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Animais alimentados com

EDITORIAL

A

Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos de Raça Charolesa leva até si a edição do Boletim Informativo 2007/08, com o intuito
de dar a conhecer a actividade ligada à Raça Charolesa em Portugal. Sendo de realçar que contamos ainda com diversos artigos de caracter técnico que julgamos relevantes para os criadores nacionais.

lificado e com ferramentas que permitam maior e
melhor informação aos criadores. Salientamos a
profunda reforma no software informático, a continua actualização do site (www.charoles.com.pt),
que tem tido enorme sucesso, e a visita realizada
pelo Secretário Técnico, Eng. Tiago Baptista a
França com o intuitio de formação ao nível da pontuação morfológica.

Em termos de eventos a A.P.C.B.R.C. retomou
este ano a edição do Concurso Morfológico Geral
por ocasião da Feira Nacional da Agricultura em
Santarém, assim como o Concurso de Jovens
Reprodutores na Expomor em Montemor-o-Novo.

Em termos nacionais, são de salientar as
questões sanitárias que têm dificultado em muito
a movientação dos animais. Esperamos que as
medidas existentes permitam uma rápida resolução das referidas questões e um regresso à normalidade.

A Raça Charolesa esteve ainda representada
na seguintes exposições: OVIBEJA em Beja, FIAPE em Estremoz e FERPOR em Portalegre.
Uma palavra de apreço a todos seleccionadores da Raça Charolesa, e em particular aos novos associados e a todos aqueles que contribuiram para o enorme sucesso dos concursos e exposições da Raça Charolesa em 2007.
Continuamos a trabalhar com o intuito de dotar a Associação com um corpo técnico mais qua-

Com os votos de uma excelente campanha
2007/2008, esperamos que seja uma mais valia
para todos a informação contida neste boletim, e
que o trabalho que continuamente realizamos com
os nossos seleccionadores sejam de máxima utilidade para a bovinicultura nacional.
O Presidente da Direcção,
Mário Pais de Sousa

Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos da Raça Charolesa
Quinta das Cegonhas  Apartado 430
www.charoles.com.pt
2001-905 Santarém
geral@charoles.com.pt
Telefone: 243306205 Fax: 243306206
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BREVES

Homenagem a Manuel
Rodrigues Venâncio
Foi por ocasião do III Concurso Geral da Raça Bovina Charolesa, a 3 de
Junho de 2007, que a Associação Portuguesa da Raça Bovina Charolesa
homenageou um dos mais distintos
criadores da raça em Portugal.
Pelo seu brilhante desempenho enquanto criador e seleccionador da raça
bovina Charolesa, pelo seu admirável
percurso no que respeita ao fomento,
melhoramento e divulgação da raça
bovina Charolesa no nosso país, uma
vez mais enaltecemos o contributo
dado pelo Senhor Manuel Rodrigues
Venâncio, não só à raça, como também à Associação da Raça Charolesa.
O nosso Obrigado. Bem Haja!

Seringas e lubrificante

Criador Manuel Venâncio com o Director Eng.º João Salvador.

Técnico da APCBRC
em França
A APCBRC fez deslocar o actual Secretário Técnico
do Livro Genealógico, Tiago Baptista, a França para
melhor conhecer a realidade da raça no seu solar de
origem. Durante a semana de 20 a 25 de Agosto o
técnico da APCBRC acompanhou Gerôme Auclert,
técnico do Herd book Charolais, nas visitas a diversos
criadores da Região de La Creuse, onde teve oportunidade de trocar experiência sobre os métodos de trabalho e praticar com técnicos mais experientes a
classificação morfológica de animais jovens. Foi com
grande cortesia que o nosso técnico foi acolhido pelos técnicos do Herd book Charolais que desde logo se
disponibilizaram para contribuírem com o necessário
ao Livro Genealógico Português para seu bom funcionamento.
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Corrida Solidária – Médicos
do Mundo
 Associação Portuguesa de criadores
de Bovinos da Raça Charolesa apoia
Causa Humanitária
Pela primeira vez em Portugal, os Médicos do Mundo organizaram a Corrida Solidária. Esta iniciativa teve lugar, entre outras
datas e locais, no passado dia 30 de Março
do corrente, na creche da Estação Zootécnica Nacional  Fonte Boa  Santarém. O
conceito deste evento foi simples e motivador, e a aderência foi de 100%. Cada criança,
pela sua participação na corrida, contribuiu
com um pequeno donativo, angariado junto de
familiares e/ou instituições.
A Associação Portuguesa de Criadores
de Bovinos da Raça Charolesa não quis deixar de participar em tão nobre causa, e também apoiou esta iniciativa, contribuindo assim
para o projecto Escolinhas Comunitárias Rurais a ser implementado em Moçambique.
Este projecto prevê a construção de centros
de dia para acolhimento e apoio educacional
e psicossocial às crianças órfãs e em situação de vulnerabilidade, entre os 2 e os 5 anos
de idade, que vivem nos bairros 25 de Junho
e Mafacuva, no distrito de Namaacha, em Moçambique.

MANEIO REPRODUTIVO

Época de cobrições? CURTA!
Dr. ANTÓNIO LUIZ GOMES, Prof. Adjunto,
Escola Superior Agrária de Santarém

Introdução
A exploração de vacas aleitantes é uma actividade de
rentabilidade limitada. Para mantê-la compensadora, há
que minimizar os encargos e a receita não realizada. A
solução é racionalizar o maneio.
A base do maneio racional de uma vacada é uma época de cobrições curta. Não estou a exagerar: a base do
maneio racional de uma vacada É uma época de cobrições curta!
Entende-se por época de cobrições curta aquela que
não dura mais de 90 dias. A duração mais frequentemente aconselhada é de 60-90 dias. Em certos casos, chega-se a recomendar 45 dias para as vacas e 30-45 para
as novilhas.

Vantagens da época de cobrições curta
Os benefícios duma época de cobrições curta resultam da concentração dos partos, e são múltiplos.

 Maior produtividade da vacada
Partos concentrados podem fazer-se coincidir com a
época mais favorável para a produtividade da vacada,
aumentando o desempenho reprodutivo das vacas e o
desenvolvimento dos vitelos ao desmame. Uma recomendação insistente da doutrina sobre esta matéria é a concentração dos partos no início da época tradicional.
Épocas de beneficiação longas baixam a idade média dos vitelos ao desmame e, consequentemente, o seu
peso médio e o seu valor unitário. Partos tardios resultam em menores probabilidades de fecundação na época de cobrições seguinte e menor desenvolvimento dos
vitelos ao desmame. O atraso do desmame para aumentar o valor dos vitelos reduz ainda mais as probabilidades
de gestação no ciclo seguinte.
 Comercialização dos vitelos
Os vitelos de cada ano, todos nascidos dentro de um
curto período, vão constituir um lote grande, homogéneo
em idade e desenvolvimento, o que sobe o valor unitário
dos animais se estes forem vendidos em conjunto.
ç

Wilhelmus A. H. de Bruijn

Seleccionador
de bovinos
da raça
Charolesa
Rua Almirante Reis, 17 . 7570-179 Grândola
Telefone / Fax: 269 448 065 . Telemóvel: 917 303 671
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ç  Maneio simplificado
Com a vacada sincronizada, torna-se muito mais simples e económico um adequado maneio alimentar, reprodutivo e sanitário, tanto das vacas, como dos vitelos em
aleitamento e dos animais em recria.



na alimentação
É possível ajustar a curva das necessidades alimentares das vacas à curva de produção das pastagens, embaratecendo a alimentação base. É possível, também, fornecer sempre à vacada, sem a dividir, uma suplementação adequada sem desperdícios. Da mesma maneira, é
mais fácil uma alimentação racional dos vitelos, se forem
conservarem depois do desmame.


na sanidade
As intervenções sanitárias, nomeadamente desparasitações e vacinações, podem fazer-se no momento fisiologicamente mais indicado, a todo o efectivo ao mesmo
tempo, ganhando em eficácia e em economia. A acumulação de parasitas no ambiente é mais facilmente controlada.


na reprodução
Com uma época de partos curta, torna-se possível
uma vigilância assídua das vacas no periparto (antes, durante e depois do parto) e dos recém-nascidos, e a pronta assistência a distócias e outros problemas destas fases críticas. Isto permite salvar vidas de vitelos e vacas
e contribui para uma boa imunização colostral dos vitelos e a prevenção de problemas reprodutivos das vacas
no ciclo seguinte. Não esquecer que a maior parte das
mortes dos vitelos se dão ao parto, em consequência de
distócias que se podem resolver com uma vigilância assídua e assistência pronta.
O diagnóstico de gestação torna-se muito mais barato
e praticável, porque se faz num só dia a todo o efectivo.
Torna-se, também, muito mais útil na identificação das vacas com problemas reprodutivos e candidatas ao refugo.
De facto, uma das vantagens de uma época de cobrições curta é evidenciar muito mais as vacas com baixa
fertilidade. O prolongamento da época de cobrições mascara a subfertilidade, contribuindo para eternizar na vacada animais sem interesse económico.
Para as novilhas, uma época de cobrições de 30-45
dias é especialmente importante, para seleccionar as
mais férteis e reduzir a mão-de-obra com a assistência
aos partos. Uma sincronização de cios pode ser vantajo6

sa para reduzir a época de cobrições em 10-15 dias. Permite usar touros de partos fáceis e permite registar as
datas das beneficiações e prever as dos primeiros partos.


no melhoramento genético
A sincronização das vacas e a uniformização da idade das crias também facilitam a selecção das vacas e
das fêmeas de substituição. Isto porque uma grande parte da variação ambiental é eliminada da comparação dos
desempenhos dos animais: aptidão maternal, crescimento e desenvolvimento. Torna-se possível a comparação de contemporâneas para o crescimento e desenvolvimento das crias.

As objecções mais frequentes não prevalecem
É complicado manter os touros separados das vacas. É verdade que, nas pequenas explorações, isto representa um esforço extra. No entanto, com vedações
electrificadas é possível construir cercas para touros
sem grandes encargos. Estas podem servir para os vitelos desmamados enquanto são preparados para a venda. Se o touro não puder ser retirado, a época de parto
pode encurtar-se fazendo diagnóstico de gestação e refugando as vacas de fecundação tardia.
Uma época de cobrições curta diminui as oportunidades de fecundação das vacas, porque abrange menos
cios. Sim, mas repare-se que as vacas bem comportadas parem cedo, descansam, retomam os cios antes do
início da época de cobrições e ficam cheias cedo. São
as mal comportadas que podem reclamar mais oportunidades, mas merecem-nas? Os pesos ao desmame e
o desempenho reprodutivo melhoram com o refugo das
vacas que não ficam cheias durante a época de cobrições.
Passar de uma época de cobrições longa para uma
curta sai caro demais, porque se refugam muito boas
vacas que parem tarde. Voltamos a bater na mesma tecla. As vacas que parem tarde podem não ter culpa disso, mas vão continuar a parir tarde, dando vitelos pequenos ao desmame, e têm menos probabilidades de fecundação que as que parem cedo, pelo que é preferível refugá-las. Prolongar a época de cobrições só serve para
conservar no efectivo vacas com baixa fertilidade e complicar o maneio.
Passar de uma época de cobrições longa para uma
curta é complicado. Quando a isto, passemos ao capíç
tulo seguinte.
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ç Métodos de encurtar a época de cobrições

Basicamente há dois métodos de encurtar a época
de cobrições: o do encurtamento gradual e o das duas
épocas.
O primeiro consiste no atraso do início e no adiantamento do fim, feitos progressivamente de ano para ano.
O atraso do início geralmente não se fará senão no primeiro ano. Os partos devem concentrar-se no cedo. Por
isso, o encurtamento da época de cobrições por este
processo obtém-se quase exclusivamente pelo adiantamento do fim, isto é, terminar as cobrições cada vez mais
cedo.
Mês e meio a dois meses depois do fim da época de
cobrições, faz-se o diagnóstico de gestação (DG) e refugam-se as fêmeas não gestantes. A duração pretendida deve ser atingida ao fim de 3-4 anos.
Se não for possível tirar o touro da vacada, faz-se o
DG na mesma altura (mês e meio a dois meses depois
da data em que o touro deveria sair) e refugam-se as vacas que não irão parir dentro do limite pretendido para os
partos.
O método das duas épocas de cobrição é indicado
quando a época de cobrições inicial é de mais de cinco
meses. Destina-se a evitar uma taxa de refugo muito elevada. Consiste em instituir provisoriamente uma segunda época de cobrições.

A primeira época de cobrições terá a calendarização
e a duração definitivas. Finda esta, faz-se o DG ao mês
e meio, dois meses, como indicado para o método gradual. Das fêmeas não gestantes, as de qualidade inferior são refugadas. As restantes serão o núcleo da segunda época de cobrições.
Os dois núcleos são tratados da mesma maneira, excepto numa coisa: o primeiro é renovado e o segundo não.
Todas as novilhas de substituição entram para o núcleo da
primeira época de cobrições. O segundo núcleo deixará
de existir quando todas as vacas tiverem sido refugadas.
Isto, normalmente, acontece em 3 a 5 anos.

Concluindo
A redução da duração da época de partos é uma das
práticas com melhor relação custo-benefício para uma
exploração de vacas aleitantes. Facilita um grande número de práticas de gestão técnica e maneio e aumenta directamente a receita através de um melhor desempenho
reprodutivo e pesos mais altos ao desmame. Condição
para que dê bons resultados é a implementação do maneio racional que ela torna possível. Estão bem documentados na Internet programas de melhoramento da
produção bovina que assentam nesta prática e poderão
servir de inspiração a associações de criadores que
queiram adoptar iniciativas semelhantes (pesquisar:
Arkansas beef improvement program).
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livro genealógico

Genpro online - Software de Gestão
do Livro Genealógico
MANUEL SILVEIRA / RURALBIT, LDA.

O

Livro Genealógico da raça bovina Charolesa é um instrumento fundamental na ges
tão do programa de melhoramento desta raça. Enquanto responsável por este Livro,
a APCBRC tem procurado ferramentas inovadoras que permitam a sua gestão eficaz, e
que também possibilitem uma utilização múltipla da informação recolhida.
No início deste ano, a APCBRC adoptou a plataforma informática Genpro Online para a gestão do Livro Genealógico da raça Charolesa. Esta plataforma, já utilizada na gestão da maioria das raças de
bovinos autóctones nacionais, é desenvolvida pela
empresa Ruralbit e tem como objectivo permitir a
gestão do Livro Genealógico e, simultaneamente,
disponibilizar informação para os criadores e para
outras entidades envolvidas.
Trata-se de um sistema que, através da Internet e
graças a uma política de acessos diferenciados,
centraliza a informação de modo que cada utiliza-

dor possa recolher e fornecer ao sistema os dados
que lhe dizem respeito. Neste âmbito, foi já entregue a cada associado da APCBRC um nome e
uma password que lhe permitem, a partir de qualquer computador ligado à Internet, aceder aos
seus dados registados no Genpro Online.
Acede-se ao Genpro Online através do endereço
http://genpro.ruralbit.com, digitando o nome e a
password. O sistema de acessos diferenciados
permite que um técnico da Associação possa aceder e registar informação sobre os animais, nomeadamente o seu estatuto perante o Livro Genealó- ç
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ç gico e as suas performances zootécnicas. Pode

também manusear informação respeitante à própria Associação (gestão dos associados, por
exemplo). Caso seja um criador que aceda ao
Genpro Online, poderá aí ver listagens dos seus
animais, performances individuais, genealogias,
assim como a sua ficha de associado da APCBRC. Pode ainda adicionar fotografias dos animais
do seu efectivo, o que se revela importante na promoção dos mesmos.
Dadas as especificidades do Livro Genealógico da
raça Charolesa, tem vindo a ser feito um trabalho
conjunto dos técnicos da APCBRC e da Ruralbit,
de modo a adaptar o Genpro Online para que este
responda na perfeição às necessidades e às expectativas da APCBRC e de cada um dos seus
associados. Muito em breve será possível aos criadores consultar, através do Genpro Online, rela-

Ambiente de trabalho do Genpro online.
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tórios produtivos e reprodutivos do seu próprio
efectivo, assim como fichas individuais com índices produtivos de cada elemento e dos respectivos descendentes.
O Genpro Online não se limita a ser uma aplicação
informática fechada de gestão de dados, pelo que
se assume também como uma ferramenta de
aproximação entre a Associação e os criadores. A
sua concepção e estrutura, além de facilitar uma
utilização múltipla e diferenciada, assenta numa
base dinâmica que permite evoluções contínuas,
de forma a se adaptar constantemente a novos
desafios que venham a colocar-se. Estamos, pois,
abertos a opiniões e a críticas dos criadores e dos
demais utilizadores desta plataforma, prontos para
responder de forma construtiva a todas as solicitações inerentes à procura de uma maior eficácia
na actividade pecuária.

ALIMENTAÇÃO

Pastagens e forragens biodiversas
ricas em leguminosas
( Seu papel na melhoria dos sistemas de produção pecuária extensiva )
DAVID CRESPO e PEDRO SANTOS
(FERTIPRADO)

C

omo consequência das sucessivas medidas da Política Agrícola Comum, a Agricultura
Portuguesa tem vindo a sofrer uma profunda transformação com reflexos acentuados
nos sistemas de uso da terra.
O sector dos cereais, anteriormente o de maior importância nos sistemas extensivos foi o mais
penalizado, já que devido à perda de rendimento
viu a sua área sofrer uma redução superior a 50%,
tendo a quase totalidade da terra libertada passado a ser ocupada por pastos naturais de baixo valor. Para colmatar a perda de rendimento dos cereais, muitos agricultores, estimulados pelos prémios à pecuária extensiva de ruminantes, passaram a desenvolver esta fileira, em particular a dos
bovinos de carne e a dos ovinos, incluindo os leiteiros. Todavia, como as disponibilidades de restolhos e palhas afectas aos sistemas tradicionais
diminuíram, alguns produtores desconhecendo
outras soluções cultivam cereais, sobretudo aveia
e triticale para alimentar os seus animais, recorrendo também cada vez mais aos concentrados nos
períodos em que uma melhor condição alimentar
dos animais se torna necessária. Este sistema
não é sustentável já que a cultura de cereais para
pastagem ou forragem, além de cara e de proporcionar erva de menor qualidade, mantém ou agrava os problemas de conservação do solo (erosão,
baixa fertilidade) e do ambiente (aumento dos níveis de nitratos por arrastamento de adubos azotados necessários à manutenção da produção,
degradação da paisagem). Por outro lado, o recurso aos concentrados para alimentar ruminantes
não só aumenta consideravelmente os custos de
produção, mas também contribui de maneira notável para agravar a nossa já muito deficitária balança de comércio externo, uma vez que na sua
quase totalidade são importados. De facto, devemos ter presente que os concentrados para alimentação animal custam hoje mais de 1500 milhões de euros/ano, representando mais de metade dos gastos intermédios da agricultura portuguesa.

A FERTIPRADO, com base no pensamento pioneiro do seu fundador, desenvolveu uma alternativa sustentável que consiste na cultura de pastagens e forragens biodiversas ricas em leguminosas, capazes de proporcionar a baixo custo erva
abundante e de excelente qualidade, e simultaneamente recuperar a fertilidade das terras degradadas pelo anterior sistema cerealífero. Esta alternativa inclui pastagens permanentes ou de longa duração e culturas forrageiras anuais. Embora as
pastagens permanentes possam ser pastadas
durante todo o ano, no período Outono/Invernal
pode haver necessidade de suplementar os animais com erva conservada (feno e/ou silagem),
obtida a partir de culturas forrageiras anuais que
deverão ocupar entre 20 e 40 % da superfície forrageira total, segundo os casos. Tanto as pastagens de longa duração como as culturas forrageiras devem ser estabelecidas a partir de misturas
biodiversas de sementes de leguminosas e gramíneas (eventualmente também de outras) bem
adaptadas às condições de clima e solo do local
onde vão ser semeadas, devendo a semente de
cada uma das espécies de leguminosas da mistu- ç
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milhões de euros. E não se deve esquecer que alguns nichos tradicionais, como a produção do porco preto nos montados e as aves de campo, poderão ser incrementados em pastagens deste tipo.
Além disso, tais pastagens permitem produzir carne e queijo de grande qualidade, que podem facilmente ser exportados para países do Centro e
Norte da Europa, ávidos de produtos de qualidade.
Ajudarão também a reduzir significativamente o
consumo de concentrados, dando um enorme
contributo para melhorar a economia agrária do
país.
ç ra ser previamente inoculada com Rizóbio especí-

fico. Só assim se asseguram elevadas taxas de fixação de azoto atmosférico, com o consequente
reflexo na produção e qualidade da erva, na diminuição do custo de produção, e na recuperação da
fertilidade do solo.
Vários trabalhos de investigação executados
recentemente em Portugal têm demonstrado que
estas pastagens semeadas podem facilmente
multiplicar por 2, 3, 4, ou mesmo mais, os encabeçamentos mantidos pelas pastagens naturais. Isto
permite não só uma notável melhoria dos rendimentos dos produtores pecuários, mas também a
possibilidade de produzir toda a carne de bovino e
ovino que o país importa actualmente (75 a 85 mil
toneladas/ano), a qual pesa negativamente na nossa balança de comercio externo com mais de 170
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Por outro lado estas pastagens biodiversas ricas em leguminosas têm um importantíssimo papel tanto na elevação da fertilidade do solo como
na redução do efeito estufa, pois num período de
dez anos são capazes de elevar os níveis de matéria orgânica do solo em cerca de 2%, o que corresponde a um sequestro de anidrido carbónico
atmosférico rondando as 50 t/ha. Este efeito melhorador faz também com que a sua inclusão em
rotação com outras culturas se torne quase obrigatória em sistemas sustentáveis de uso de solo,
particularmente nos de protecção integrada e de
produção biológica.
Todavia, o sucesso de tais culturas pratenses e
forrageiras, sejam elas de carácter permanente ou
anual, exige que se respeitem várias regras que
incluem:
ç
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ç

(i) A escolha da mistura de sementes a empregar depende das características físicas e químicas
do solo (rocha mãe, profundidade, drenagem, textura, pH, eventual salinidade), das condições climáticas do local (chuva e sua distribuição ao longo do
ano, temperaturas médias das mínimas do mês
mais frio), da disponibilidade de água de rega (regadio ou sequeiro), da duração da cultura (anual,
temporária ou permanente) e do objectivo primário
da cultura (pastoreio, corte, feno, silagem, etc.).
Existem hoje mais de 130 variedades de espécies
pratenses e forrageiras distribuídas por quarenta e
quatro espécies e 18 géneros, envolvendo leguminosas, gramíneas e outras, que podem ser usadas
na constituição de várias misturas biodiversas,
cada uma das quais adaptada a uma certa condição de solo, clima e de utilização.
(ii) Uma correcta fertilização e eventual correcção do solo, a partir dos dados analíticos (pH, matéria orgânica, níveis de fósforo, potássio, e se necessário também de cálcio, magnésio e enxofre,
bem como de alguns micro-nutrientes, sobretudo
boro, zinco, cobre, e molibdénio) constitui um importante factor para o sucesso destas culturas.
Não devemos esquecer também que as pastagens e forragens biodiversas ricas em legumino-
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sas, cujas sementes foram inoculadas previamente com estirpes de Rizóbio específico, não carecem de fertilizações azotadas, já que produzem
elas próprias azoto em quantidades suficientes
para assegurar uma elevada produtividade. Por
outro lado, o fósforo é o nutriente-chave na maioria dos solos Portugueses, devido à sua quase
constante carência, sendo por isso indispensável
usá-lo com generosidade. O potássio é também
um elemento importante para a produtividade e
persistência destas culturas, mas uma boa parte
dos nossos solos (com excepção dos arenosos e ç
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ç de alguns outros casos particulares) são bem pro-

vidos de potássio, e por isso a fertilização com este
nutriente é frequentemente dispensada ou praticada em quantidades moderadas, embora mereça
atenção especial em culturas para corte. A necessidade de outros nutrientes (macro ou micro) torna-se também indispensável sempre que a análise do solo indique a existência de carências.
Quanto à correcção do pH do solo, esta só se justifica quando o seu valor (pH em água) cair abaixo
de 5,3 ou subir acima de 8,2, uma vez que existem
plantas capazes de vegetar em boas condições
entre aqueles limites. No entanto, é fundamental ter
presente que é melhor escolher plantas bem
adaptadas às condições do solo do que adaptar
as condições do solo a plantas previamente escolhidas. Este último método, além de caro, dá geralmente resultados pouco satisfatórios.
(iii) A operação de sementeira deve fazer-se em
tempo oportuno, isto é com a terra quente (de preferência com a temperatura do solo acima de
16ºC, e nunca abaixo de 10ºC), e através de um
processo que garanta uma profundidade adequada ao tamanho das sementes da
mistura, e um aconchego perfeito
das sementes à terra, o que mais
frequentemente implica uma profundidade de sementeira entre 0,5 e 1
cm, e uma rolagem após distribuição da semente. A melhor época de
sementeira para as pastagens e forragens de sequeiro situa-se no fim
do Verão/princípio do Outono, de
preferência imediatamente antes ou
após as primeiras chuvas, e sempre antes que a terra arrefeça. No
caso de pastagens e forragens de
regadio, a sementeira pode ser realizada também na Primavera, mais
cedo ou mais tarde consoante as

exigências térmicas das espécies envolvidas.
Quanto ao método de sementeira, pode usar-se
qualquer um que satisfaça as condições de profundidade e aconchegue bem as sementes ao solo,
não as deixando expostas ao ataque de formigas.
Um outro factor a ter em conta refere-se à presença de ervas daninhas, que em caso de infestação
grave convém eliminar previamente, deixando-as
germinar primeiro, e destruindo-as depois por métodos adequados (herbicidas, mobilizações do
solo). Todavia, em pastagens recém instaladas, o
gado em pastoreio, pode constituir uma boa ferramenta para o controlo de infestantes.
(iv) O manejo das pastagens semeadas e das
culturas forrageiras deve também ser alvo da maior atenção. No caso das pastagens de longa duração, no ano de instalação há que conduzir o pastoreio de modo a criar um abundante banco de sementes (ausência de pastoreio ou pastoreio ligeiro a partir da época de floração até à maturação
das sementes) seguindo-se depois durante o verão um pastoreio a fundo que deixe a terra limpa de
pasto seco. No segundo ano e seguintes, o pastoreio pode ser contínuo, rotacional ou intermitente,
sendo apenas importante pastar com a carga adequada à produtividade da pastagem e evitar tanto
o sobre-pastoreio como o sub-pastoreio, de modo
a assegurar a regeneração do banco de sementes
e a remoção global do pasto seco durante o verão.
Quanto às culturas forrageiras destinadas para
produção de feno e/ou silagem, o corte terá de ser
realizado quando as leguminosas se encontrem
em plena floração, de maneira a maximizar a sua
qualidade e produção.
Espera-se que o presente apontamento seja um
contributo para melhorar não só os sistemas de
uso da terra portuguesa mas também a vida daqueles que teimam em dela viver.
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Testes genéticos para melhoramento
dos bovinos de carne
ALBANO PEREIRA e STABVIDA - 2007

N

os últimos anos, a investigação sobre o genoma de algumas das espécies domésticas
mais importantes tem revelado enormes avanços no seu conhecimento, como também
possibilitou o desenvolvimento de novas técnicas de genética molecular para o seu estudo.

Como algumas delas são perfeitamente aplicáveis a análises de rotina cuja fiabilidade e eficácia
é inquestionável, assiste-se hoje a uma cada vez
maior aplicação dessas técnicas na melhoria do
bem estar animal, no desenvolvimento da produção
animal e no sistema de controlo da saúde e da segurança pública.

Técnicas no melhoramento genético animal
O melhoramento genético é realizado através de
duas técnicas, a selecção e o cruzamento.
• A selecção numa população torna possível aumentar o valor médio de uma ou várias características, escolhidas previamente para melhorar o potencial genético dos animais desta população.
• O cruzamento torna possível combinar as vantagens de várias raças. De facto, os limites da selecção e reprodução em raças puras (aumento da
consanguinidade, falta de eficácia na selecção de
características com fraca capacidade hereditária,
etc.) conduziu à investigação da possibilidade de
cruzar reprodutores de raças diferentes.
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Para um avanço mais rápido no progresso genético, técnicas de reprodução artificial substituíram
a reprodução natural: inseminação artificial e mais
recentemente transferência de embriões.
• A inseminação artificial é uma operação que consiste em depositar com um instrumento apropriado o sémen de um animal reprodutor na zona indicada dos órgãos genitais de uma fêmea no seu
período fértil com o objectivo de conseguir uma fertilização; o sémen é recolhido, examinado, diluído,
acondicionado e geralmente conservado.
ç
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Agro Pecuária da Coutada, Lda.

MAYERLING aos 7 anos
Touro Importado

RHERMES aos 4 anos
Filho de Hermes (Inseminação)

VENDA DE REPRODUTORES
Criador seleccionador há mais de 25 anos
EXPLORAÇÃO:
Quinta do Papelão
2130-999 BENAVENTE
Telef.: 96 9531 999 - 263 589 429
Fax: 263 589 430

REJON aos 3 anos

OPTIMISTA aos 7 anos
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O produtor pode seleccionar criteriosamente o
sémen que melhor lhe convenha em função das
características morfológicas ou produtivas a melhorar num animal.
O emparelhamento permite corrigir os principais
defeitos morfológicos dos animais, aumentar a sua
longevidade, poupar custos com a genética e eliminar a consanguinidade.
A consanguinidade resulta do emparelhamento
entre progenitores que têm um grau de parentesco próximo. Os produtores devem tomar precauções para evitar acasalar animais da mesma família, porque a consanguinidade faz-se acompanhar
geralmente do aparecimento de defeitos genéticos
e de uma diminuição na produção.
A inseminação artificial permite ainda um controlo das doenças venéreas que se transmitem
através do contacto sexual entre macho e fêmea,
e que são responsáveis por problemas graves de
abortos, retenção placentária e infertilidade, e traz
ainda segurança na continuidade do melhoramento.
• A transferência de embriões é uma técnica de
reprodução artificial que consiste em remover o
embrião ou embriões dos órgãos genitais de uma
fêmea a que se chama dadora, após fertilização,
para o (os) transplantar para os órgãos genitais de
uma ou várias fêmeas a que se chama receptoras,
nas quais os embriões se irão desenvolver até ao
nascimento.
As potencialidades desta técnica são:
- Multiplicação do número de descendentes a
partir de um animal de elite.

- Utilização das fêmeas logo a partir da sua puberdade, sem que no entanto possuam idade para
a gestação.
- Separação precoce do seu ambiente maternal
original, produzindo um indivíduo independente.
- A Transferência de Embriões constitui o meio
mais seguro no plano sanitário, de troca de genes,
de congelação de embriões portadores de genes
importantes o que permite a sua comercialização
de forma prática e pouco dispendiosa, entre Regiões, Países e Continentes. Por outro lado o animal
nascido no País que compra o embrião, adapta-se
mais facilmente às suas condições ambientais,
uma vez que vai ingerir os anticorpos maternos.
É uma forma de se adquirir bons animais sem
se correr o risco da introdução de novas doenças
na exploração. No caso do agricultor optar por fazer a transferência de embriões de um animal,
este deve provir de uma ascendência de animais
com provas dadas no melhoramento ou que tenha
uma descendência com resultados superiores aos
animais do efectivo.

Impacto
• Impacto ambiental positivo - Redução da carga animal (visto que os animais são mais produtivos, o sistema de produção pode ser intensificado
e assim podemos ter menos animais para manter
o mesmo nível de produção).
• Impacto ambiental negativo - Redução da biodiversidade animal, introdução de novas patologias e aumento das áreas cerealíferas.
• Impacto na produtividade do gado (leite, reprodução, carne, saúde, etc.)
o Carne: aumento de 1 a 2 % ao ano.
o Leite: aumento de 0,5 a 1 % ao ano (estes aumentos são cumulativos).
o Qualidade da carne: esta pode melhorar, mas a
qualidade da carne das variedades de gado mais
antigas é frequentemente considerada como melhor (e pode por isso obter um preço melhor, p.ex.
raças raras).
o Reprodução: aumento obtido por cruzamentos,
(mas não é cumulativo).
o Saúde: animais mais produtivos mas frequentemente mais frágeis (exigindo mais despesas veterinárias e outros factores de produção externos).
o Alimentação: os animais podem requerer alimentos de melhor qualidade e alimentos adquiridos
no exterior.
ç
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ç O Instituto de Ciencias Agrárias e Agroalimentares

da Universidade do Porto (ICETA-UP), possui uma
estrutura, STAB/VIDA & Centro de Testagem Molecular, dotada de autonomia em termos de equipamento e recursos humanos, que pode responder
eficazmente às crescentes solicitações para a realização de testes moleculares. Esta estrutura pode
prestar serviços já rotinados, por exemplo, de kits
contendo todo o material necessário para a colheita e envio de amostras em perfeito estado de conservação, fáceis de expedir e de manusear, ou
pode ainda fazer pesquisa de genes ou marcadores
para os quais não exista nenhum teste, sempre que
este seja solicitado.
O cada vez maior número de testes genéticos exigidos por parte do mercado português deve-se, sobretudo, a vários aspectos, que de entre os quais
se podem destacar:
I. Perda de confiança por parte do mercado de
consumo da carne de bovino devido à crise da
BSE.
20

II. Criação de legislação pela União Europeia
que obriga a um sistema de rotulagem e fiscalização do controlo de origem na carne destinada ao consumo humano.
IV. Necessidade de controlo de pedigrees
em raças bovinas cujo valor individual tem
vindo a aumentar.
VI. Novas exigências da política agrícola comum,
que obrigam a um melhor cuidado com a saúde
e bem estar animal, ao mesmo tempo que valorizam a produção em qualidade em detrimento da
produção em quantidade. De entre alguns destes
aspectos está a possibilidade de detectar algumas das doenças genéticas cujos resultados são
a diminuição do bem estar animal e/ou a perda
de qualidade da carne.
VII. Aumento da competitividade do mercado
agrícola, que obriga a mais e melhores programas de selecção animal no sentido de melhorar
as qualidades dos produtos de origem animal e
dos seus derivados. De entre estes, pode destacar-se a identificação e posterior a selecção de
genes o da miostatina (causador da dupla musculatura nos bovinos).
ç
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ç Em Portugal, a STAB VIDA em colaboração

com o Centro de Testagem Molecular disponibiliza os seguintes testes:
• Os testes de verificação de paternidades.
• Peritagem genética para identificação de animais ou carcaças perdidas ou furtadas,
• O controlo de qualidade da cadeia de comercialização da carne, no qual se assegura a
completa rastreabilidade da carne ao longo
de toda a sua cadeia de comercialização
através do perfil de DNA das carcaças.

Selecção assistida por marcadores genéticos
• Despistagem genética do gene envolvido na
hipertrofia muscular (efeito colard) miostatina,
• Despistagem genética de genes relacionados
com a qualidade organoléptica da carne  tenrura (genes da calpeina calpestatina) e marmoreado (gordura intra-muscular),
• Despistagem de genes associados a caracteres reprodutivos (receptor de estrogénio)
• Sexagem de intra-uterina e de embriões.
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Síndrome Respiratório Bovino

A importância do L.P.T. – Terapia
e Protecção Pulmonar
Departamento Técnico Internacional 
SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH

N

este artigo descreve-se em que consiste o programa L.P.T.  Terapia e Protecção
Pulmonar para os animais afectados pelo Síndrome Respiratório Bovino (SRB), assim
como as diferentes opções de tratamento disponíveis para controlar a infecção. Desta
forma demonstra-se que administrar conjuntamente antibióticos com Anti-Inflamatórios
Não Esteróides (AINE) resulta numa recuperação mais firme e rápida para o animal, o que
reduz a pesada carga clínica e económica causada pela SRB.

Apesar de se reconhecer a importância do impacto sanitário que a Síndrome Respiratório Bovino
(SRB) tem sobre as indústrias dos lacticínios e da
carne de bovino, existem algumas lacunas no entendimento de como e porquê se forma a doença e
o que se pode fazer para a controlar. A patogénese
desta doença multifactorial é complexa e implica
uma interacção entre agentes infecciosos, factores
ambientais e o sistema imunitário do animal (Babiuk
et al., 1991; Bowland e Shewen 2000; Gagea et al.,
2006; Hodgson et al 2005; Martin et al., 1990; Petersen et al., 2004; Singhet et al 2004). No passado, a
maioria das investigações sobre SRB centraram-se
no animal afectado de forma individual. No entanto
existe um crescente reconhecimento de que o gado
bovino é engordado, aloja e manejado em grupos,
pelo que a unidade prática de interesse deve ser o
grupo (Martin et al., 1990).

Foi demonstrado que as lesões pulmonares
são um bom indicador patológico da SRB e estão
correlacionadas com a gravidade da doença
(Buhman, 2000; Gershwin et al., 2005). É necessário um tratamento apropriado da SRB para prevenir a infecção e limitar a consequente resposta inflamatória, que poderá causar um dano adicional nos tecidos, se não se conseguir controlar
atempadamente (Lekeux, 2006). A maioria das
estratégias de tratamento tem implicado o uso de
agentes, como por exemplo antibióticos, para parar a infecção inicial. No entanto, estas terapias
não modulam nem controlam a resposta inflamatória (Lekeux, 2006). Uma investigação recente
demonstrou que uma combinação de antibióticos
e fármacos Anti-Inflamatórios Não Esteróides
(AINE) pode ser a estratégia mais apropriada para
conseguir o controlo da resposta inflamatória e
simultaneamente tratar a infecção (Lockwood et al., 2003).
Esta revisão descreve a importância do programa L.P.T.  Protecção e
Terapia Pulmonar para os animais,
para a prática veterinária e para as explorações bovinas, assim como a importância das diferentes opções de tratamento em cada caso.

Prevenção e tratamento actual
da SRB
As infecções com vírus, tais como
VBVD, VRSB e VP13 têm sido associadas com infecções bacterianas secundárias mais graves (Bowland e
Shewen, 2005). Certos estudos têm ç
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ç sugerido um papel protector da vacinação frente

a agentes patogénicos virais (Kubota et al., 1992;
Stott et al., 1987; Verhoef et al., 1984). No entanto,
na prática, a vacinação não está provada de forma
conclusiva ser um método eficaz para controlar a
SRB (Bowland Shewen, 2005). Também existe
controvérsia sobre o planeamento e implementação destes programas e vacinação (Bowland e
Shewen, 2005).
O reconhecimento de que os agentes patogénicos bacterianos se associam com um aumento
das lesões pulmonares, diferencia-o das infecções
virais não complicadas, e levou ao uso de antibióticos contra a SRB (Thomas et al., 2001). A recuperação do animal pode acontecer após o tratamento convencional com antibiótico. No entanto
isto depende do facto de o tratamento ser iniciado
numa fase muito precoce e inicial da doença (Babiuk et al., 1991). Os antibióticos devem alcançar
concentrações no pulmão que sejam suficientes
para inibir os agentes patogénicos bacterianos
principais, e isto deve acontecer antes que seja
causado dano irreversível nos tecidos (Lekeux,
2006; Thomas et al., 2001).
O efeito dos antibióticos no tratamento e prevenção da SRB foi investigado em explorações
comerciais na França, Alemanha, Itália e Espanha,
tendo-se demonstrado a sua utilidade destes agentes terapêuticos na ajuda ao controlo da SRB (Godinho et al,. 2005).
Apesar de todas estas considerações, a doença respiratória continua a ser a principal causa de
morte nas engordas de gado bovino do Ontário,
apesar de se vacinarem mais de 70% dos vitelos
e 61% receberem tratamento metafilático com antibióticos (Gagea et al., 2006).
Os antibióticos que se usam frequentemente
para o tratamento da SRB incluem florfenicol, tilmicosina, tulatromicina, ceftiofur, danofloxacina, en24

rofloxacina, cefquinona, marbofloxacina
e oxitetraciclina. Todos eles devem cumprir determinadas características, que já
foram amplamente demonstradas para o
florfenicol, tais como desenvolver o mínimo de resistências, ter uma elevada difusão nos tecidos, assim como uma excelente eficácia tanto in vivo como in vitro, para o espectro de agentes normalmente envolvidos na SRB.
Dado que os antibióticos nem sempre
são eficazes por si mesmos, sobretudo
quando já existem lesões no tecido pulmonar, são frequentemente utilizados
em combinação com AINE, tais como flunixina-meglumina, carprofeno, ketoprofeno, meloxicam e ácido tolfenâmico. Esta abordagem foi demonstrada num estudo que experimentou três AINE (flunixina-meglumina, ketoprofeno e
carprofeno) em combinação com um antibiótico
(ceftiofur ) para tratar a SRB no gado bovino. Durante as primeiras 24 horas do estudo, a febre reduziu significativamente, de forma muito mais marcada nos grupos que receberam a combinação do
AINE com o antibiótico, em comparação com os
grupos tratados apenas com o antibiótico (Lockwood et al., 2003). Dentro dos grupos que combinaram o uso do AINE com antibiótico, aqueles que
apresentaram uma diminuição significativa na febre, 2 e 4 horas após a administração, foram os
grupos tratados com flunixina e ketoprofeno. Também se observou uma menor consolidação pulmonar nos grupos que receberam uma combinação
de AINE com antibiótico. Esta redução na consolidação pulmonar só foi estatisticamente significativa (p=0,003) no grupo de animais tratado com a
associação de antibiótico e a flunixina-meglumina
(Lockwood et al., 2003).
A natureza e o tipo de resposta inflamatória,
consequência da infecção bacteriana, sugerem
que o uso combinado de antibiótico e AINE pode
ser benéfica. Após a invasão bacteriana do pulmão,
a resposta inflamatória pode ser grave e inapropriada devido a interacções complexas dos diversos
mediadores e tipos celulares (Coomber et al.,
2001; Thacker, 2005). Apesar dos antibióticos puderem minimizar a colonização inicial por bactérias na SRB, não têm efeito na prevenção da subsequente reacção inflamatória, com todas as consequências graves que isto pode ocasionar em termos de dano pulmonar.
Os AINE e os corticoesteróides são duas opções de anti-inflamatórias, mas que não apresentam igual valor no tratamento da SRB. Os esteróides são agentes anti-inflamatórios bem conheci- ç
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sistema imunitário, o que significa que o seu uso
está limitado numa situação como a SRB em que
está implicada uma infecção (Lekeux, 1996). Para
os agentes patogénicos bacterianos secundários, como o Histophilus somni, o tratamento prévio com corticoesteróides foi associado com a
exacerbação da morbilidade e mortalidade (Chiang et al., 1990).
Os AINE inibem a enzima ciclo-oxigenase, que
catalisa a conversão do ácido araquidónico em
prostaglandinas e tromboxanos, ambos com funções importantes no desenvolvimento da resposta inflamatória (Mitchell e Warner, 2006). Acreditase que os AINE actuem através de mecanismos adicionais, tendo um alto grau de actividade
anti-inflamatória no pulmão doente (Lekeux,
1996). Os AINE têm um espectro terapêutico
mais estreito do que os esteróides no processo
inflamatório, contudo, continuam a ter uma gama
suficientemente ampla de acções anti-inflamtórias, sendo, assim, os mais apropriados no tratamento da SRB em combinação com antibióticos
(Lekeux, 1996).

Benefícios da Protecção Pulmonar
Um maior conhecimento dos mecanismos de
infecção de agentes patogénicos e a consequente resposta inflamatória levaram ao conceito de
Protecção Pulmonar para a SRB (Babiuk et al.,
1991; Coomber et al., 2001; Gershwin et al.,
2005; Lekeux, 1996; Whitely et al., 1992). Isto implica tratar a infecção bacteriana utilizando um
antibiótico e posteriormente assegurar que a resposta inflamatória permanece controlada limitando o seu curso com a utilização de um AINE.
Dado que a maioria do gado bovino afectado com
SRB é diagnosticado numa fase avançada do
processo (grau 3 ou 4), é importante limitar os
danos adicionais do tecido pulmonar com a administração de um AINE na altura do tratamento
(Lekeux, 1996).
A melhor abordagem ao controlo da SRB deve
considerar os custos que estão inerentes. Assim
mesmo, a Protecção Pulmonar deve ter um efeito economicamente benéfico sobre a produtividade da indústria da carne. Foram encontradas diferenças significativas entre as carcaças dos novilhos com ou sem lesões pulmonares durante a
sua desmancha (Gardner et al., 1999). Demonstrou-se que os novilhos sem lesões pulmonares,
durante a desmancha, são significativamente
mais pesados do que os que apresentam lesões

(Gardner et al., 1999). A melhoria da qualidade e do
rendimento da carne de bovino terá como resultado
um aumento dos ganhos da indústria da carne de
bovino.

Conclusões
A SRB resulta de uma interacção complexa entre agentes infecciosos, factores ambientais e sistema imunitário do animal. Está claro que a SRB é
um processo que tem 2 fases, a infecção com os
agentes patogénicos e a subsequente inflamação
do pulmão.
O tratamento ineficaz de ambos processos resultará na progressão da doença e na propagação
da infecção a outros animais.
As infecções bacterianas, sejam primárias ou
não, estão associadas com formas mais graves da
SRB, especialmente porque muitas das suas toxinas podem estimular directamente a resposta inflamatória. Apesar de se ter demonstrado que os antibióticos mostram algum benefício, nem sempre
são eficazes, por si só, na prevenção e resolução
da SRB, sobretudo no que respeita às lesões pulmonares, podendo-se obter resultados clínicos superiores combinando-os com AINE ao tratar o gado
afectado.
Quando se verifica a necessidade de tratamento, grande parte do gado está em fases avançadas
da SRB, caracterizadas por um dano considerável
no tecido pulmonar. Para prevenir mortes deve evitar-se um dano nos tecidos adicional e este requer
uma terapia simultânea para proteger a função pulmonar. Enquanto que os antibióticos podem utilizarse para minimizar a infecção inicial por bactérias,
os AINE podem modular a consequente resposta inflamatória para que esta seja controlada. O tratamento que combina antibióticos e AINE tem como
resultado uma recuperação mais firme e rápida para
o animal, o que reduz a pesada carga clínica e económica causada pela SRB.
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III Concurso Morfológico Geral da Raça
Charolesa em Santarém
ENG.º TIAGO BAPTISTA
Secretário Técnico do Livro Genealógico

A

Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos de Raça Charolesa em colaboração
com o CNEMA realizou no dia 3 de Junho de 2007 o III Concurso Morfológico Geral da
Raça Charolesa integrado na Feira Nacional da Agricultura em Santarém.
Participaram neste concurso 43
Foi juiz do concurso o enviado
animais provenientes de 8 criadoespecial do Herdbook Charolais, M.
res seleccionadores nacionais, se
Olivier Monnet , criador da região
bem que 17 das fêmeas a concurde Charoles e grande conhecedor
so se encontravam acompanhada raça. O Juiz do Concurso ficou
das pelos seus vitelos. A realização
claramente surpreendido com a
deste concurso foi um momento
qualidade das fêmeas apresentaalto para a raça Charolesa em Pordas pelos nossos criadores neste
tugal, pois foram apresentados aniconcurso tendo reflectido na distrimais de elevados valor genético e
buição das medalhas a superioriqualidade morfológica o que se redade das fêmeas em relação aos
flectiu no vasto público que assistiu
machos. Foram atribuídas 16 meao certame.
dalhas, das quais quatro de ouro,
Estiveram presentes neste contendo sido 13 para as fêmeas e 3
curso animais dos seguintes criapara os machos.
dores: Sociedade Agrícola Venân- Cerimónia de entrega de prémios  Juíz Olivier
O Prémio de Honra de machos
Monnet e criador António Vieira Baptista.
cio e Venâncio, Lda-Arronches,
foi para VALADARES, medalha de
Agro-Pecuária da Coutada,Lda, - Benavente, Fundaouro ,do criador António Vieira Baptista qualificado
ção Eugénio de Almeida - Évora, Miguel Silvestre ao desmame como Reprodutor de Mérito com
Paredes, António Vieira Baptista - Rio Maior, Quinta
peso aos 210 dias de 329 Kg classificado com
dos Gamos Benavente, Hendrikus Termeer e JoDE=73pts ;DM=75pts e AF= 70pts com um potenhanna Gisberta Van Valburg de Montemor-o Novo.
cial de crescimento de 1327 g/dia, este animal é
filho de Rivoli, reprodutor
de Elite e de Luanda ambos do criador António
Vieira Baptista.
O Prémio de Honra 
Reserva dos machos foi
atribuído também a um
animal do criador António
Vieira Baptista, desta feita ABAMBINO, medalha
de prata, qualificado ao
desmame com Reprodutor de Elite, filho de PAISANA também Reprodutora de Elite e Prémio de
Honra no Concurso Morfológico Geral de 2002,
de Vieira Baptista e de
REFLET de Raymond
JC & A foi pontuado ao ç
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ç desmame ao desmame com DE=73 pts; DM=73

pts e AF=70 pts, com um potencial de crescimento de 1378g/dia atingiu aos 210 dias 340 Kg.
Na classe do machos foi ainda atribuída uma
medalha de Bronze para BELSON do criador Hendrikus Termeer, filho de VIRGÍNIA do mesmo criador e de NELSON, touro de inseminação. Este animal obteve ao desmame a seguinte pontuação
DE=63 pts DM=72 pts e AF= 68 pts, com 315 Kg
aos 210 dias e um potencial de crescimento de
1323g foi qualificado Reprodutor Difusão.
Na classe das fêmeas o Prémio de Honra foi
ganho por Rabina, medalha de Ouro da Fundação
Eugénio de Almeida que se apresentou acompanhada pelo seu vitelo BATANETE. RABINA é filha de
NIGAUD origem Griveaud Bernard e de MADONA,
nascida na Fundação Eugénio de Almeida, foi pontuada ao desmame com DE=78; DM=75 E AF=70.
RABINA atingiu aos 210 dias 305 Kg com um potencial de crescimento de 1179 g tendo a qualificação ao desmame de Reprodutora de Mérito. Este
animal foi já premiado com Ouro no Concurso Morfológico Geral de 2002 realizado em Santarém.
O Prémio de Honra  Reserva foi atribuído a
AGRICULTORA, medalha de Ouro, da Soc. Agrícola Venâncio e Venâncio, Lda, filha de URBAIN, reprodutor adquirido em França (EARL Bonnet Jacky
La Haie) e do URBANA, Venâncio, foi qualificada ao
desmame como Reprodutora de Elite, foi pontuaMACHOS
HONRA
RESERVA
BRONZE
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Valadares
Abambino
Belson
Burso
Barto
Abaltazar
Alentejo
Sabroso

António Vieira Baptista
António Vieira Baptista
Hendrikus Termeer
Johanna Van Valburg
Johanna Van Valburg
António Vieira Baptista
Fund.Eugénio de Almeida
Agro-Pec. da Coutada

da ao desmame com DE=70;DM=72 e AF=70
atingindo aos 210 dias 298 Kg com um potencial
de crescimento de 1229 g.
Foi ainda atribuída outra medalha de Ouro na
classe de fêmeas para a Andorinha também da
Soc. Agrícola Venâncio e Venâncio, Lda. filha de
ORADA RD do mesmo criador e de PARISIEN de
Bonnet Jacky (touro importado). Andorinha foi pontuada ao desmame com DE=78,DM=78 e AF=78,
com potencial de crescimento 1233 g obteve aos
210 dias 312 Kg.
Foi sem dúvida um excelente concurso com
uma aderência muito boa tanto a nível de criadores como de animais a concurso. Este evento contribuiu muito para a troca de experiências entre os
criadores da raça Charolesa assim como para a
mostra do trabalho que têm feito nas suas explorações. Neste concurso verificou-se um nível de
qualidade superior nas fêmeas assim como já se
verificou em diversos concursos anteriores.
Deste modo o concurso realizado foi o retomar de um evento que já não se realizava desde
2004, e que sem dúvida foi um dia pleno para a
raça Charolesa em Portugal a avaliar pela assistência que o concurso teve assim como pelo interesse demonstrado pelos criadores, não só dos
que apresentaram animais a concurso como dos
que assistiram ao concurso sem animais a participar.
FÊMEAS
HONRA
RESERVA
OURO
PRATA
PRATA
PRATA
PRATA
PRATA

Rabina
Agricultora
Andorinha
Áustria
Antonietta
Tibetana
Ocarina
África

Fund.Eugénio de Almeida
Venâncio e Venâncio
Venâncio e Venâncio
Venâncio e Venâncio
Venâncio e Venâncio
Miguel Silvestre
Fund.Eugénio de Almeida
Venâncio e Venâncio
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IV Concurso morfológico de Jovens
Reprodutores da Raça Charolesa
ENG.º TIAGO BAPTISTA, Secretário Técnico
do Livro Genealógico da Raça Charolesa

R

ealizou-se no passado dia 2 de Setembro por ocasião da Feira da Luz /Expomor 2007
o IV Concurso Morfológico de Jovens Reprodutores de Raça Bovina Charolesa em
Montemor-o-Novo. Foi um concurso com grande adesão de criadores seleccionadores, 8
criadores que apresentaram 48 animais. Este concurso contou com a participação de um
júri composto por dois juízes espanhóis, os senhores Mariano de Diego e Jorge Herrera
ambos criadores seleccionadores e dirigentes da Associação congénere de Espanha.

ALADO RD  Agro-Pecuária da Coutada, Lda.

Foi com grande empenho que os nossos criadores deslocaram ao recinto da APORMOR, em
Montemor-o-Novo, os seus animais para os apresentarem a concurso e participarem na excelente
exposição de jovens Reprodutores da Raça Bovina Charolesa que estiveram presente neste evento. Estiveram representadas as seguintes ganadarias Agro-pecuária da Coutada de Benavente, Fundação Eugénio de Almeida de Évora, Miguel Silvestre de Paredes, Hendrikus Termeer de Montemoro-Novo, Sociedade Agrícola da Freixeira de Montemor o Novo, Johanna Gisberta Van Valburg de Montemor-o-Novo, José Miguel Lopes de Castro Verde
e Maria de Fátima Correia da Moita que apresentaram 22 fêmeas e 26 machos.
Na secção de Fêmeas foi Prémio de Honra e
medalha de Ouro a Beringela do criador Miguel Silvestre com 81 Pontos filha de VIRIATO (NEVERS)
da Dão-Agro,S.A. de LARVA da D.Carolina Fernandes, atingiu aos 210 dias 311 Kg com um potencial de crescimento de 1539 g/dia sendo classificada com a seguinte pontuação DM=75 pts, DE =

70 pts e AF=78 pts . O Prémio de Honra Reserva
e medalha de Ouro foi para AZEITONA da Fundação Eugénio de Almeida com 80 pontos, filha de
OCARINA do mesmo Criador, premiada este ano
em Santarém com medalha de Prata, e de NIGAUD, um macho importado de França origem
Griveaud Bernard, AZEITONA foi qualificada ao
desmame Reprodutora de Mérito com a seguinte
pontuação: DM=77 pts DE=75 pts e AF=73pts
com peso aos 210 dias de 322 Kg e potencial de
crescimento de 1650g/dia. Foi com recurso a reapreciação que o júri estabeleceu a pontuação final destas duas fêmeas o que é um bom indicador
da qualidade dos animais apresentados.Foi ainda
atribuída uma medalha de Ouro, com 79 pontos,
para a BEIRA da D.Maria de Fátima Correia filha de
N.OPERETA da Casa Paiva Raposo e Guimarães
e de UNIVERS da Dão-Agro,S.A, foi pontuada ao
desmame com DM=68 pts,DE=78 pts AF=68 pts,
pesou aos 210 dias 332 Kg com um potencial de
crescimento de 1609 g/dia.
Na secção de machos foi Prémio de Honra e ç

BERINGELA  Miguel Silvestre
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ç medalha de Ouro ALADO da Agro-Pecuária da

Coutada com 80 pontos filho de RHERMES e
de IMPERATRIZ ambos do mesmo criador.
ALADO foi qualificado ao desmame Reprodutor Difusão tendo sido pontuado com DM=82
pts, DE= 78 pts e AF=78 pts, este animal demonstrou um potencial de crescimento de
1157g/dia atingindo aos 210 dias 322 Kg. O
Prémio de Honra Reserva e medalha de Ouro
foi para BAGAÇO de Miguel Silvestre com 78
pontos, BAGAÇO é filho de INVULGAR do
mesmo criador e de VIRIATO da Dão-Agro,S.A.
pesou aos 210 dias 361 Kg com um potencial
de crescimento de 1830g tendo sido pontuado
ao desmame com DM= 78 pts DE=73 pts e
AF=85 pts.
Cerimónia de entrega de prémios (da esq. para a dir.  Jorge Herrera,
Foram ainda atribuídas mais duas medalhas Duarte Lopes e D. Mariano de Diego Hernandez).
de Ouro para Machos, uma para BEIRÃO (SAcolaboração dos criadores que estiveram presenLOMÉ x REJON), 77 pontos, da Agro-Pecuária da
tes no evento foi notória. Desde já reconhecemos
Coutada e outra para BACALHAU (PLANTA x UNIo esforço feito pelos criadores e que só assim nos
VERS), 76 pontos, de Maria de Fátima Correia.
é possível organizar eventos.
Foi um evento bastante participado em que a
FÊMEAS

MACHOS
Honra

Beringela

Miguel Silvestre

Miguel Silvestre

H. Reserva

Azeitona

Fund. Eugénio de Almeida

A.P. Coutada, Lda

Ouro

Beira

Maria de Fátima Correia

Bacalhau

Maria Fátima Correia

Ouro

Aurélia

Fund. Eugénio de Almeida

Aragonez

José Miguel Lopes

Prata

Amora

Fund. Eugénio de Almeida

Alvito

A.P. Coutada, Lda

Prata

Barteira

Johanna G. Van Valburg

Honra

Alado

A.P. Coutada, Lda

H. Reserva

Bagaço

Ouro

Beirão

Ouro
Prata
Prata
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LISTA DOS ASSOCIADOS
Dão Agro - Soc. Agríc. do Dão, S.A.
Quinta das Ladeiras - Óvoa
3440-012 SANTA COMBA DÃO
Tel: 91 879 56 22

MIGUEL SILVESTRE
Qta. das Magnólias
Torre - Sobrosa
4580-752 PAREDES
Tel: 964 053 435

Engª Beatriz Martins
Rua Sra. Currie, 31
6300-756 GUARDA
Tel: 271 223 224

Amadeu Augusto Alves Cidres
Rua Central, 57
5300, Izeda - BRAGANÇA
Tel.: 273 959 052
Dominique André
Qta. dos Casados
6320 ALDEIA DA PONTE
Tel: 271 496 483

António Manuel Rosa Duarte
Casal do Geraldo - Chouto
2140 CHAMUSCA
Tel: 243 599 656
António Vieira Baptista
Qta. do Cubo - Outeiro da Cortiçada
2040 RIO MAIOR
Tel: 243 992 664

Monte das Silveiras, Lda.
R. do Espírito Santo, 12-3º
6000 CASTELO BRANCO
Tel: 91 9932 651

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

D. Mercedes R. Hespanhol Melro
Monte do Sargacinho
S. Pedro da Gafonhoeira
7040 ARRAIOLOS
Tel: 266 733 590

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

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

M.ª de Fátima S. Almeida Correia
R. José Manuel P. Rego, 64, 1º dto.
2860 MOITA
Tel: 212 894 219

Soc. Agrícola Venâncio & Venâncio, Lda.
Herdade da Capela - Mosteiros
7340 ARRONCHES
Tel: 245 583 284

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

Soc. Agrícola Algueireiras e Anexas, Lda.
Herdade das Algueireiras
7340-205 - Mosteiros - ARRONCHES
Tel: 245 331 393

COLBOM, S.A.
Rua D. João V, 21, r/c esq.
1250-089 LISBOA
Tel: 213 880 640

Soc. Agrícola Monte do Neves
Monte do Neves
7430 CRATO
Tel: 245 991 010

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

Ant.º Francisco Paijão Gonçalves
R. Eng.º Duarte Pacheco, lt. 6, n.º 11
7160-213 VILA VIÇOSA
Tel: 268 980 655

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

Fundação Eugénio de Almeida
Herdade dos Pinheiros - Sé
7000-812 ÉVORA
Tel: 266 748 339

Hendrikus Termeer
Herdade da Giblaceira II
7050 MONTEMOR-O-NOVO
Tel.: 266 893 235

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

Soc. Agrícola da Freixieira, Lda.
Herdade das Silveiras
7054-909 MONTEMOR-O-NOVO
Tel.: 266 887 188
S. A. G. Bicha & Filhos
Estrada da Amieira
Cerrado das Marinhas
7580 ALCÁCER DO SAL
Tel: 265 622 463

* Criadores com actividade
à data de emissão.

ASSOCIADOS

Wilhelmus A. H. de Bruijn
Herdade do Roxo
7565 ALVALADE DO SADO
Tel: 269 448 065
Francisco Augusto Toste Parreira
Carreirinha 88, S. Bento
9700-180 ANGRA DO HEROÍSMO
Tel: 295 217 287

Carla Encarnação Bolas
Quinta Grande
Conceição de Faro
8005-486 FARO
Tel: 917 551 532
João Manuel Vasconcelos Mendonça
R. Eng.º Manuel R. Miranda, 6
9880-376 STA. CRUZ - GRACIOSA
Tel: 295 712 159

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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