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EDITORIAL 2012

Um ano passado sobre a edição da última revista e a conjuntura do País não apresenta melhorias, antes pelo contrário, seguramente estes tempos de crise estarão para
nos acompanhar por mais algumas edições.
Face a tal conjuntura, os bovinicultores, sobretudo os
produtores de vitelos de carne deverão ser exigentes
na qualidade do que produzem e maximizarem as suas
produções para tentar minimizar o custo de produção e
assim obterem o máximo rendimento para as suas explorações.
Não restam duvidas que os cruzamentos com a RAÇA CHAROLESA sempre foram os que permitiram maior produtividade e garantia de comercialização segura dado que
os produtos CRUZADOS de CHAROLÊS sempre foram bem
aceites pelos engordadores e pelo mercado consumidor.
A evolução resultante da melhoria genética obtida nos
anos mais recentes para dar resposta às solicitações do
mercado tem proporcionado a obtenção de linhas genéticas ainda com melhores rendimentos comerciais, facto
este apreciado pelos industriais do sector da carne.

Todas estas realidades conferem à RAÇA CHAROLESA e
aos produtos CRUZADOS de CHAROLÊS a manutenção
no TOP da procura dos bovinos para produção de carne.
Não estamos em tempo de aventuras em projectos que
pela sua incerteza comercial e reduzido leque de compradores sobretudo com uma enorme “volatilidade” de decisão podem de um momento para o outro comprometer
o escoamento de produtos vocacionados para mercados
demasiadamente específicos.
A todos os produtores de vacas aleitantes não posso deixar de recomendar a utilização de reprodutores machos de
RAÇA CHAROLESA, tendo em atenção que a única garantia de raça é o CERTIFICADO GENEALÓGICO, sendo este
o documento que deve ser exigido na compra de um reprodutor para atestar a sua qualidade e pureza de RAÇA.
O Presidente da Direcção
José Luís Alves Lopes

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE CRIADORES DE BOVINOS
DE RAÇA CHAROLESA

Quinta das Cegonhas Apt 430
2001-905 Santarém
Tel.: 243 306 205
Fax: 243 306 206
www.charoles.com.pt
geral@charoles.com.pt
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É MUITA VITAMINA
2009 e 2010 a VITAMINA teve em cada parto um casal de
gémeos
Neste parto triplo nasceram dois machos Hitler e Húmus
com 31 e 31 Kg respectivamente e uma fêmea Herdeira
com 31 Kg e apresentam todos uma excelente vivacidade
e saúde.

HERDEIRA

VITAMINA é uma vaca charolesa que no dia 24 de Março
de 2012 foi mãe de três vitelos de um só parto. Este verdadeiro fenómeno ocorreu na Fundação Eugénio de Almeida e desde que há registos de animais Charoleses em linha
pura em Portugal é a primeira vez que ocorre um parto
triplo numa mãe Charolesa. E tudo isto se deu ao ritmo
da natureza com um touro de
monta natural.
VITAMINA nasceu em 2004
ela própria também de um
parto gemular. A sua mãe SAMANTA ainda em produção
também na Fundação Eugénio de Almeida foi já mãe de
seis pares de gémeos, o que
indicia estarmos na presença de uma família com uma
tendência muito forte para a
ocorrência de partos gemulares. Por sua vez, VITAMINA
não é a primeira vez que tem
um parto múltiplo, aliás este é
o terceiro parto múltiplo, em

HÚMUS
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HITLER

IX CONCURSO MORFOLÓGICO DE JOVENS
REPRODUTORES DE RAÇA CHAROLESA
FIAPE 2011
ESTREMOZ
Eng. Tiago Baptista
Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Charolesa

A Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos de
Raça Charolesa fez em 2011 uma espectacular exibição de
Jovens Reprodutores de Raça Charolesa na FIAPE em Estremoz. Fruto da excelente colaboração que se tem verificado com a ACORE na organização do evento, o Concurso
de Jovens Reprodutores de Raça Charolesa realizado na FIAPE foi um êxito notável tendo sido uma grande atracção
o seu desenvolvimento e os animais que nele participaram e ficaram em exposição até ao final da FIAPE.
O concurso de Jovens Reprodutores de Raça Charolesa
tornou-se já um momento alto da FIAPE, a realização
deste concurso permite que se faça uma mostra de animais de elevado valor genético e qualidades morfológicas
inegáveis numa região onde a raça Charolesa assume um
papel determinante como linha paterna na produção de

vitelos cruzados de Charolês.
Este concurso contou com a participação de animais de
oito criadores seleccionadores de Raça Charolesa, foram
eles a Agro-Pecuária da Coutada, Lda de Benavente, a
Fundação Eugénio de Almeida de Évora, a Quinta dos
Gamos, Lda de Benavente, a Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexas, Lda de Arronches, a Dão-Agro, S.A.
de Santa Comba Dão, Hendrikus Termeer e Johanna
Gisberta Van Valburg de Montemor-o-Novo e Sociedade
Agro-Pecuária Miguel Silvestre Unipessoal, Lda de Paredes. Estes criadores fizeram-se representar neste concurso com 36 animais, 21 fêmeas e 15 machos, tenso sido
atribuídas pelo juiz do concurso13 medalhas 3 de Ouro, 5
de Prata e 5 de Bronze.
O juiz do Concurso foi Nicolas DAVID, um jovem criador de

E-MAIL - Reserva de Honra - Medalha de Prata
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DELÍRIO - Prémio de Honra - Medalha de Ouro

Bovinos de Raça Charolesa em França, grande conhecedor da Raça Charolesa e também ligado à de promoção
internacional da raça e ao associativismo na sua região. O
Juiz do concurso fez-se acompanhar de Bruno HERAULT
também criador em França que deu algum apoio ao juiz
no seu trabalho de classificação dos animais.
O prémio de Honra Fêmeas e Medalha de Ouro foi para
ESCÓCIA RD uma novilha da Dão-agro, S.A. filha de
BAMBINA, uma vaca do criador e de VALSEUR um touro
adquirido em França do criador GAEC des Aulnes. Escócia
foi qualificada ao desmame REPRODUTORA DIFUSÃO, na
classificação morfológica obteve DE=73 pts, DM=63 pts
e AF=68 pts com um peso ao desmame de 284 Kg e um
potencial de crescimento de 1511g/dia. Este animal teve
também um distinto peso ao nascimento de 43 Kg, um
valor bastante abaixo da média racial que em nada impediu que o animal atingisse performances bastante satisfatórias e uma morfologia de referência que lhe permitiu
obter a classificação mais alta neste concurso.
O prémio de Honra Reserva Fêmeas e medalha de ouro
foi para FRANCESCA RD, uma novilha da Sociedade AgroPecuária Miguel Silvestre Unipessoal, Lda filha de BALLTRAP um touro adquirido em França do criador EARL Elevage Bely e de PEÑAHORADA uma vaca adquirida em
Espanha do criador Mariano de Diego. FRANCESCA foi
classificada ao desmame com DE=65 pts DM=60 pts e
AF=78 pts atingiu ao desmame 253 Kg com um potencial
de crescimento de 1067 g/dia, foi qualificada ao desmame

REPRODUTORA DIFUSÃO. Este animal foi alvo de cuidada
apresentação pelo seu criador, e foi também o animal
mais jovem a concurso, com um ano de idade, assim como
FABÍOLA RD também da Sociedade Agro-Pecuária Miguel
Silvestre Unipessoal, Lda e obteve medalha de Prata.
A secção de fêmeas teve representação de mais animais
que a dos machos, situação que se verifica com alguma
frequência nos concursos de Raça Charolesa. Segundo o
Juiz do concurso, Nicolas DAVID a qualidade morfológica
dos animais é notável e que os animais apresentados teriam lugar em qualquer concurso de raça Charolesa. Foram
ainda atribuídas três medalhas de Prata para EXTRA, da
Sociedade Agrícola das Algueireiras e anexas, Lda, FABÍOLA da Sociedade Agro-Pecuária Miguel Silvestre Unipessoal, Lda e EUROPA da Dão-Agro,S.A., e três medalhas de
Bronze para EDUCADA e ESQUILA ambas da Fundação Eugénio de Almeida e ELEGRIA de Johanna G. Van Valburg
Nos machos o Prémio de Honra e medalha de Ouro foi para
DELÍRIO RE da Agro-Pecuária da Coutada, Lda, DELÍRIO RE
é filho de RÁFIA também da Agro-Pecuária da Coutada,
Lda e de TORRE MUGA um touro adquirido em Espanha
do criador Mariano de Diego, e já com vários anos em
serviço na exploração. TORRE MUGA é pai de vários animais premiados nos concurso de Raça Charolesa (DÚVIDA, ESPELHO,ÊXITO, CASTOR,…).DELÍRIO foi classificado
ao desmame com DE=73 pts ,DM =73 pts e AF=75 pts,
obteve ao desmame 330 Kg com um potencial de crescimento de 1489g/dia tendo sido qualificado REPRODUTOR
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FRANCESCA - Reserva de Honra - Medalha de Ouro

ELITE. DELÍRIO havia já sido apresentado no Concurso de
Jovens Reprodutores de Raça Charolesa em Montemoro-Novo em 2010 tendo nessa ocasião sido premiado com
medalha de Ouro e Prémio de Honra Reserva.
O Prémio de Honra Reserva e também medalha de Prata
foi para E-MAIL da Sociedade Agrícola das Algueireiras e
anexas, Lda. E-MAIL é filho de BAIANA uma vaca do criador e de CLÓVIS um touro adquirido em França do criador
GAEC Cyprès Pere et Fils da linha NECTARGERC. E-MAIL atingiu ao desmame um peso de 373Kg com umpotencial
de crescimento de 1900g/dia, foi classificado ao desmame
com DE=70 pts DM= 73 pts e AF =73 pts.
Nos machos além dos premiados acima descritos foi ainda
atribuída uma medalha de Prata para FRANCO da Sociedade Agro-Pecuária Miguel Silvestre Unipessoal, Lda, e
duas medalhas de Bronze uma para Ford da Dão-Agro,S.A.
e outra para FANDANGO da Quinta dos Gamos, Lda.
Após o concurso foi realizada a entrega dos prémios com a
participação dos órgão de poder local que manifestaram o
seu inteiro agradado na realização de um concurso de raça
Charolesa em Estremoz. Assim como sublinharam a fulcral
importância que a raça Charolesa tem na bovinicultura
nacional e regional. E terminou assim mais um evento de
promoção da Raça Charolesa com o destaque que lhe é
merecido nos meios de comunicação locais e nacionais.

ESCÓCIA - Prémio de Honra - Medalha de Ouro
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FÊMEAS

NOME

CRIADOR

Prémio de Honra
Medalha de Ouro

ESCÓCIA

Dão-Agro,S.A.

Reserva de Honra
Medalha de Ouro

FRANCESCA

Medalha de Prata

EXTRA

Medalha de Prata

FABÍOLA

Medalha de Prata

EUROPA

Dão-Agro,S.A.

Medalha de Bronze

EDUCADA

Fundação Eugénio
de Almeida

Medalha de Bronze

ESQUILA

Fundação Eugénio
de Almeida.

Medalha de Bronze

ELEGRIA

Johanna G. Van
Valburg

S.A.P.
Miguel Silvestre
Unip. Lda
Soc. Agrícola
Algueireiras e
Anexas, Lda
S.A.P.
Miguel Silvestre
Unip. Lda

MACHOS

NOME

CRIADOR

Prémio de Honra
Medalha de Ouro

DELÍRIO

Agro-Pecuária da
Coutada ,Lda

Reserva de Honra
Medalha de Prata

E-MAIL

Medalha de Prata

FRANCO

Medalha de Bronze

FORD

Dão-Agro,S.A.

Medalha de Bronze

FANDANGO

Quinta dos Gamos
Lda

Soc. Agríc.
Algueireiras e
Anexas, Lda
S.A.P
Miguel Silvestre
Unip. LDA

VII CONCURSO MORFOLÓGICO GERAL DA
RAÇA CHAROLESA
48ª Feira Nacional da Agricultura/58ª Feira do Ribatejo
SANTARÉM
Eng. Tiago Baptista
Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Charolesa

A Raça Charolesa mais uma vez foi a raça de bovinos com
maior representação na Feira Nacional da Agricultura que se
realizou de 4 a 12 de Junho de 2011 no CNEMA em Santarém.
A Feira Nacional da Agricultura é o palco habitual do
Concurso Morfológico Geral da Raça Charolesa, em 2010
a Raça Charolesa teve no dia 4 de Junho no seu máximo
esplendor em Santarém com a realização de mais uma
edição. Um evento só possível com a colaboração do
CNEMA, que ciente da mais valia para a Feira Nacional da
Agricultura em acolher este concurso tem colaborado
com a Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos de
Raça Charolesa para que o mais importante concurso de
animais de raça Charolesa que se realiza em Portugal se
continue a realizar em Santarém no decorrer da também
mais importante Feira Agrícola Nacional.

O concurso Morfológico Geral contou este ano com 36
animais provenientes de 9 criadores seleccionadores das
mais variadas proveniências geográficas, Agro-Pecuária
da Coutada, Lda de Benavente, António Vieira Baptista de
Rio Maior. Quinta dos Gamos, Lda de Benavente, Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexas, Lda de Arronches
Hendrikus Termeer e Johanna Van Valburg de Montemor-o-Novo, Maria de Fátima Correia da Moita e Sociedade
Agro-Pecuária Miguel Silvestre Unipessoal, Lda de Paredes. A repartição dos animais foi equilibrada entre machos e fêmeas sendo apresentados respectivamente 19 e
17 animais de cada sexo, sendo esta edição marcada pela
apresentação de vários touros adultos de elevado padrão
racial e morfológico.
O julgamento dos animais esteve a cargo de Gérard Mathé

BACCARAT - Vice-Campeão - Medalha de Ouro
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criador seleccionador da Raça Charolesa em França gentilmente indicado pelo Herd Book Charolais. Segundo o
próprio, a sua missão não foi fácil pois o padrão dos animais apresentados é de elevada qualidade racial e morfológica tornando hierarquização dos animais a concurso
muito difícil.
Neste concurso, além dos troféus de Campeão(ã) e ViceCampeão(ã), disputaram-se 16 medalhas, 4 de Ouro, 6 de
Prata e 6 de Bronze. Igualmente distribuídas entre machos
e fêmeas.
O Campeão e medalha do Ouro foi BERLIOZ da Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexas, Lda. BERLIOZ é
um reprodutor adulto com cinco anos e meio em serviço
na exploração de que é proveniente, trata-se de um touro
reprodutor adquirido já adulto em França com origem na
exploração GAEC Roube Père et Fils e com vários prémios
obtidos nos concurso em que participou em França. Cumulativamente foi o macho com mais idade apresentado
a concurso.
O Vice-Campeão de medalha de Ouro foi para BACCARAT
de Maria de Fátima Correia. BACCARAT foi adquirido adulto em França e também após vários prémios em concursos
no seu país de origem. BACCARAT foi criado por Eric Compot e é filho de ORCHIDEE do mesmo criador e de UNAU
de Czerewko Paul e é um touro adulto em serviço na exploração de Maria de Fátima Correia que além das sua excelentes características morfológicas apresenta também
um temperamento muito calmo que também é característico da raça.
E além dos premiados acima descritos houve ainda
atribuição de três medalhas de Prata e três de Bronze

DATCHA - Campeã - Medalha de Ouro
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a charoleses machos. As medalhas de Prata foram para
CIPRIOTE da Dão-Agro, S.A, Balltrap da Sociedade Agro-Pecuária Miguel Silvestre Unipessoal, Lda e Delírio da
Agro-Pecuária da Coutada, Lda. As medalhas de Bronze
foram para ELIXIR DA Quinta dos Gamos, Lda Espelho da
Agro-Pecuária da Coutada, Lda e para FADO de Maria de
Fátima Correia.
A Campeã fêmea e medalha de Ouro foi para DATCHA
da Sociedade Agro. Pecuária Miguel Silvestre Unipessoal,
Lda, filha de TULIPA uma vaca com origem no criador
Valentim dos Santos e de COURAGE um touro francês
origem Raymond Albert. DATCHA foi classificada ao desmame com DE=70 pts, DM= 62 pts e AF= 68 pts, atingiu
ao desmame 285Kg com um potencial de crescimento de
1333 g/dia. DATCHA já participou no Concurso Morfológico Geral de 2010, tendo nessa ocasião sido premiada com
medalha de Bronze, além disso participou também no
concurso Hispano-Luso de Bezerros em Salamanca em
2009 no qual obteve o primeiro prémio na sua secção e
foi Vice-Campeã do concurso.
A Vice-Campeã e medalha de Ouro foi para APRIL da
Dão-Agro,S.A., uma vaca adulta apresentada neste concurso com FOLHA uma vitela também de excelentes
características morfológicas. APRIL é filha de METHODE uma vaca origem Gaec Cyprès adquirida em França
pela Dão-Agro,S.A. e de NEVERS um touro Grand Raceur
origem Naudin J. F. & O. Bruzeau também ele adquirido
em França pela Dão-Agro,S.A.. APRIL teve neste concurso
em destaque por ser a única vaca afilhada, o que constitui
sempre um motivo de atracção para o público. APRIL Foi
qualificada ao desmame REPRODUTORA DIFUSÃO com a

APRIL - Vice-Campeã - Medalha de Ouro

BERLIOZ - Campeão - Medalha de Ouro
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classificação morfológica seguinte DE=78 pts, DM=78 pts
e AF=70 pts atingiu ao desmame 309 Kg com um potencial de crescimento de 922g/dia.
Foram ainda atribuídas tal como nos machos mais três
medalhas de Prata e três de Bronze. As medalhas de Prata
foram para EXTRA da Sociedade Agrícola das Algueireiras
e Anexas, Lda, EXCLUSIVE da Sociedade Agro-Pecuária
Miguel Silvestre Unipessoal,Lda e ESCÓCIA da Dão-Agro,
S.A.. As medalhas de Bronze foram para DÁLIA da Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexas,Lda, ERVILHA da
Dão-Agro,S.A. e para VALENTINA de Johanna Van Valburg.
Neste concurso todas as fêmeas apresentadas são nascidas em Portugal.

Após o concurso mantiveram-se em exposição os animais
que participaram no concurso até ao final da Feira sendo
dessa forma possível a todos os visitantes identificar os
animais premiados. Foi também a Feira Nacional da Agricultura um ponto de encontro de criadores da raça e de
utilizadores de touros charoleses em cruzamento industrial pois são estas ocasiões únicas para poder observar
animais de varias proveniências no mesmo local.

FÊMEAS

MACHOS

NOME

CRIADOR

NOME

CRIADOR

Campeã
Medalha de Ouro

DATCHA

S.A.P. Miguel
Silvestre
Unip. Lda

Campeão
Medalha de Ouro

BERLIOZ

Soc. Agrícola
Algueireiras e
Anexas, Lda

Vice-Campeã
Medalha de Ouro

APRIL

Dão-Agro,S.A.

Vice-Campeão
Medalha de Ouro

BACCARAT

Mª Fátima Correia

Medalha de Prata

EXTRA

Medalha de Prata

CIPRIOTE

Dão-Agro,S.A.

Medalha de Prata

EXCLUSIVE

Medalha de Prata

BALLTRAP

S.A.P.
Miguel Silvestre
Unip. Lda

Medalha de Prata

ESCÓCIA

Dão-Agro,S.A.

Medalha de Prata

DELÍRIO

Agro-Pecuária da
Coutada,Lda

Medalha de Bronze

DÁLIA

Soc. Agrícola
Algueireiras e
Anexas,Lda

Medalha de Bronze

ELIXIR

Quinta dos Gamos
Lda

Medalha de Bronze

ERVILHA

Dão-Agro,S.A.

Medalha de Bronze

ESPELHO

Agro-Pecuária da
Coutada, Lda

Medalha de Bronze

VALENTINA

Johanna Van
Valburg

Medalha de Bronze

FADO

Mª Fátima Correia

Soc. Agrícola
Algueireiras e
Anexas, Lda
S.A.P.
Miguel Silvestre
Unip. Lda

X CONCURSO MORFOLÓGICO DE JOVENS
REPRODUTORES DE RAÇA CHAROLESA
EXPOMOR 2011
MONTEMOR-O-NOVO
Eng. Tiago Baptista
Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Charolesa

A EXPOMOR 2011 integrada na Feira da Luz realizou-se em Montemor-o-Novo de 31 de Agosto a 5 de
Setembro e a raça Charolesa marcou mais uma vez
presença com a realização do um Concurso de Jovens
Reprodutores de Raça Charolesa e também com a reDOL]DomR GR /HLOmR GH 5HSURGXWRUHV TXDOLӾFDGRV GH
Raça Charolesa. Associação Portuguesa de Criadores
de Bovinos de Raça Charolesa com a colaboração da
Associação de Criadores de Bovinos, Ovinos e Caprinos da Região de Montemor-o-Novo realizou na EXPOMOR uma excelente mostra de jovens exemplares
da Raça Charolesa.
O Concurso de Jovens Reprodutores de Raça Charolesa tem marcado presença assídua na EXPOMOR e
nesta edição contou os animais de cada sexo foram
agrupados em duas classes etárias para que fosse
D FODVVLӾFDomR GRV DQLPDLV IHLWD HQWUH DQLPDLV FRP
diferença de idades menores. Deste modo houve para
machos e fêmeas uma secção de Jovens e uma secção
de Bezerros (as).

Neste concurso foram apresentados 39 animais, e
desta forma foi uma participação muito superior à
TXH VH WHP YHULӾFDGR QRV DQRV DQWHULRUHV 1RV PDchos disputaram o concurso 6 Bezerros e 10 Jovens,
nas fêmeas 5 Bezerras e 18 Jovens. E com esta repartição por secções foi atribuído um troféu de campeão
por cada secção e além dos troféus dos vencedores
de cada secção foram ainda atribuídas 19 medalhas, 5
medalhas de Ouro, 7 medalhas de Pratae 7 medalhas
de Bronze.
Neste concurso participaram animais de oito
proveniências: Agro-Pecuária da Coutada, Lda de
Benavente, Fundação Eugénio de Almeida de Évora,
Quinta dos Gamos, Lda de Benavente, sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexas, Lda de Portalegre,
Hendrikus Termeer e Johanna G. Van Valburg de Montemor-o-Novo e Sociedade Agro-Pecuária Miguel Silvestre Unipessoal, Lda de Paredes. A participação dos
seus animais neste concurso foi uma mais valia para
a raça em geral e para os criadores participantes pois

ECRIN - Campeão Jovem - Medalha de Ouro
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ERVILHA - Campeã Jovem - Medalha de Ouro

usufruíram de uma excelente oportunidade para divulgarem os seus produtos.
O julgamento dos animais esteve a cargo de Stéphane
BERTHOMIER criador em França de bovinos de Raça
Charolesa e grande conhecedor da raça Charolesa,
TXHDOpPGDiUGXDWDUHIDGHFODVVLӾFDURVDQLPDLVWHYH
durante o concurso condições climatéricas menos favoráveis para o desenvolvimento do mesmo.
Na secção de Bezerras a Campeã e também medalha
de Ouro foi FAÇONABLE da Sociedade Agro-Pecuária
0LJXHO 6LOYHVWUH 8QLSHVVRDO /GD )$d21$%/( p ӾOKD
de TIETA uma vaca origem Odivelpecuária, Lda e de
VARAL um touro origem Mariano Diego (Espanha),
touro este que venceu o Concurso Morfológico Geral
em Santarém em 2009 além de obter outros prémios
em concursos no seu país de origem. Esta bezerra foi
TXDOLӾFDGDDRGHVPDPH5HSURGXWRUD',)86®2WHQGR
atingido 279 Kg ao desmame com um potencial de
FUHVFLPHQWR GH  JGLD QD FODVVLӾFDomR PRUfológica foi atribuída a seguinte pontuação DE=62
pts, DM=68 pts e AF=73 PTS. Na secção de Bezerras
foi ainda atribuída uma medalha de Pratapara FEMININE também Sociedade Agro-Pecuária Miguel Silvestre Unipessoal, Lda e uma medalha de Bronzepara
FIGUEIRA da Dão Agro,S.A.
Na Secção de Jovens fêmeas a Campeã e medalha de
Ouro foi ERVILHA da Dão Agro, S.A.. ERVILHA já noutros
concursos de Raça Charolesa tendo sido premiada com
medalha de Pratano Concurso de Jovens Reprodutores
na EXPOMOR em 2010 e medalha de Bronzeno Concurso Morfológico Geral na Feira Nacional da AgriFXOWXUDHP(VWDQRYLOKDpӾOKDGH86$XPDYDFD
criada na Dão Agro e de VALSEUR um touro importado origem GAEC Deloche. ERVILHA é Reprodutora
',)86®2IRLFODVVLӾFDGDDRGHVPDPHFRP'( SWV
DM= 63 pts e AF=75pts, tendo atingido ao desmame
282Kg com um potencial de crescimento de 1300g/
dia. Além da medalha de Ouro atribuída à Campeã
foi ainda atribuída outra medalha de ouro a EXTRA
da Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexas, Lda,
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três medalhas de Prata, para EDUCADA da Fundação
Eugénio de Almeida, para ESTUDANTE da Sociedade
Agrícola das Algueireiras e Anexas Lda e também para
FRANCESA da Sociedade Agro-Pecuária Miguel SilvesWUH8QLSHVVRDO/GD3RUӾPQHVWDVHFomRDVPHGDOKDV
de Bronzeforam para ESQUILA da Fundação Eugénio
de Almeida, ESCÓCIA da Dão-Agro S.A. e para EDUCADA da Quinta dos Gamos Lda.
Dos 6 animais apresentados na secção de Bezerros foi
Campeão FOREST da Sociedade Agro-Pecuária Miguel
Silvestre Unipessoal Lda e cumulativamente medalha
GH2XUR(VWHDQLPDOpӾOKRGH520(5,$HGH9$5$/
ambos animais importados de Espanha do criador
Mariano de Diego. FOREST é Reprodutor ELITE com
D FODVVLӾFDomR DR GHVPDPH GH '(  SWV '0 
pts e AF=80 pts, nas performances obteve 301 Kg ao
desmame com potencial de crescimento de 1300g/
dia. FIORANO e FERRARI ambos da Dão-Agro, S.A
foram respectivamente medalhas de Pratae BRONZEda
VHFomRGHEH]HUURV'HQRWDUTXHHVWHVYLWHORVVmRӾOhos de duas vacas adquiridos pelo criador em França
Mi EHQHӾFLDGDV VHQGR SRU LVVR GH FRQJUDWXODU HVWH
aporte de genética para o nosso país, muito revelador
do excelente trabalho de selecção que efeito na raça
no seu país de origem.
Na secção de Jovens Machos o Campeão e também
medalha de ouro foi ECRIN da Agro-Pecuária da CoutaGD/GDHVWHQRYLOKRpӾOKRGH9,2/(7$H%(5/,1'(DPbos animais criados pela Agropecuária da Coutada, Lda.
(&5,1 IRL FODVVLӾFDGR DR GHVPDPH FRP '0  SWV
DE=67 pts e AF=65 pts o seu criador pode orgulharse de apresentar o único campeão neste concurso que
ambos os progenitores foram também por si criados.
Nesta secção foram atribuídas ainda duas medalhas
de prata, para FORD da Dão-Agro, S.A. e para FIGARO
da Sociedade Agro-Pecuária Miguel Silvestre Unipessoal Lda e duas medalhas de bronze para ESPELHO da
Agro-Pecuária da Coutada, Lda e FABULOSO de Johanna G. Van Valburg.
( DSyV D DSUHVHQWDomR GRV DQLPDLV SDUD FODVVLӾFDomR

FAÇONABLE - Campeã Bezerra - Medalha de Ouro

teve lugar um momento de convívio entre os criadores
no qual de fez a entrega do prémios aos criadores que
apresentaram os animais, num ambiente de salutar colaboração entre as organizações locais e a Associação
Portuguesa de Criadores de Bovinos de Raça Charolesa.
Realizou-se ainda durante a EXPOMOR o Leilão de
5HSURGXWRUHV 4XDOLӾFDGRV GH 5DoD &KDUROHVD QR
TXDOIRUDPDSUHVHQWDGRVDQLPDLVTXDOLӾFDGRVWHQGR
BEZERRAS

NOME
Campeã
Medalha de Ouro

FAÇONABLE

Medalha de Prata

FEMININE

Medalha de Bronze

FIGUEIRA

CRIADOR
Soc. Agro-Pecuária
Miguel Silvestre
Unipessoal Lda
Soc. Agro-Pecuária
Miguel Silvestre
Unipessoal Lda

FOREST - Campeão Bezerro - Medalha de Ouro

alguns sido já apresentados no concurso. No leilão
foram transaccionados Jovens Reprodutores Machos
WHQGRVH YHULӾFDGR XP YDORU PpGLR GH Ε SRU
animal. E face há elevada procura de Reprodutores
&KDUROHVHVTXHVHWHPYHULӾFDGRIRLWDPEpPXPPRmento muito oportuno para os criadores estabelecerem relações comerciais.
BEZERROS

Dão-Agro,S.A.

JOVENS FÊMEAS
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NOME

CRIADOR

Campeã
Medalha de Ouro

ERVILHA

Dão-Agro,S.A.

Medalha de Ouro

EXTRA

Soc. Agrícola
Algueireiras e
Anexas, Lda

Medalha de Prata

EDUCADA

Fundação Eugénio
de Almeida

Medalha de Prata

ESTUDANTE

Medalha de Prata

FRANCESCA

Medalha de Bronze

ESQUILA

Medalha de Bronze

Medalha de Bronze

NOME

CRIADOR

Campeão
Medalha de Ouro

FOREST

Soc. Agro-Pecuária
Miguel Silvestre
Unipessoal Lda

Medalha de Prata

FIORANO

Dão-Agro,S.A.

Medalha de Bronze

FERRARI

Dão-Agro,S.A.

JOVENS MACHOS

NOME

CRIADOR

Campeão
Medalha de Ouro

ECRIN

Agro-Pecuária da
Coutada, Lda

Medalha de Prata

FORD

Dão-Agro,S.A.

Fundação Eugénio
de Almeida

Medalha de Prata

FIGARO

ESCÓCIA

Dão-Agro, S.A.

Medalha de Bronze

ESPELHO

EDUCADA

Quinta dos Gamos
Lda

Medalha de Bronze

FABULOSO

Soc. Agrícola
Algueireiras e
Anexas, Lda
Soc. Agro-Pecuária
Miguel Silvestre
Unipessoal Lda

Soc. Agro-Pecuária
Miguel Silvestre
Unipessoal Lda
S.A.P.
Agro-Pecuária da
Coutada, Lda
Johanna Gisberta
Van Valburg

CAR – A VERDADEIRA EFICIÊNCIA ALIMENTAR?
António Gomes
Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior Agrária
Doutorando em Ciências Agrárias – Área de especialização Ciência Animal, Universidade de Évora
Ana Simões
Mestranda em Zootecnia, Universidade de Évora
Nuno Carolino
Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I.P./INIA – Santarém,
Escola Universitária de Vasco da Gama, Coimbra

CAR são as iniciais de Consumo Alimentar Residual. Assim
se traduz Residual Feed Intake (RFI) no Brasil e temos de
reconhecer a primazia do Brasil entre os lusófonos, PELO
MENOS na bovinicultura, que é do que estamos a falar.
O CAR é um novo parâmetro da eficiência alimentar. Novo,
relativamente! Veio ao mundo em 1963, num artigo dos
americanos Robert M. Koch e colaboradores, publicado no
Journal of Animal Science e intitulado “Efficiency of feed
use in beef cattle” (“Eficiência da utilização do alimento em
bovinos de carne”).




Robert M. Koch (n. 1924), o primeiro a definir o conceito
de Consumo Alimentar Residual
http://www.aps.uoguelph.ca/~lrs/BioAB/rmkoch.html
Passou umas décadas no limbo para reaparecer nos anos
90. Agora, na literatura científica, eficiência e CAR são dos
temas mais falados. Vamos ver porquê.
1. Importância da eficiência alimentar na produção
bovina
A população mundial continua a aumentar. Ultrapassou
há pouco os 7 mil milhões e prevê-se que, em 2030, haja
mais mil milhões de bocas a alimentar e, em 2050, mais

dois mil milhões. Não aumenta só o número de bocas,
mas também o que entra em cada uma, graças ao aumento do rendimento médio que se verifica nas zonas
de maior crescimento demográfico. Prevê-se que em
2030 a produção de alimentos tenha de ser 70% superior à actual.
Por outro lado, o clima e a natureza degradam-se e o uso
da terra, da água e de outros recursos atinge os limites. O
desafio que se põe à bovinicultura mundial, como a toda
a agricultura, nas próximas décadas, é produzir mais, com
menos recursos e menor impacto ambiental. Prevê-se
que 70% do aumento de produção seja obtido através de
tecnologias melhoradoras da eficiência (70% de 70% são
49%: praticamente metade).
Calculou-se que um aumento de 5% na eficiência alimentar dos bovinos em engorda teria um resultado económico
4 vezes superior ao de igual aumento na velocidade de
crescimento. Também na vacada um aumento da eficiência
alimentar pode proporcionar grande redução de custos. A
vacada consome mais de 70% da energia alimentar do sistema de produção de carne bovina. As necessidades energéticas de manutenção representam 70% das necessidades
totais da vaca. Isto quer dizer que 50% de toda a energia
alimentar consumida pelos bovinos de carne se destina a
satisfazer as necessidades de manutenção das vacas.
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2. A eficiência alimentar clássica
Agora concentremo-nos na eficiência alimentar. A alimentação é o mais limitante dos factores de produção animal:
pelos custos, pela superfície agrícola que exige, pelo impacto ambiental potencial da produção dos alimentos.
Desde cedo se reconheceu a necessidade de a melhorar.
“Só se pode melhorar o que se pode medir”. A eficiência
alimentar tem sido medida através de vários parâmetros,
dos quais o mais usado, na produção de carne, é o índice
de conversão (IC). Este define-se como o peso médio de
alimento consumido por unidade de ganho de peso vivo.
É mais eficiente o animal com o IC mais baixo.
Na bovinicultura de carne, a aplicação do IC ao controlo
produtivo e ao melhoramento genético foi muito menor
do que nos monogástricos, por duas razões principais:
- faz menos sentido, devido à grande variabilidade dos
alimentos e rações, em termos de matéria seca e de valores nutritivos da matéria seca (p. ex.: não são equivalentes 1 kg de farinha de milho e 1 kg de uma silagem ou
de palha);
- a sua avaliação é difícil e cara (em instalações, equipamento e trabalho), e a relação custo-benefício é menos
favorável nos bovinos.
O índice de conversão tem outra particularidade que o
desvaloriza: as correlações com a velocidade de crescimento e com o peso à maturidade. Estas correlações
desvalorizam-no por um bom e um mau motivo. O bom
é que, ao melhorar o crescimento, estamos a melhorar
o índice de conversão: animal que cresce mais depressa
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come menos por cada kg de ganho de peso. Portanto, a
selecção indirecta é suficiente, dispensando o trabalho e
a despesa da medição do consumo alimentar individual.
O mau motivo é que, associado ao melhoramento do
índice de conversão, observa-se um aumento do peso à
maturidade. Se na engorda isso é bom, na vacada é mau:
vacas maiores têm maiores necessidades de manutenção.
3. A nova eficiência alimentar
Como dissemos atrás, Consumo Alimentar Residual (CAR)
é uma tradução de Residual Feed Intake (RFI). Outra
tradução possível é Ingestão Alimentar Residual (IAR).
Ainda outra designação em língua inglesa, preferida na
Austrália, é Net Feed Intake (NFI), que se pode traduzir
por Consumo (ou Ingestão) Alimentar Líquido ou Limpo.
Sugerimos fixar as primeiras designações, portuguesa e
inglesa, por serem as mais comuns na literatura actual.
Todas estas designações, bem como os nomes de investigadores citados e os links indicados no final do artigo, podem ser usados para iniciar uma pesquisa bibliográfica na
internet, que recomendamos vivamente aos interessados.
O CAR de um animal define-se como a diferença entre o
seu consumo alimentar observado e o previsto, em função do seu peso e velocidade de crescimento. Um animal
é eficiente se o seu CAR for negativo (consumo observado
inferior ao previsto), e tanto mais eficiente quanto mais
baixo o CAR. Por outro lado, o animal é ineficiente se o
seu CAR for positivo (consumo observado superior ao
previsto).
Por exemplo: dois novilhos em engorda pesam 400 kg




cada e têm ganhos médios diários de 1,7 kg. Suponhamos que o consumo alimentar esperado para este peso e
crescimento e para o tipo de ração utilizada foi calculado
em 11 kg de matéria seca por dia. Mas verifica-se que,
mantendo o mesmo crescimento, um come 10 kg e o outro 12 kg. O CAR, diferença entre o consumo observado e o
consumo esperado, é -1 kg para o primeiro e +1 kg para o
segundo. O primeiro, de CAR negativo, chega ao mesmo
resultado com menos alimento: é o mais eficiente.
Verifica-se que o CAR tem uma heritabilidade moderada,
o que permite uma boa resposta à seleção. Os brasileiros Del Claro e colaboradores, numa revisão bibliográfica
publicada já em 2012, indicam uma heritabilidade média
de cerca de 30%. Isto quer dizer que, em média, 30% do
CAR se deve a efeitos genéticos aditivos. Um animal transmite, em média, metade destes efeitos aos seus filhos.
Assim, o CAR médio esperado dos filhos do novilho com
CAR igual a -1 kg é -0,15 kg. Isto é: metade do produto do
CAR paterno pela heritabilidade.
À primeira vista parece ter havido um retrocesso: o pai
tinha -1 e os filhos têm -0,15. Mas é um progresso, porque
a média da geração do pai era 0 e a média da geração dos
filhos é -0,15. O progresso genético é a diferença entre
as médias de gerações sucessivas. E entre os filhos, muito
provavelmente, haverá alguns superiores (neste caso,
com CAR inferior) ao pai.
Segundo os australianos Herd, Richardson e Oddy, em
trabalhos publicados em 2004, a variação do CAR entre
animais explica-se por diferenças na eficiência da utilização da energia a cinco grandes níveis (ver quadro).

O CAR tem uma correlação positiva forte com o IC. Isto
quer dizer que uma parte importante da variação de ambos é devida aos mesmos factores, e o melhoramento de
um resulta no melhoramento do outro. Mas, como referem, em revisão publicada em 2008, os australianos Arthur
e o já citado Herd, o CAR tem uma vantagem importante
sobre o IC: não está correlacionado com a velocidade de
crescimento nem com o peso à maturidade. A selecção
para o CAR melhora a eficiência alimentar durante o
crescimento sem aumentar as necessidades de manutenção do animal adulto.
Uma vantagem adicional: a independência entre o CAR e a
velocidade de crescimento só se verifica com alimentação
ad libitum. Em situações de restrição alimentar, os animais
com menor CAR têm maiores crescimentos. Isto explica-se
por terem menores necessidades de manutenção, deixando mais nutrientes disponíveis para o crescimento.
Aparentemente, as únicas desvantagens do CAR em
relação ao IC são as maiores dificuldades em calculá-lo e
explicá-lo.
4. Os novos meios de avaliação
Para avaliar a eficiência alimentar é preciso medir o consumo alimentar. A generalização da investigação sobre
esta matéria tem sido acompanhada pela evolução da
tecnologia para medição do consumo e do comportamento alimentares individuais de animais alojados em
grupo, em condições idênticas às das engordas comerciais. Há muito que se conhecem as portas electrónicas.
Um novo sistema permite o registo contínuo da ingestão
através de manjedouras com balança.

Quadro. Base fisiológica do CAR em bovinos de carne: partição da variação por factores causais
Nível fisiológico

Fatores de variação do CAR

Fração da variação explicada

1. Ingestão

Padrões de alimentação (comportamento alimentar)

2%

2. Digestão

Digestibilidade (eficiência digestiva do animal)

10%

3. Metabolismo

Renovação da proteína, metabolismo dos tecidos e stress

37%

Composição corporal

5%

4. Atividade

Actividade física

9%

5. Termorregulação

Incremento calórico e fermentações

9%

Desconhecido

27%

Total (arredondado)

100%
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A tecnologia de avaliação da eficiência alimentar representa um investimento elevado. No entanto, o reconhecimento da importância económica e ambiental desta vertente está a dar origem a cada vez mais centros equipados
para a explorar.
Outra via de melhoramento que está a ser investigada é a
dos marcadores genéticos. A complexidade biológica do
CAR leva a crer que será necessário um conjunto grande
de marcadores para uma avaliação genética rigorosa dos
animais. Quando isso for conseguido, a avaliação tornarse-á muito mais barata e expedita.
5. Conclusões
- Perspectivas no melhoramento genético
Estudos feitos no Canadá, pelo Dr. John Basarab, da Universidade de Alberta, e outros, demonstraram que a selecção para baixar o CAR pode ter resultados significativos:
a) na vacada
- baixar as necessidades de manutenção em 10-12%
- melhorar o peso de vitelo desmamado por consumo alimentar das vacas em 15%
b) na engorda
- melhorar a eficiência de conversão em 9-15%
- reduzir a deposição de gordura corporal em 4%
c) em todo o ciclo produtivo

- reduzir a ingestão de matéria seca em 10-12%
- reduzir as emissões de metano em 25-30%
- reduzir a emissão de azoto, fósforo e potássio nos dejectos em 15-17%
- Perspetivas na gestão da engorda
- Determinação do momento ideal de comercialização de
cada animal
- Identificação precoce dos animais doentes
O CAR é uma nova oportunidade de melhoramento da
eficiência alimentar na produção de carne bovina. Já
começa a ser estudado entre nós, com avaliação experimental, para raças autóctones (Alentejana e Mertolenga)
na Universidade de Évora e já foi incluído na avaliação
genética 2012 da raça Mertolenga. Dentro de pouco tempo há-de ser um termo familiar da bovinicultura portuguesa. Vale a pena fazer uma pesquisa na Internet sobre
esta matéria. Chamamos a atenção para o rigor e a organização em rede dos trabalhos feitos na Austrália, Canadá,
Estados Unidos e Brasil. Aqui vão algumas pistas:

Austrália –
Meat and Livestock Australia: http://www.mla.com.au/Home
Testing beef cattle for net feed efficiency – standards manual:
http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/livestock/beef/breeding/general/feed-efficiency
Brasil –
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11139/tde-24012012-094448/pt-br.php
Canadá –
Government of Alberta, Agriculture and Rural Development, Residual Feed Intake:
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex10861
EUA –
National Beef Cattle Evaluation Consortium: http://www.nbcec.org/
National Program for Genetic Improvement of Feed Efficiency in Beef Cattle: http://www.beefefficiency.org/


Figura. Moderno equipamento automático para a medição do consumo individual e o registo do comportamento alimentar de bovinos em parques de engorda
colectivos (na fotografia, equipamento instalado no
Rancho da Matinha, Brasil - http://www.tangarapec.com.br)
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PASTAGENS, FORRAGENS E RENTABILIDADE
Fertiprado,Lda

noleico conjugado), protectores eficazes contra o cancro
e doenças cardiovasculares. Carne feita em pastoreio de
erva verde contem até 5 vezes mais CLA que a carne produzida com concentrados.
Num sistema de produção animal ideal, as pastagens de
longa duração (que devem por norma ser instaladas em
parcelas que não queremos mobilizar todos os anos) seriam a base da alimentação, onde os animais teriam disponível alimento de qualidade durante os períodos de
pastoreio, e as terras de sementeira estariam reservadas
para produção de forragens de qualidade para suplementação em períodos de escassez alimentar e/ou para
quando os animais estivessem estabulados.
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EXEMPLO DE CURVAS DE CRESCIMENTO DE ERVA NAS PASTAGENS
MEDITERRÂNEAS
140

120

100

kg DM ha-1dia-1

A rentabilidade das explorações agro-pecuárias depende
fortemente dos custos da alimentação animal. O cenário
actual caracterizado pelo elevado preço dos alimentos
concentrados, causado pelo aumento do custo das matérias-primas e pela escassez e elevado preço da palha e
feno - em consequência da seca deste inverno - obriga-nos a repensar os nossos sistemas de produção.
Temos na Região Mediterrânea condições únicas – temperaturas amenas e fotoperíodos longos - para produzir
alimentação animal de qualidade. Ao falar de qualidade,
referimo-nos a misturas biodiversas ricas em leguminosas que resultam num alimento nutritivo e desempenham um papel fundamental na saúde animal e na qualidade da carne e do leite.
Se esta alimentação for produzida nas nossas próprias
explorações, ganhamos independência em relação a factores de produção externos e conseguimos melhorar os
resultados económicos das nossas empresas.
As pastagens e forragens biodiversas ricas em leguminosas, por terem na sua composição diferentes espécies e
cultivares, são um alimento mais completo, equilibrado
e rico em:
t &OFSHJBFQSPUFÓOB 
t 7JUBNJOBTFTBJTNJOFSBJT
t 0VUSPTFMFNFOUPT DPNPPTUBOJOPTDPOEFOTBEPTRVF
actuam como anti-timpânicos, anti-helmínticos, anti-diarreicos e geradores de proteína by-pass
De onde resultam produtos alimentares (carne e leite)
também mais ricos e equilibrados, com benefícios directos na saúde humana:
t 7JUBNJOB& SFEV[PSJTDPEFEPFOÎBTDBSEJPWBTDVMBSFT
e cancerígenas
t "DJEP!MJOPMÏOJDP 0NFHB 0NFHBF$-" ÈDJEPMJ-
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t "TQBTUBHFOTQFSNBOFOUFTCJPEJWFSTBTSJDBTFNMFHVminosas são reconhecidas pela maior produção de erva
devido a uma superior eficiência fotossintética e a uma
melhor exploração da água e nutrientes do solo (estruturas aéreas e radiculares mais densas e eficazes) que
possibilitam a sua persistência em anos mais secos. As
sementes de leguminosas, pré-inoculadas com Rhizobium específico, potenciam a capacidade de fixar azoto
gratuitamente pelas leguminosas, proporcionando uma
fertilização azotada gratuita e o incremento da proteína
da pastagem enquanto alimento.
t 0CTFSWBOEP BT DVSWBT EP HSÈöDP BDJNB  DPODMVÓNPT
que haverá sempre períodos de escassez de alimento.
Para colmatar períodos normais (grande parte do verão
e inverno) ou anormais (outono e primavera) de escassez
alimentar, a forragem conservada é, pelos aspectos referidos anteriormente, a melhor e mais rentável solução.
Em suma a produção animal deverá voltar a alterar
hábitos de forma a tirar partido das condições únicas
e favoráveis do nosso país para a produção, nas nossas

próprias explorações, de pastagens e forragens ricas em
leguminosa de alta qualidade como forma de aumentar
a rentabilidade das empresas agro-pecuárias.
Existem no entanto alguns riscos que podem condicionar o êxito destas culturas. Cumprir as normas de instalação e maneio e procurar aconselhamento técnico adequado é a melhor forma de evitar acidentes culturais e
de garantir que as pastagens e forragens cumprem o seu
principal objectivo: fornecer uma alimentação animal

rica em energia, proteína e com elevada digestibilidade
a baixo custo.
Na FERTIPRADO dedicamo-nos há 22 anos ao desenvolvimento e comercialização de misturas de sementes biodiversas ricas em leguminosas para pastagens e forragens.
Estas misturas são adaptadas às distintas condições locais de solo e clima e vão de encontro às necessidades e
vocação das explorações agro-pecuárias com o objectivo
de rentabilizar a actividade deste tão nobre sector.
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CONTROLO DE FILIAÇÕES
NA RAÇA CHAROLESA
Eng. Tiago Baptista
Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Charolesa

A Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos de
Raça Charolesa como entidade Gestora do Livro Genealógico da Raça Charolesa realiza controlo de filiação nos
vitelos de Raça Charolesa por compatibilidade de ADN.
O controlo de filiação por compatibilidade de ADN é a
garantia de que a informação relativa às genealogias é
fidedigna e assim de que os vitelos são comprovadamente descendentes dos Reprodutores declarados, constituindo assim uma mais valia para a certificação do animal e credibilidade do Livro Genealógico.
A verificação da compatibilidade de filiação é feita por
amostragem nos vitelos nascidos em cada época de partos em cada criador e sempre que possível de forma a
serem conhecidos os resultados antes do desmame. As

análises do material biológico são feitas em laboratórios
reconhecidos e que respeitam as normas internacionais, permitindo assim que se utilizem análises feitas a
animais realizadas por outros laboratórios que seguem
o mesmo protocolo como sejam os Touros utilizados em
inseminação artificial ou mesmo animais importados
que já tenham realizado a análise no seu país de origem.
A verificação de compatibilidade está a ser realizada com
um painel de 17 microsatélites, dos quais 9 são os recomendados pelo ISAG (International Society for Animal
Genetics). Desta forma permite-se fazer a exclusão de
um parentesco com um grau de certeza de 99,99%.

Figura 1: Exemplo de não verificação de compatibilidade ao pai declarado




Figura 2: Exemplo de verificação de compatibilidade ao Pai e Mãe
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LISTA DOS ASSOCIADOS

5 - Companhia das Lezírias, S.A.
Largo 25 de Abril, 17
2135-318 Samora Correia
Tel. 263 650 600

272 - Rui Manuel Dias de Matos
Canada João Paulino, nº 14
9950-302 Madalena
Tel. 292 623 344

245 - Francisco Augusto Toste Parreira
Carreirinha,88- S. Bento
9700-180 Angra do Heroísmo
Tel. 295 217 287

19 - Casa Agrícola Santos Jorge, S.A.
Herdade dos Machados, Apt24
7860-909 Moura
Tel. 285 251 575

273 - Normando Oliveira da Silva
Ribeira Grande,4 Ribeiras
9930-306 Lajes do Pico
Tel. 292 678 226

249 - José António Sousa
Santa Bárbara
9580-111Vila do Porto
Tel. 296 884 695

85 - Soc. Agrícola Venâncio e Venâncio, Lda
Herdade da Capela
7340-205 Mosteiros
Tel. 245 583 284

274 - Gabriel Humberto Ferreira Pereira
Estrada Nova, 9
9950-231 Criação Velha
Tel. 292 623 405

250 - Maria Odília Braga Chaves Figueiredo
Malbusca
9580-231 Vila do Porto
Tel. 296 884 750

93 - Agro-Pecuária da Coutada, Lda
Quinta do Papelão
2130-999 Benavente
Tel. 263 589 429

275 - Tiago Orlando Medina Cardoso
Mirante - Silveira
9930-177 Lajes do Pico
Tel. 292 676 310

121 - Fundação Eugénio de Almeida
Páteo de S. Miguel - Apt. 2001
7001-901 Évora
Tel. 266 748 300

276 - Helder Manuel da Silva Bettencourt
Rua do Emigrantes, nº14
9800-564 Velas
Tel. 295 432 145

137 - Mercedes Hespanhol Melro
Rua Dórdio Gomes,15
7000-881 Évora
Tel. 266 733 590

277 - Maria da Conceição Garcia Rodrigues
Estrada Nova,nº 11
9950-231 Criação Velha
Tel. 292 622 936

161 - António Vieira Baptista
R. Almirante Cândido dos Reis, 20, 1º
2040-322 Rio Maior
Tel. 243 992 664

278 - Sérgio Manuel Azevedo da Silva
Foros-Calheta do Nesquim
9950-055 Lajes do Pico
Tel. 292 666 252

178 - Quinta dos Gamos, Lda
Foros de Almada
2130-121 Santo Estevão BNV
Tel. 263 949 202

279 - Sociedade Agrícola Saramago Tavares,Lda
Rua da Mouraria, 26
7300-142 Portalegre
Tel. 914 764 874
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252 - António Manuel Ramos Melgão
Monte da Sobreirinha
7220-530 Évora
Tel. 266 691 148

269

253 - Paula Cristina A. da Silva Parreira Ventura
Ferreiro das Covas, nº26 - Ribeirinha
9700-450 Angra do Heroísmo
Tel. 295 663 113
254 - Paulo Sérgio Rocha Mendes
Rua do Poço nº9 Santa Barbara
9700-471 Angra do Heroísmo
Tel. 295 906 832
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199 - Dominique André
Rua do Cabecito, Nº5
6320-031 Aldeia da Ponte
Tel. 271 647 141

255 - João Crisóstomo da Silva Gomes
Rua professor Baltazar Luís Sarmento, nº39
9940-153 S. Roque do Pico
Tel. 292 655 395
256 - Ciclo Agro-Pecuária de São Jorge, Lda
Avenida do Livramento - S.Jorge
9800-522 Velas
Tel. 295 412 456

263
199

201 - S.A.G. Bicha & Filhos, Lda
Estrada da Ameira
7580-303 Alcácer do Sal
Tel. 265 622 463
202 - Soc. Agrícola Algueireiras e Anexos, Lda.
Rua D. Nuno Álvares Pereira, 49, 2.º
7300-104 Portalegre
Tel. 245 331 393
209 - Wilhelmus A.H. de Bruijn
Rua Almirante Reis, 17
7570-179 Grândola
Tel. 269 448 065
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263 - João António Martins Saraiva
Rua da Várzea, Lote 6 nº2 r/c D
3040-267 Coimbra
Tel. 232 688 181
264 - Eduardo Miguel Pereira Alves
Estrada Regionalnº3 - Silveira
9930-177 Lajes do Pico
Tel. 292 672 604

266 - Maurício Manuel Vieira Travassos
Flor da Rosa Alta
9580-476 Vila do Porto
Tel. 296 882 953
267 - Caval, Lda
Herdade de Camões-Apartado 96
7480-999 Avis
Tel. 266 106 731

260
261

262

264

262 - Manuel Humberto Faria Nunes
Estrada Regional, nº 77
9950-000 Madalena
Tel. 292 622 921

265 - José Goulart Sequeira
Rua de Cima nº 15
9950-454 São Caetano
Tel. 292 699 342

209

238 - Monte da Silveira, Sociedade Agrícola, Lda.
Rua do Espírito Santo, n.º12, 3.º
6000 Castelo Branco
Tel. 272 322 843
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279

121

201

237 - Sociedade Agrícola Monte do Neves
Monte do Neves - Vale do Peso
7430 Crato
Tel. 245 991 010

244 - João Manuel Vasconcelos Mendonça
Rua Engº Manuel R. Miranda, 6
9880-376 Santa Cruz da Graciosa
Tel. 295 712 159

228
85

233 - António Francisco Colaço
Rua Francisco Galrito, 22
7780-284 Castro Verde
Tel. 286 327 399

243 - Maria de Fátima Almeida Correia
Rua José Manuel P. Rêgo, N.º 64, 1.º Dto.
2860 Moita
Tel. 212 894 219

261 - Jorge Garcia
Rua Conselheiro Miguel António da Silveira
9950-365 Madalena
Tel. 917 014 678

202

5

228 - João Manuel Tavares Martins
Rua Santiago, 24
7300-570 Urra
Tel. 245 382 160

241 - R.A.M. Gonçalves, Lda
Rua Eng. Duarate Pacheco, LT. 6, N.º 11
7160-213 Vila Viçosa
Tel. 965 072 598

178
93

215 - Hendrikus Termeer
Courela das Ferrenhas - Reguendo de S. Mateus
7050-352 Montemor-o-Novo
Tel. 266 893 235

239 - Amadeu Augusto Alves Cidres
Rua Central,nº 57
5300-852 Izeda
Tel. 273 959 052

260 - Carlos Manuel Silva Dutra
Rua direita, nº54 - Criação Velha
9950-236 Madalena
Tel. 917 889 508

161

213 - Dão-Agro, S.A.
Quinta da Ladeiras
3440-012 Santa Comba Dão
Tel. 918 795 622

257 - Rui Manuel Evangelho Garcia
Ramal do Porto,nº10
9950-426 Madalena do Pico
Tel. 292 699 381
258 - Leonel Fernando Pinheiro Maciel
Estrada Regional, 34 - Terra do Pão-S.Caetano
9950-451 Madalena
Tel. 292 699 308

238

232 - Johanna Gijsberta Van Valburg
Courela das Ferrenhas - Reguengo
7050 Montemor-o-Novo
Tel. 266 893 235

251 - Octávio Manuel Gomes da Silva
Fetais-Piedade,23
9930-212 Lages do Pico
Tel. 292 666 384

233

268 - Soc. Agric. do Curralão, Lda
Largo do Colégio nº17
7800-803 Évora
Tel. 266 907 136
269 - Soc. Agro-Pecuária Miguel
Silvestre Unipessoal Lda
Quinta das Magnólias-Torre
4580-752 PAREDES
Tel. 255 112 332
270 - José António Pereira Andrade
Santa Bárbara
9580-115 Santa Bárbara
Tel. 296 884 290
271 - Ricardo Arruda Machado
Pontas Negras,39 Ribeiras
9930-305 Lajes do Pico
Tel. 292 678 311
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A paixão pelo CHAROLÊS…
Durante mais de 20 anos dedicamo-nos a produzir o que de melhor sabemos fazer de corpo e alma…
produzir bovinos Charoleses.
No passado ano de 2011 tivemos os melhores resultados de sempre, obtendo o número máximo de
campeões.
Continuamos a ser o ÚNICO criador Nacional com:
x
x
x
x
x
x
x

Produção de embriões.
Os primeiros vitelos nascidos em Portugal da raça Charolesa provenientes de um embrião produzido
no nosso país.
Exportação de bovinos Charoleses.
Um plano de biosegurança oficial implementado na exploração.
Produção de sémen de touros da exploração para venda oficial.
O maior número de prémios Internacionais ganhos.
Exploração de Charolês com localização acima dos 1000 m de altitude.

Porque acreditamos que só com muita dedicação, profissionalismo, seriedade, paciência, paixão, e sobretudo
tornando o Charolês a nossa maratona de vida, produzimos a melhor genética actual inteiramente ao seu dispor.

VISITE-NOS…

Miguel Silvestre
Caminho do Tapado das Cabanas, Tapado das Cabanas, Campelo, 4640-000 Baião, Portugal
Telemóvel: +351 964053435
www.quintaalentejana.com
www.facebook.com/SAPMiguelSilvestre
Mail: miguel.silvestre@quintaalentejana.com

