décimas, ou seja, 85,90
pontos. A Sevilha é filha de Nevers, touro importado de França,
linha Gandin, Erudit, genética de referencia em França. A mãe
de Sevilha é a Neve RD, nascida em Venâncio e Venâncio Lda
por Jovem, campeão em Montemor-o-Novo 1996.
Como terceira qualificada, medalha de ouro, foi a Safira
da Fundação Eugénio de Almeida com 85,63 pontos, filha de
Nigaud, touro importado de França e de Macaca, excelente ç

SATURNO  Agro-Pecuária da Coutada, Lda.  PRÉMIO DE HONRA.

MACHOS
Honra
Reserva
Ouro
Prata
Prata
Prata
Prata

Saturno
Sobreiro
Século RE
Santo RE
Sudão RM
Sousa
Sado RM

A.P. Coutada, Lda.
Dão Agro, SA
Dão Agro, SA
António Vieira Baptista
António Vieira Baptista
Dão Agro, SA
A.P. Coutada, Lda.

FÊMEAS
Honra
Reserva
Ouro
Prata
Prata
Prata
Prata

Sinfonia RE
Sevilha
Safira RD
Serena RM
Samanta RE
Soprana RE
Serpa RE

Odivelpecuária, Lda.
Dão Agro, SA
Fund. Eugénio de Almeida
Dão Agro, SA
Fund. Eugénio de Almeida
Dão Agro, SA
Fund. Eugénio de Almeida
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ç reprodutora da Fundação. Excelentes VGAs e excelentes pontuações morfológicas, fazendo desta reprodutora uma das reprodutoras de referencia da raça Charolesa.
Gostaríamos ainda de salientar como medalhas de Prata
a Samanta da Fundação Eugénio de Almeida como filha de
Hermes, touro campeão de Paris e utilizado em inseminação
artificial e a Soprana da Dão Agro, Prémio de honra em Montemor-o-Novo 2002, filha de Nevers e da excelente reprodutora Lamourouse, com um VGA PL (produção de Leite) de
mais de 8,3 Kg.
No Concurso de Machos o Prémio de Honra foi para
Saturno da Agro-Pecuária da Coutada de Benavente, com
84,45 pontos. O Saturno é filho de Mayerling, touro importado de Espanha, Vice-campeão em Salamanca 1999, e de Gazela. O Saturno teve um potencial de crescimento até ao desmame de 1500 g/dia.
O Reserva Campeão foi o Sobreiro da Dão Agro de Santa Comba Dão com 82,83 pontos. O Sobreiro é filho de Nevers, touro importado de França, linha Gandin, Erudit, genética de referencia em França, tal como a Sevilha, reserva de
Honra. O Sobreiro é filho de Onda, por Hermes do criador
Cypres, tendo obtido até ao desmame um potencial de crescimento de 1512 g/dia.
Ainda como medalha de ouro do mesmo criador Dão
Agro, o Século com 82,75 pontos, foi qualificado ao desmame como Reprodutor Elite, filho do mesmo Nevers e de
Nocturne, Cypres. Excelente reprodutora com VGAs de referência com VGA PL de 9.9 Kg, VGA DM de 3.7 pontos e
VGA DE de 1.2 pontos.
Como medalha de prata salientamos o Santo, de António
Vieira Baptista de Rio Maior com 82.25 pontos, filho de Oka-

SOBREIRO  Dão Agro, SA  RESERVA DE HONRA.

pi, touro importado de França, e de Obessa. O Santo é o primeiro produto de Obessa, salientando-se o bom nível com
1039 g/dia até aos 120 dias de vida, e 1428 g/dia de potencial
de crescimento. O Santo foi qualificado como Reprodutor de
Mérito ao desmame.
Em balanço, o POSITIVO deste concurso, poderíamos salientar muitos outros animais, devido à grande qualidade que
apresentaram, por uma ou outra razão, mas de uma forma
geral deveremos de referir o grande nível deste concurso.
O NEGATIVO, a ausência dos criadores de MONTEMOR-O-NOVO, estando somente presentes o criador Hendrikus
Termeer e o estreante Engº Valentim dos Santos, esperando
que em próximas edições, os restantes criadores façam a sua
aparição, que em muito poderão dignificar o concurso. n

I Concurso Morfológico de Jovens Reprodutores

N

a ocasião da EXPOMOR 2002, a Associação
Portuguesa de Criadores da Raça Charolesa em
colaboração com a APORMOR, realizou
pela primeira vez o Concurso morfológico da raça Charolesa em Montemor-o-Novo.
Com um número bastante apreciável
de animais e de criadores seleccionadores da raça Charolesa, consideramos
ter atingido o objectivo deste concurso,
RIJO
conforme referido pelos juízes internacionais ao concurso, enviados pelo HERD BOOK CHAROLAIS e grandes conhecedores da raça Charolesa.
A Prémio de Honra de Fêmeas foi para a SOPRANA
RE da Dão Agro SA de Santa Comba Dão, com 80,36 pontos, sendo filha de Nevers, touro importado de França de tipo
Viande, e de Lamoureuse, igualmente importada de França,
da exploração Cypres. A Soprana foi qualificada ao desmame
como reprodutora Elite pelas qualidades que evidenciou no
concurso, boa morfologia e excelente tipo. Seguramente uma
reprodutora com largo futuro.
A Reserva de Honra foi para a SONDA RD de Joaquim
Capela de Montemor-o-Novo, com 77.35 pontos. A Sonda
RD é filha de LUCRO RE por ECRIN, e de NAVE por Gigolo. De referir que a Sonda é produto do primeiro parto de
Nave.
No Concurso de Machos o Prémio de Honra foi para
RIJO RE de Joaquim Capela de Montemor-o-Novo, com
81,59 pontos. O RIJO RE é igualmente filho de Lucro RE
18

por Ecrin, e de Jibóia, linha FARTURA, excelentes reprodutoras com excelentes VGAs. Sem dúvida que temos aqui o
símbolo da produção. Animais Reprodutores Elite, filhos de
animais com excelentes VGAs, só poderá dar boas linhas
genéticas e premiadas em concursos.
O Reserva Campeão foi para o SOBERBO RE da Dão
Agro de Santa Comba Dão com 77,75 pontos. O Soberbo RE
é filho de Nevers, touro importado de França, linha Gandin,
Erudit, genética de referencia em França, e de LINOTTE, do
criador Cypres. A Linotte é uma reprodutora que se distingue
pelos Valores Genéticos Aditivos (VGA) positivos, sendo de
referenciar o VGA PL de +6.1 Kg, ou seja, excelente na
produção de leite.
Pensamos desta forma que a genética da raça Charolesa
foi distinguida neste concurso. Todos os animais premiados
são
descendentes de
animais
recomendados
pelo Livro Genealógico
da raça
Charolesa
com as
maiores
SOPRANA
distinções. n

ASSOCIADOS

LISTA DOS ASSOCIADOS
AGROLARIX, Lda.
Ilha da Morraceira - Sarrazola - Cacia
3800-545 AVEIRO
Tel: 227 841 515
AGROFOZ - Soc. Agro-Pecuária
Qta. da Boavista - Carritos
3081-997 FIGUEIRA DA FOZ
Tel: 233 910 645

Engº João Paulo de Almeida Roque
Emília Celeste Carneiro Maia Correia
Arrenção - Vermiosa
Qta. das Arcas - Coronel - S. Romão
6440 FIGUEIRA CASTELO RODRIGO
4785 TROFA
Tel: 271 223 224
Tel.: 22 832 64 64
Dão Agro - Soc. Agríc. do Dão, S.A.
Ana Cláudia F. Barbeiro
Dominique André
Quinta das Ladeiras - Óvoa
Monte Celeiro da Pedra - Carvide
Qta. dos Casados
3440-012 SANTA COMBA DÃO
2410 LEIRIA
6320 ALDEIA DA PONTE
Tel: 91 879 56 22
Tel.: 244 612 157
Tel: 271 496 483

Qta. Belo Horizonte
- Soc. Agríc., Lda.
Qta. Belo Horizonte - Póvoa da Isenta
2001-903 SANTARÉM
Tel.: 243 371 643
António Vieira Baptista
Qta. do Cubo - Out. da Cortiçada
2040 RIO MAIOR
Tel: 243 992 664

Agro Campónio, Lda.
Herdade Porta das Mestras - Branca
2100 CORUCHE
Tel: 93 455 4479

D. Mercedes R. Hespanhol Melro
Monte do Sargacinho
S. Pedro da Gafonhoeira
7040 ARRAIOLOS
Tel: 266 733 590
Soc. Agrícola Monte do Neves
Monte do Neves
7430 CRATO
Tel: 245 991 010

António Manuel Rosa Duarte
Casal do Geraldo - Chouto
2140 CHAMUSCA
Tel: 243 599 656

Agro-Pecuária da Coutada, Lda.
Qta. do Papelão
Foro do Sabugueiro
2130 BENAVENTE
Tel: 21 814 79 75

Soc. Agrícola Venâncio & Venâncio, Lda
Herdade da Capela - Mosteiros
7340 ARRONCHES
Tel: 245 583 284
Eng. António Joaquim Alves Palmeiro
Herdade das Algueireiras
7340-205 - Mosteiros - ARRONCHES
Tel: 245 331 393

Qta. dos Gamos
Foros de Almada
Santo Estevão
2130-121 BENAVENTE
Tel: 263 949 202

João Manuel Tavares Martins
Herdade da Abrunheira - Urra
7300-570 PORTALEGRE
Tel: 245 382 160

Companhia das Lezírias, S.A.
Herdade do Catapereiro
2135 SAMORA CORREIA
Tel: 263 650 600

Soc. Agro-Pec. Sobralinho e Anexas
Herdade das Figueiras - Guadalupe
7000 ÉVORA
Tel: 266 781 257

Vasco Silva Jorge
Quinta Vajor - Abrunheira
2710 SINTRA
Tel: 21 915 80 26

Soc. Agro-Pec. Hde. Gavião e Anexas
Quinta de D. Pedro - São Manços
7000 ÉVORA
Tel: 96 251 38 83

Mariana G. Capela Cornacho
Hde. da Azinheirinha
7050 MONTEMOR-O-NOVO
Tel: 266 893 505

Soc. Agrícola da Bala, Lda.
Hde. da Bala - S. Braz do Regedouro
7000 ÉVORA
Tel: 266 749 480

Joaquim José Gonçalves Capela
Herdade da Caravela da Horta
7050 MONTEMOR-O-NOVO
Tel: 266 892 597

Fundação Eugénio de Almeida
Herdade dos Pinheiros - Sé
7000-812 ÉVORA
COMPROBOV, Lda.
Tel: 266 748 339
Qta. de Sta. Vitória
Estrada Sr. Aflitos
7000 ÉVORA
Tel: 261 416 550

Engº António Valentim dos Santos
Herd. do Arneiro - Cabrela
7050 MONTEMOR-O-NOVO
Tel.: 21 846 44 22

João Aristides Pedras Costa
Herd. da Conqueira - Aguiar
7090 VIANA DO ALENTEJO
Tel: 266 597 151

Johanna Gysberta Nalburg
Herdade da Giblaceira II
7050 MONTEMOR-O-NOVO
Tel: 265 893 235

Casa Agríc. Paiva Raposo
e Guimarães
Herdade do Sobrado
7900 FERREIRA DO ALENTEJO
Tel: 284 645 020

Manuel Gonçalves Falcão
Herdade dos Valagões
7050 MONTEMOR-O-NOVO
Tel: 91 725 44 16
Hendrikus Termeer
Herdade da Giblaceira II
7050 MONTEMOR-O-NOVO
Tel.: 266 893 235

Clara M.ª Palha Teotónio Pereira
Herd. da Algalé - Torrão
7595 ALCÁCER DO SAL
Tel: 265 669 764

Soc. Agrícola da Freixieira, Lda.
Herdade das Silveiras
7054-909 MONTEMOR-O-NOVO
Tel.: 266 887 188

Engº José Costa Dolores
Monte da Silveira.
7555 CERCAL DO ALENTEJO
Tel: 269 904 415
Wilhelmus A. H. de Bruijn
S. A. G. Bicha & Filhos
Herdade do Roxo
Estrada da Amieira
7565 ALVALADE DO SADO
Cerrado das Marinhas
Tel: 269 448 065
7580 ALCÁCER DO SAL
Tel: 265 622 463

Casa Agrícola Santos Jorge
Herdade dos Machados Montalvo
7860-909 MOURA
Tel: 285 251 575

José Miguel Cruz Lopes
M.te da Mealheira Nova - Carregueiro
7600 ALJUSTREL
Tel.: 286 322 299
António Francisco Sobral R. Colaço
Herd. dos Brunhachos
Praça do Município, 1
7780-217 CASTRO VERDE
Tel.: 91 425 72 63
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