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Dr. João Camejo

Presidente da Direção
da APCBRC

Caros leitores,

V

enho dirigir-me a vós num ano em que, felizmente, voltamos a ter e estar presentes nos principais eventos agropecuários nacionais. Não deixa, no entanto, de ser uma altura de incerteza
para o nosso setor, nomeadamente no que se refere ao preço das matérias primas e do combustível, devido principalmente à instabilidade provocada pela guerra no leste da Europa.
Numa altura em que as restrições têm tendência a aumentar, a raça Charolesa constitui uma excelente opção para os criadores que buscam a eficiência. Com o preço do vitelo inflacionado, a aposta
tem de ser em raças que permitam atingir pesos de carcaça mais elevados, por forma a vender mais
Kg e, assim, poder diluir o aumento no investimento inicial. A curva de crescimento do típico animal
charolês é a que permite atingir pesos mais elevados e, simultaneamente, dar lucro ao produtor. Existem animais dentro da raça que garantem rentabilidade máxima neste campo, no entanto, também
para o criador que busque marmoreio e qualidade de carne, consegue encontrar animais charoleses
com essas características, graças a grande diversidade que caracteriza esta raça e da qual muito nos
orgulhamos.
Em 2021, os eventos não abundaram, mas o nosso empenho não se alterou e destaco pela positiva o
nosso concurso nacional e o leilão de jovens reprodutores ocorridos na Expomor, em Montemor-o-Novo. A nossa testagem e respetivo leilão voltou a ocorrer, mas sem os resultados comerciais desejados
e a não condizer com a elevada procura de reprodutores charoleses na casa dos nossos associados.
Este facto obriga-nos a repensar o referido evento e estamos já, todos em conjunto, a trabalhar nas
soluções.
Em termos associativos, voltámos a crescer no número de fêmeas inscritas e associados. É com muito
agrado que recebemos todas as propostas de novos sócios e trabalhamos para merecer a vossa confiança, bem como de todos aqueles com quem já trabalhamos. Neste boletim irão encontrar referência
a todos os associados que participaram nos eventos organizados pela APCBRC em 2021 e a quem
deixo um enorme agradecimento. Gostaria, no entanto, de referir que existem muitos e excelentes
outros criadores com grandes trabalhos na difusão e melhoramento do efetivo da raça Charolesa em
Portugal. Convido todos a estarem presentes em 2022 para juntos, trabalharmos na promoção do
nosso trabalho diário e que tanto nos apaixona.
Gostaria também de salientar o facto de, com a colaboração e aprovação da DGAV, termos os estatutos
e regulamentos da APCBRC adequados às mais recentes normas definidas pela União Europeia.
O Presidente da direção
João Camejo

Descarregue aqui
o nosso Boletim.
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5
Companhia das Lezírias, S.A.
Largo 25 de Abril, 175
2135-318 Samora Correia,
Benavente
Tel.: 263 650 600
19
Casa Agrícola Santos Jorge, S.A.
Herdade dos Machados, Apt24
7860-909 Moura
Tel.: 285 251 575
85
Soc. Agrícola Venâncio
e Venâncio, Lda
Herdade da Capela
7340-205 Mosteiros, Arronches
Tel.: 245 583 284
93
Agro-Pecuária da Coutada, Lda
Quinta do Papelão
2130-999 Benavente
Tel.: 263 589 429
121
Fundação Eugénio de Almeida
Páteo de S. Miguel - Apt. 2001
7001-901 Évora
Tel.: 266 748 300
201
Soc. Agrícola Bicha & Filhos, Lda
Estrada da Ameira
7580-303 Alcácer do Sal
Tel.: 265 622 463
209
Wilhelmus A. H. de Bruijn
Rua Almirante Reis, 17
7570-179 Grândola
Tel.: 269 448 065
213
Dão-Agro, S.A.
Quinta da Ladeiras
3440-012 Santa Comba Dão
Tel.: 918 795 622
215
Hendrikus Termeer
Courela das Ferrenhas,
Reguendo de S. Mateus
7050-352 Montemor-o-Novo
Tel.: 266 893 235
228
João Manuel Tavares Martins
Rua Santiago, 24
7300-570 Urra, Portalegre
Tel.: 936 400 962
232
Johanna Gijsberta Van Valburg
Courela das Ferrenhas - Reguengo
7050 Montemor-o-Novo
Tel.: 266 893 235
243
Maria de Fátima Almeida Correia
Rua José Manuel P. Rêgo, N.º 64,
1.º Dto.
2860 Moita
Tel.: 212 894 219
249
José António Sousa
Santa Bárbara
9580-111Vila do Porto, Ilha de
Santa Maria
Tel.: 296 884 695
250
Maria Odília Braga
Chaves Figueiredo
Malbusca
9580-231 Vila do Porto, Ilha de
Santa Maria
Tel.: 296 884 750
251
Octávio Manuel Gomes da Silva
Fetais - Piedade, 23
9930-212 Lages do Pico, Ilha do
Pico
Tel.: 292 666 384
252
António Manuel Ramos Melgão
Monte da Sobreirinha
7220-530 Évora
Tel.: 266 697 148

257
Rui Manuel Evangelho Garcia
Ramal do Porto, nº10
9950-426 Madalena, Ilha do Pico
Tel.: 292 699 381

301
José Francisco Figueira Lampreia
Rua Metalúrgica Alentejana, nº29
7800-007 Beja
Tel: 284 321 970

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

303
Sociedade Agro-Pecuária
Mira Potes, Lda
Travessa de Santa Martha nº2
7000-510 Évora
Tel: 266 785 283

261
Jorge Garcia
Rua Conselheiro Miguel António
da Silveira
9950-365 Madalena, Ilha do Pico
Tel.: 917 014 678
265
José Goulart Sequeira
Rua de Cima nº 15
9950-454 São Caetano, Ilha do Pico
Tel.: 292 699 342
271
Rui Manuel Dias de Matos
Canada João Paulino, nº 14
9950-302 Madalena, Ilha do Pico
Tel.: 292 623 344
274
Gabriel Humberto Ferreira Pereira
Estrada Nova, 9
9950-231 Criação Velha
Ilha do Pico
Tel.: 292 623 405
276
Helder Manuel
da Silva Bettencourt
Rua do Emigrantes, nº14
9800-564 Velas, Ilha de S. Jorge
Tel.: 295 432 145
280
José Gabriel Melo Silva
Rua Rodrigues Sampaio,nº24
9880-238 São Mateus 283
Ilha da Graciosa
Tel: 295 712 542
284
António Piçarra
Rua Vereador António das Dores
Ferro, nº 6, 3º esq
7850-850 Beja
Tel.: 938 139 533
285
Mª Alice Bettencourt
Estrada Regional, nº53 São João
9930-456 Lajes do Pico
Tel.: 292 673 155
290
Manuel Humberto Ferreira Pereira
Estrada Regional, nº32
9950-332 Criação Velha
Tel: 292 623 430
292
Kyle Fernando Silva Pereira
Estrada Nova, nº 9
9950-231 Criação Velha
Tel: 292 623 405
293
Mário Vieira de Castro
Rua Dona Maria, nº9, Monte de
Cima
9950-156 Madalena do Pico
Tel: 914 009 268
298
David Joaquim Mestre Dias
Rua 5 de Outubro, nº 5
7005-677 Évora
Tel: 932 602 948
299
Paulo Alexandre dos Santos Leal
Prainha de Cima, Cabeço Vermelho
9940-013 Ilha do Pico
Tel: 915 650 233
300
Couto das Veladas Uni. Lda
Rua Dr. Amorim Afonso nº7 R/C Dto
7300-047 Portalegre
Tel: 966 226 654

304
Sociedade Agrícola e Pecuária
dos Conqueiros Poente, Lda.
Herdade da Daroeira
Alvalade do Sado
7565-100 Setúbal
Tel: 269 590 010
306
Monte da Barca
Património e Gestão, S.A.
Avenida Infante D. Henrique, nº333
H - 4º Andar
1800-282 Beja
Tel: 218 259 765

319
Mariana Caldeira Barradas
Campos Palma Brito Paes
Rua Cruz de Santiago, nº 36
7540-119 Santiago do Cacém
Tel: 927 997 616

325
João Miguel Almeida Correia
Rua Alexandre José Botelho,
lote 32, nº11
7050-356 - Montemor-o-Novo
Tel.: 939 555 820

320
Caprichos do Prado, Lda
Avenida Prof. Dr. D. Fernando de
Almeida, 78-80, Barreira
2705-739 S. João das Lampas
Tel: 965 393 522

326
Conqueiros Invest, Lda
Monte Alegre - Estrada da Calçada 7800-346 - Beja
Tel.: 917 200 703

321
Best-Farmer Actividades
Agro-Peuárias, S.A.
Rua Actor António Silva, 7
1600-404 Lisboa
Tel: 961 521 337
322
InovAgropec,
Gestão e Consultaria, Lda.
Fazenda do Engenho		
7050-010 - Montemor-o-Novo
Tel: 964 280 131

307
Helena Isabel Serrano Leão
Estrada da Circunvalação, nº 11
7940-108 Beja Cuba
Tel: 969 075 419

323
Vital Macedo de Sousa
Silveira, nº 103
9850-028 - Ribeira Seca - Calheta
Ilha de São Jorge
Tel: 926 291 227

308
Miguel Pinto
Garcia Moura Tavares
Avenida do Brasil nº 13, 4º andar
7300-068 Portalegre
Tel: 918 226 656

324
Algartalhos - Supermercados, Lda
Areal Gordo, Caixa Postal 51-Z
8005-409 - Faro
Tel.: 289 894 050
Telem.: 919 737 013

309
Francisco Rogério Dias
Rua da Barca, nº 19
6050-115 Portalegre
Tel: 919 384 179
310
António Manuel Silva Ávila
Largo do Império, nº 5
9940-041 S. Roque do Pico
Tel: 292 655 095
311
Paulo César Chaves Figueiredo
Castelhana
9580-231 Vila do Porto
Tel: 296 884 415

327
Monte do Zambujal Agropecuária, Lda
Largo do Colégio, nº 17
7000-803 - Évora
Tel.: 963 819 538
328
Sociedade Agro Pecuária do Atilho, Lda.
Quinta de São Caetano
7000-314 - Évora
Tel.: 938 400 410
329
Parcela Adjacente - Soc. Agrícola, Lda.
Herdade da Gouveia da Estrada
Apartado 289
7050-909 - Montemor-o-Novo
Tel.: 936 161 158
330
Soc. Agrícola Vale da Menina, Lda.
Rua Joaquim Casimiro Nº16 - 1º
1200-697 - Lisboa
Tel.: 912 076 545
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Soc. Agrícola das Borbolegas, Lda.
Rua Latino Coelho, nº 1, Bloco A3,
19º Esq.
1050-132 Lisboa
Tel: 912 397 661
314
Pero Peão - Soc. Agrícola, Lda.
Rua Sanches Coelho, nº3, 8º
1600-201 Lisboa
Tel: 911 975 892
316
Bruno Miguel Jorge Nunes
Rua Direita, 58, Criação Velha
9950-236 Madalena
Tel: 914 758 575
318
Dão Atlântico
Sociedade Agropecuária, Lda
Rua do Miradouro, nº 21 A
9930-210 Piedade, Pico
Tel: 918 795 622
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Leilão de Reprodutores
Machos da Raça Charolesa 2021
Montemor-o-Novo

o dia 04 de Setembro de 2021, realizou-se o Leilão de
Machos Reprodutores da Raça Charolesa, contado com
dez representantes da raça. Neste, foram vendidos todos os animais apresentados, demonstrando a elevada qualidade e potencial destes jovens reprodutores.

No lote dos dez animais a leilão, 9 eram Reprodutores Elite
e 1 Reprodutor Mérito. A média de arremates foi de 3.605€,
sendo que o valor mais alto atingiu os 4.700€.
Contando com um bom ambiente entre os criadores e uma
excelente adesão do público, realizou-se assim mais um evento
de extrema importância para a raça.
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I Leilão de Vacas de Abate
da Raça Charolesa 2021
Montemor-o-Novo

N

o dia 04 de Setembro de 2021,
realizou-se pela primeira vez o
1º Leilão de Vacas de Abate da
Raça Charolesa, no parque de leilões da
APORMOR, em Montemor-o-Novo.
Neste leilão de extrema importância
para a raça Charolesa, estiveram presentes 5 animais, dos criadores Sociedade Agrícola Venâncio & Venâncio, Lda,
Dão-Agro, S.A., Maria de Fátima Correia
e António Alfacinha.
Todos os animais apresentados foram
vendidos. A média de arremates foi de
2,5 €/kg, sendo que o valor mais alto
atingiu os 3,07 €/kg.
Sendo este o primeiro leilão de vacas de
abate da raça Charolesa, e após tamanho sucesso e excelente adesão do público, será de certo, um evento a repetir.

A APCBRC agradece a todos os criadores presentes, e ao público em geral, o

Eng.ª Sara Pacheco

9

XVI Concurso Morfológico
Geral da Raça Charolesa

Secretária Técnica do Livro
Genealógico da Raça Charolesa

interesse e a presença neste certame tão
importante para a nossa raça.

2021 foi mais um ano, a par de 2020, diferente de todos os
anteriores, mas, a Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos da Raça Charolesa (APCBRC) não quis deixar passar este
ano, sem realizar um evento que enaltecesse a Raça Charolesa.
Assim, no passado dia 03 de Setembro de 2021, foi realizado
o XVI Concurso Morfológico Geral da Raça Charolesa em Montemor-o-Novo, com a colaboração da APORMOR.

Os animais inscritos a concurso foram divididos por género e
por secções de classe etária:

Estiveram presentes neste concurso e em exposição 65 animais de 8 associados da APCBRC, que foram julgados pelos
juízes Christophe Nanotti e Hugo Retailleau do Herd Book
Charolais.

• Touros / Vacas – animais nascidos antes de 30 de Junho de
2019.

Os criadores que colaboraram na realização deste evento com
a participação de animais das suas explorações foram:
• Sociedade Agrícola Venâncio e Venâncio, Lda, de Arronches;
• Agro-Pecuária da Coutada, Lda., de Benavente;
• Fundação Eugénio de Almeida, de Évora;
• Dão-Agro S.A., de Santa Comba Dão;
• Hendrikus Termeer, de Montemor-o-Novo;
• Johanna Van Valburg, de Montemor-o-Novo;
• Maria de Fátima Almeida Correia, da Moita;
• António Manuel Torres Alfacinha, de Montemor-o-Novo;

• Bezerros/as – animais nascidos de 1 de Setembro de 2020 a
31 de Dezembro de 2020;
• Jovens – animais nascidos de 1 de Julho de 2019 a 31 de Agosto de 2020;

Os juízes deste concurso tiveram a tarefa de avaliar os 65 animais a concurso e de atribuir os prémios de Campeão (ã) e
Vice-Campeão (ã) desta edição.
O Campeão deste concurso foi Jacquemart, touro francês, filho de Comette e Epicea, propriedade de Dão-Agro, S.A., sendo
também medalha de ouro da sua secção (Touros).
O Vice-Campeão deste concurso foi Mamute, filho de Helena e
Invincible, Reprodutor Elite, criado e propriedade de Fundação
Eugénio de Almeida, sendo também medalha de prata da sua
secção (Touros).
A Campeã deste concurso foi Rainha, filha de Lea e Loisir,
Reprodutora Elite, criada e propriedade de Maria de Fátima
Correia, tendo sido também medalha de ouro na sua secção
(Fêmeas Jovens).
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Animal

Pai

Avô Materno

Criador

Proprietário

Campeão

Jacquemart

Epicea
(Scea Raymond
Jean Christi)

Arbois
(Gaec Lepee Bouchard)

Dessauny Bernard

Dão-Agro, S.A.

Vice-Campeão

Mamute

Invinvible
(Earl Gonnot Alain)

Coucou
(Earl Griveau
Jean Francoi)

Fundação Eugénio
de Almeida

Fundação Eugénio
de Almeida

Campeã

Rainha

Loisir
(Laboisse Lea)

Europeen
(Prain Thierry)

Mª Fátima Correia

Mª Fátima Correia

Vice-Campeã

Radiosa

Agro-Pecuária
da Coutada, Lda

Agro-Pecuária
da Coutada, Lda

Logroño
Emperador
(Soc. Agricola Venâncio
(Ceferina Ballesteros)
& Venâncio, Lda)

A 1ª secção de machos teve a concurso 12 animais e foram distribuídas 5 medalhas:
Bezerros
Animal

Pai

Avô Materno

Criador e Proprietário

Ouro

Raiado

Logroño (Soc. Agricola
Venâncio & Venâncio, Lda)

Deririo (Agro-Pecuária
da Coutada, Lda)

Agro-Pecuária da Coutada, Lda

Prata

Ringostar

Utrillomic (Earl Collinet)

Castor (Earl Dollion)

Mª Fátima Correia

Prata

Rholden

Nougat
(Gaec Vannier)

Fanion
(Earl Dessauny Olivier)

Fundação Eugénio de Almeida

Bronze

Real

Jacquemart
(Dessauny Bernard)

Farfadet
(Batho Serge)

Dão-Agro, S.A.

Bronze

Rex

Nacho (António Alfacinha)

Florim (Soc. Agricola
Algueireiras e Anexas, Lda.)

António Alfacinha

Vice-Campeão: Mamute
Campeão: Jacquemart

Dr. Pedro Pais de Sousa, Dr. Mário Pais de Sousa, Eng. Mário Pais de Sousa,
Hugo Retailleau e Christophe Nanotti

Eng. Francisco Moura, Hugo Retailleau e Christophe Nanotti
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A 2ª secção de machos teve a concurso 16 animais e foram atribuídas 6 medalhas:

A 3ª secção de machos teve a concurso 3 animais e foram atribuídas 3 medalhas:

Machos Jovens

Touros

Animal

Pai

Avô Materno

Criador e Proprietário

Presidente

Gladiateur
(Earl Dessauny C&E)

Twinings
(Indivision Champenois O&G)

Dão-Agro, S.A.

Porto

Logroño
(Soc. Agri. Venâncio & Venâncio, Lda )

Delirio
(Agro-Pecuária da Coutada, Lda )

Agro-Pecuária
da Coutada, Lda

Prata

Portugal

Utrillomic
(Earl Collinet)

Baccarat
(Compot Eric)

Mª Fátima Correia

Prata

Ribatejo

Utrillomic
(Earl Collinet)

Tombapik
(Bastanes-Hort Michel)

Mª Fátima Correia

Bronze

Pagode

Bariton
(Earl Costil)

Ilaco
(Mª Fátima Correia)

António Alfacinha

Bronze

Real

Leonidas
(Earl Rousseau Alain)

Encantado
(Dão-Agro, S.A.)

Soc. Agricola
Venâncio & Venâncio, Lda

Ouro
Ouro
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A Vice-campeã deste concurso foi Radiosa, filha de Malu e Logroño, criada e
propriedade de Agro-Pecuária da Coutada, Lda., classificada ao desmame como
Reprodutora Elite, e medalha de ouro na
sua secção (Bezerras).
Durante o concurso, os juízes referiram
várias vezes a dificuldade em julgar os
animais a concurso, pela elevada qualidade e homogeneidade apresentada entre estes, congratulando o trabalho dos
criadores em Portugal.
Relativamente ao campeão, Jacquemart,
propriedade de Dão-Agro, S.A. fizeram
referência ao bom desenvolvimento esquelético, aos excelentes aprumos para
um animal com quase 8 anos, a profundidade do peito, a horizontalidade do
dorso e às excelentes qualidades raciais.
Sobre o vice-campeão, Mamute, criado
e propriedade de Fundação Eugénio de
Almeida, elogiam o desenvolvimento esquelético e muscular e os bons aprumos,
referindo que é um animal com um bom
comprimento de dorso e com excelentes
qualidades raciais.
Sobre a campeã, Rainha, criada e propriedade de Maria de Fátima Correia referem o bom desenvolvimento esquelético, rectitude e comprimento do dorso.
Elogiam a Rainha pelos excelentes aprumos, profundidade de peito e excelente
bacia, referindo que será uma excelente
reprodutora.

Animal

Pai

Avô Materno

Criador

Proprietário

Ouro

Jacquemart

Epicea
(Scea Raymond Jean Christi)

Arbois
(Gaec Lepee Bouchard)

Dessauny Bernard

Dão-Agro, S.A.

Prata

Mamute

Invincible
(Earl Gonnot Alain)

Coucou
(Earl Griveau Jean Francoi)

Fundação Eugénio
de Almeida

Fundação Eugénio
de Almeida

Bronze

Ponce

Vosgien VF
(Gaec Audinat)

Belinno
(Vannereux Christophe)

Mª Fátima Correia

Mª Fátima Correia

A 1ª secção de fêmeas teve a concurso 10 animais e foram atribuídas 5 medalhas:
Bezerras
Animal

Pai

Avô Materno

Criador e Proprietário

Ouro

Radiosa

Logroño
(Soc. Agricola Venâncio
& Venâncio, Lda)

Emperador
(Ceferina Ballesteros)

Agro-Pecuária da Coutada, Lda

Prata

Riviera

Utrillomic
(Earl Collinet)

Diego
(Gaec de Baugy)

Mª Fátima Correia

Prata

Retinta

Vosgien VF
(Gaec Audinat)

Cabrel
(Guilhem Jean Marc)

Mª Fátima Correia

Bronze

Rena

Nacho
(António Alfacinha)

Ecrin
(Gaec Fuseau-Turpeau)

António Alfacinha

Bronze

Reserva

Jacquemart
(Dessauny Bernard)

Valseur
(Gaec des Aulnes)

Dão-Agro, S.A.

A 2ª secção de fêmeas teve a concurso 14 animais e foram atribuídas 5 medalhas:
Fêmeas Jovens
Animal

Pai

Avô Materno

Criador e Proprietário

Ouro

Rainha

Loisir
(Laboisse Lea)

Europeen
(Prain Thierry)

Mª Fátima Correia

Prata

Primavera

Gladiateur
(Earl Dessauny C & E)

Valseur
(Gaec des Aulnes)

Dão-Agro, S.A.

Prata

Poesia

Frejus
(Gaec Cadoux)

Business
(Dutertre Monique)

Mª Fátima Correia

Bronze

Pinta

Bariton
(Earl Costil)

Ilaco
(Mª Fátima Correia)

António Alfacinha

Bronze

Preferida

Gladiateur
(Earl Dessauny C & E)

Voilier
(Gaec Deloche)

Dão-Agro, S.A.
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Feira Nacional
da Agricultura 2021
Catarina Candeias

Técnica do Livro
Genealógico da Raça Charolesa

N

um ano em que tentamos voltar
à normalidade possível no nosso
quotidiano, e ainda com a pandemia muito presente nas nossas vidas, decorreu de 9 a 13 de Junho mais uma edição da Feira Nacional da Agricultura em
Santarém, no recinto do Centro Nacional
de Exposições e Mercados Agrícolas.

Campeã: Rainha
Vice-Campeã: Radiosa

Tendo em conta todas as normas exigidas, a Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos da Raça Charolesa teve o
privilégio de marcar presença por mais
um ano, usufruindo de um stand físico
e digital.

Dª Mª Fátima Almeida Correia, Manuel Camejo, Christophe Nanotti e Hugo Retailleau

Salvador Lopes, Eng. Duarte Lopes, Christophe Nanotti e Hugo Retailleau

A 3ª secção de fêmeas teve a concurso 9 animais e foram atribuídas 3 medalhas:
Vacas
Animal

Pai

Avô Materno

Criador

Proprietário

Ouro

Nabila

Europeen
(Prain Thierry)

Dowjones
(Elevage Gagnepain Champen)

Delangle Gerard

Mª Fátima Correia

Prata

Meo

Gladiateur
(Earl Dessauny C & E)

Valseur
(Gaec des Aulnes)

Dão-Agro, S.A.

Dão-Agro, S.A.

Bronze

Honrosa

Brotero
(Fundação Eugénio Almeida)

Nigaud
(Griveaud Bernard)

António Alfacinha

António Alfacinha

Acerca da vice-campeã, Radiosa, criada e propriedade de Agro-Pecuária da
Coutada, Lda., referem o bom desenvolvimento muscular aliado a um bom
desenvolvimento esquelético, fazendo
ainda referência aos bons aprumos, e
excelentes qualidades raciais.
No dia seguinte, realizou-se o Leilão de
Machos Reprodutores da Raça Charole-

sa, contado com dez representantes da
raça, no qual foram vendidos todos os
animais apresentados.
Pela primeira vez, e no mesmo dia do
Leilão de Machos, foi realizado o 1º Leilão de Vacas de Abate da Raça Charolesa. Neste leilão, estiveram presentes 5
animais, todos eles vendidos.

Os três eventos, de extrema importância
para a raça, decorreram com bom ambiente entre os criadores e com uma excelente adesão do público.
Resta agradecer à APORMOR pelo extraordinário corpo técnico e condições
disponibilizadas, resultando num concurso e leilões com ritmos excelentes e
dois dias memoráveis.

Neste contexto, e tendo em conta as
restrições impostas pela DGS do vasto
leque de palestras e conversas sobre as
mais variadas temáticas, a sua maioria
realizou-se on-line (webinar), tentandose desta forma minimizar o impacto das
referidas restrições e, em simultâneo,
permitir que esta Feira Nacional não
perdesse o seu brilho, adaptando-se em
simultâneo com novas ferramentas de
interação entre todo o público alvo.
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8º Leilão de Machos
Reprodutores da Raça Charolesa
Catarina Candeias

Técnica do Livro
Genealógico da Raça Charolesa

Lote
N.º

Proprietário

Nome

S.I.A.

Data de nasc.

Qual.

Base de Licitação

Valor de
arremate

1

Agro-Pecuária da
Coutada

ROMEU

PT622839512

03-01-2020

ELITE

3.000€

Retirado

2

João Martins

PLUTÃO

PT422839013

12-10-2019

ELITE

3.000€

Retirado

3

M.ª Fátima Correia

PALÁCIO

PT522697382

23-10-2019

ELITE

3.000€

3.025€

4

Soc. A. Venâncio &
Venância, Lda.

PESSOA

PT822838989

18-12-2019

MÉRITO

2.750€

2.900€

C

om a chegada do Outono, realizou-se no
passado dia 22 de Setembro o 8º Leilão de
Machos Reprodutores da Raça Charolesa,
no Parque de Leilões de Portalegre, organizado
pela Natur-al-Carnes e onde, por mais um ano, a
APCBRC marcou presença.
Pudemos contar com um lote de 4 animais, pertencentes aos criadores Agro-Pecuária da Coutada, Lda., João Martins, Maria de Fátima Almeida
Correia e Sociedade Agrícola Venâncio & Venâncio, Lda., sendo este constituído por 3 Reprodutores Elite e 1 Reprodutor Mérito. Dos 4 animais
presentes a Leilão, foram vendidos 2 com uma
média de arremates de 2.963€.
A APCBRC agradece a todos os criadores presentes, e ao público geral, o interesse demonstrado
pela nossa raça, durante o certame.
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Bem-estar Animal
na bovinicultura da RAA

I Dia Aberto Hospital
Veterinário Muralha de Évora
Catarina Candeias

A

çores, imagem de natureza e interação perfeita entre a ação humana e o ambiente, são também um
exemplo na criação de bovinos de forma
natural e respeitadora dos mais elevados preceitos de bem-estar animal.
Desde a sua descoberta, as ilhas açorianas são um lugar idílico, onde a comunhão entre a natureza e os seus povoadores fizeram-se na base do absoluto
respeito. Os animais de interesse pecuário, em especial os bovinos, encontraram nesta região características ideais
urográficas e de pastagens para o seu
desenvolvimento.
Uma das principais riquezas destas ilhas
e que as marcam do ponto de vista etnográfico, é a presença constante que os
bovinos têm no modo de vida açoriano.
Esta relação de respeito mútuo, onde
os bovinos, para além de uma forma de
rendimento, são essenciais à manutenção da nossa paisagem, torna a bovinicultura uma atividade essencial na nossa sociedade insular.

Técnica do Livro
Genealógico da Raça Charolesa

A excelência dos produtos de carne e de
leite oriundos dos bovinos criados nas
ricas e férteis pastagens açorianas, têm
por alicerce o respeito pela liberdade e
excelência zootécnica que caracterizam
a criação de bovinos nestas ilhas atlânticas, desde sempre.
O Bem-estar Animal e o respeito pelos
ciclos naturais da vida dos animais são
uma das principais características na
forma de vida dos agricultores açorianos na persecução da rentabilidade e excelência produtiva das suas explorações.
As preocupações atuais da Secretaria
Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, no que concerne ao
Bem-estar Animal, não são mais do que
uma valorização de práticas e maneios
que sempre pautaram a forma como se
criam e se mantém bovinos no Açores.
A certificação dos produtos das nossas
explorações agrícolas, com o selo “Welfair Quality®” é uma estratégia de valorização internacional da excelência dos
produtos desta região, que se converte-

rá em maior sucesso económico para as
nossas explorações bovinas.
No passado dia 18 de janeiro, foi a
apresentação pública da adaptação do
Protocolo Welfair Quality® à realidade
Açoriana, enaltecendo o cuidado que os
produtores açorianos sempre tiveram
na produção de carne e de leite, evidenciando as preocupações da tutela na
produção e promoção dos produtos de
origem bovina regionais.
A conclusão do processo de adaptação
do Protocolo Welfair Quality® à realidade Açoriana coloca ao dispor dos bovinicultores insulares uma nova ferramenta
de valorização da sua produção.
A sustentabilidade da produção de bovinos nos Açores, acompanha as estratégias de promoção e defesa ambiental,
tendo por base um círculo produtivo
respeitador do ambiente e do bem-estar
animal em simultâneo.
O Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

António Lima Cardoso Ventura

F

oi no passado dia 10 de Setembro, na Quinta do Sande em Évora, que se realizou o 1º
Dia Aberto do Hospital Veterinário Muralha
de Évora.
A readaptar-nos às medidas impostas pela DGS
para combate à pandemia instalada, o Hospital
Veterinário da Muralha realizou um certame em
ambiente totalmente de campo, ao invés das habituais Jornadas por eles realizadas, onde puderam contar com cerca de duas centenas de participantes.
Neste dia aberto realizaram-se vários workshops,
designadamente de Podologia Bovina moderados pelo Dr. Lino Tábuas, do Hospital Veterinário
Muralha de Évora, e um outro sobre Contenção
de Bovinos moderado pelo Engº Rafael Pedrico,
da ARROWQUIP.
Paralelamente, realizou-se igualmente um workshop sobre Reprodução de Ovinos, apresentado
pelo Dr. Rui Martins, do Hospital Veterinário Muralha de Évora.
No decorrer deste dia foi ainda possível a troca
de ideias entre produtores e técnicos com o Dr.
Filipe Maia de Oliveira e Engª Luísa Silva em
representação da Best Farmer, bem como com a
Engª Marta Barradas em representação do grupo
Sonae MC.
Para finalizar e em jeito de convívio os participantes puderam deliciar-se com porco no espeto
e música ao vivo.
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2.º Teste de Performance
em Estação de Novilhos
da Raça Charolesa

E

m parceria com a Associação dos
Criadores de Bovinos da Raça
Alentejana (ACBRA), a Associação
Portuguesa de Criadores de Bovinos da
Raça Charolesa (APCBRC) realizou, por
mais um ano, o Teste de Performance
em Estação de Novilhos de Raça Charolesa, que à semelhança do ano anterior, teve lugar no Centro de Testagem
da ACBRA, na Herdade da Coutada Real,
em Assumar.
Para a 2ª Testagem contámos com 11
animais, pertencentes a 7 associados da
APCBRC e aderentes ao Livro Genealógico Português da Raça Charolesa, sendo eles:

• Fundação Eugénio de Almeida PT724029925 e PT124029923;
• Sociedade Agrícola Bicha e Filhos, S.A.
- PT222839613;
• Dão-Agro, S.A. - PT624322116 e
PT024322119;
• Hendrikus Termeer - PT323282472 e
PT523282476;
• Maria de Fátima Almeida Correia PT824234680 e PT624234785;
• José Lampreia - PT823281338;
• Monte do Zambujal, Agropecuária,
Lda. - PT024978514.
À entrada no Centro de Testagem, foi

colocada uma coleira com identificação numérica e com um transponder a
cada um dos animias, sendo o número
de identificação oficial (SIA) do animal
associado a cada coleira. Cada coleira
emite um código lido por uma antena
anelar instalada na parte inferior da
manjedoura, o que permite o registo das
quantidas ingeridas por cada animal durante o teste.
O teste foi composto por duas etapas
distitntas: o periodo de adaptação que
se iniciou a 9 de Agosto de 2021, tendo
uma duração de 21 dias e o periodo de
testagem que se iniciou a 30 de Agosto
de 2021 e terminou a 3 de Janeiro de

2022, perfazendo um total de 126 dias
de teste.
Foram realizadas pesagens aos animais
no inicio e no fim do período de adaptação. Os animais entraram neste período com uma média de 404.2 kg e um
desvio padrão de 48,9 kg. O período de
testagem teve inicio a 30 de Agosto de
2021, na pesagem efetuada neste dia foi
obtido um peso médio de 432 kg e um
desvio padrão de 40,3 kg. No decorrer
do período de testagem foram realizadas pesagens de 14 em 14 dias, perfazendo um total de 10 pesagens.
No final do período de testagem o Ga-

nho Médio Diário (GMD) do grupo foi de
1.794 kg, destacando-se os animais pertencentes aos criadores Maria de Fátima
Almeida Correia e Fundação Eugénio de
Almeida, com GMD de 2.357 kg e 2.302
kg, respetivamente (Gráfico1).
No Gráfico 2 é possível observarmos a
evolução da média do GMD do grupo ao
longo das pesagens efetuadas.
No que respeita o Índice de Conversão
(IC), considerado uma medida de eficiência e representativo dos kg de ração
ingeridos para o ganho de 1 kg de peso
vivo, apresentou um valor médio de grupo de 6.08 kg. Dos animais presentes

no teste os que apresentaram melhores
resultados para este parâmetro, e consequentemente os valores mais baixos de
IC pertencem aos criadores Fundação
Eugénio de Almeida e Maria de Fátima
Almeida Correia, com valores de 4.52 kg
e 4.54 kg, respetivamenete (Gráfico 3).
Conclui-se que, este animais obtiveram
um melhor desempenho, dado que houve um menor consumo de ração para
aumentarem 1 kg de peso vivo.
A ração é ditribuida numa estação de
alimentação, a qual se encontra munida
de uma balança que regista e comunica
ao programa informático a quantidade
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Gráfico 3 – Índice de Conversão Final
Gráfico 1 – Ganho Médio Diário Final

de ração ingerida por cada animal. A alimentação dos animais
durante todo o período de testagem foi composta por alimento
concentrado (2% do peso vivo), alimento grosseiro (palha) e
água ad libitum.
O alimento concentrado ingerido pelos 11 animais em teste
tinha os seguintes componentes e composição nutricional:

Gráfico 2 – Média do Ganho Médio Diário por Pesagem
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No fim do período de testagem, os animais foram submetidos a
novas avaliações morfológicas, medidas zoométricas e medida
do perímetro escrotal. Todos os dados obtidos durante o teste foram registados no GenPro, programa de gestão do Livro
Genealógico Português da Raça Charolesa, para obtenção dos
resultados e relatórios individuais de cada animal presente no
teste.
A seleção dos 8 melhores animais aprovados nos testes de
crescimento e que, posteriormente, estiveram presentes no
Leilão realizado a 15 de Janeiro de 2022, esteve a cargo de
uma equipa de jurados constituida pelos Secretários Técnicos
das Raças Alenteja, Charolesa e Mertolenga (Engº Pedro Espadinha, Engª Sara Pacheco e Engº José País).
O Leilão foi realizado em conjunto com a Aberdeen Angus
Portugal, Associação de Criadores da Raça Aberdeen-Angus,

Componentes Concentrado

Proporção (gr/kg)

Composição nutricional por kg de concentrado

Girassol

150

Energia Metabolizável (EM)

10.67 MJ

Soja

150

Energia metabolizável fermentada (FEM)

9.84 MJ

Milho

450

Proteína Bruta (PB)

166.14 gr

Cevada

200

Proteína efectivamente
degradada no rúmen (ERDP)

101.55 gr

Carbonato de Cálcio

10

Fosfato Bicálcico

20

Proteína digestível
mas não degradada no rúmen

50.07 gr

Bicarbonato de Sódio

8

Metabolizabilidade (qm)

0.68

Sulfato de Magnésio

5

Sal

5

Complexo Mineral/Vitamínico

2

AF Anuncio Spirovac Revista Charolesa Unbranded.pdf 1 01/02/2022 13:40:45

Durante os 126 dias do período de testagem foi consumida
uma totalidade de 14741.6kg de concentrado pelos 11 animais, sendo o consumo médio de 1340.1 kg com um desvio
padrão de 113.4kg.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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no Parque de Leilões e Exposições da APORMOR, em Montemor-o-Novo.

Não podemos deixar de agradecer:
Associação de Criadores da Raça Alentejana e a todo o seu
corpo técnico.
Equipa da Ruralbit, obrigada pela disponibilidade e dedicação!
APORMOR e a todo o corpo técnico por mais uma excelente
colaboração!
A todos, o nosso Muito Obrigado!
Consulte os resultados completos da 2ª Testagem através do link:
https://www.charoles.com.pt/Rel.%202%20Test.%20Ra%C3%A7a%20Charolesa.pdf
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Catarina Candeias
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Eng.ª Francisca Miranda

Secretária Técnica do Livro
Genealógico da Raça Charolesa

A

Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos da Raça
Charolesa continua a crescer!

O seu sucesso é o fruto da confiança dos nossos atuais e futuros associados, aos quais agradecemos. Esperamos continuar
a contar com a confiança de todos, apostando num crescimento conjunto.
Em mais uma edição do Boletim Informativo da Raça Charolesa contámos com algumas entrevistas realizadas a novos
associados.
Votos de muito sucesso para todos!
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David Duarte

InovAgroPec
1- Caracterização da exploração.
A InovAgropec, Lda. tem a sua produção localizada na Herdade do Outeiro e
Cravosa, em São Sebastião da Giesteira,
Évora. As Herdades do Outeiro e Cravosa, um conjunto com cerca de 250 hectares, têm solos de boa qualidade, sendo
a sua superfície, na grande maioria, coberta por montado de sobro. A atividade
agro-pecuária é desenvolvida em regime
extensivo, através do aproveitamento
das excelentes pastagens que a Serra do
Monfurado proporciona. O efetivo bovino conta com cerca de 80 vacas em
produção e dois touros. Até 2020 todo o
efetivo era de vacas cruzadas, tendo-se
iniciado nesse ano a produção de reprodutores, mas da raça Aberdeen-Angus.
Em 2021 foram adquiridas as primeiras
novilhas Charolesas à Fundação Eugénio de Almeida, tendo posteriormente
adquirido mais 14 à criadora Johanna
Valburg. O objetivo da exploração passa
por ter metade do efetivo de cada uma
das raças, para a produção de reprodutores e para o cruzamento industrial entre estas duas raças.
2- O gosto pela produção de gado e
atividades inerentes encontra-se relacionado com tradições familiares?
Sim, o gosto por esta atividade vem desde muito cedo, devido ao facto desta
mesma exploração já vir do meu avô,
embora em moldes diferentes. Passou
para o meu pai, sendo aí que adquiriu o
formato que tem hoje, apenas com ligeiras diferenças. Desde pequeno sempre
gostei de acompanhar os trabalhos com
o meu avô numa primeira fase e depois,
mais intensamente, com o meu pai. Assim, o gosto pela atividade é muito grande e faz parte do nosso modo de vida.
3- Como novo criador o que o cativou
na raça charolesa?
Como criador e técnico da área o que me
cativou na raça charolesa foram as excelentes características zootécnicas, nomeadamente a performance dos animais
até ao desmame e na engorda, os índices
de conversão, a eficiência na utilização
dos alimentos e a normal docilidade

das vacadas charolesas. Aliando isto a
linhas maternas com facilidade de parto
e a linhas com muito boa conformação
tornam a raça charolesa numa raça com
grande interesse e potencial nos nossos
sistemas produtivos.

5- Considerando os tempos pandémicos vividos nos últimos 2 anos, verificou algum impacto na sua exploração/ atividade?
Diretamente não verificámos impactos
significativos na nossa atividade, para
além da descida de preços verificada no
início da pandemia mas recuperada em
cerca de um ano.
6- Quais são os principais objetivos
para a sua exploração?
Como referimos anteriormente, os objetivos da nossa exploração passam
por aumentar o efetivo em linha pura
e acabar com o efetivo de vacas cruzadas. Para tal contamos aumentar o número de animais de raça Charolesa, que
pretendemos estabilizar nas 40 vacas.
Pretendemos utilizar linhas sem cornos
e facilidade de parto com recurso a inseminação artificial em todo o efetivo.
7- O que espera da APCBRC?

4- Principais dificuldades e desafios
no sector?
Na nossa opinião, neste momento, as
principais dificuldades que o sector enfrenta é a atual escalada de preços dos
fatores de produção que se tem verificado nos últimos tempos e a desinformação feita pelos movimentos contra a
carne. Quanto à escalada dos preços de
produção, o desafio estará em conseguir
otimizar os recursos que utilizamos tentando produzir mais com menos, através
duma agricultura mais eficiente e mais
resiliente, virada para uma agricultura
de conservação e regenerativa. Em relação à desinformação feita pelos movimentos “anti-carne” penso que o desafio
do sector passará por conseguir ter uma
estratégia de comunicação consertada
e que permita mostrar de forma clara
que somos os mais preocupados com o
ambiente e com o bem-estar animal, não
deixando espaço para o levantamento
de suspeitas nem de dúvidas na população urbana.

Esperamos ter na APCBRC um grande
apoio no controlo de performances e no
melhoramento do nosso efetivo, através
do apoio técnico disponível. Contamos
também que a APCBRC faça o trabalho
de divulgação da raça, tão necessário
para voltar a fazer da raça Charolesa
uma das raças mais utilizadas em Portugal.
8- Aderir à APCBRC significa que vê a
charolesa como uma raça com futuro.
Porquê?
Pensamos que o futuro da raça Charolesa será um futuro muito próspero. A
evolução da raça, no sentido da facilidade de parto e mantendo as performances que a caracterizam, podem fazer da
raça Charolesa uma raça imbatível em
cruzamento industrial. Na nossa atividade, em que o objetivo é vender mais Kg
em cada animal, para ser melhor valorizado, não conhecemos raça que consiga
chegar aos resultados da Charolesa. Assim, se conseguirmos potenciar as qualidades da raça e controlar ou eliminar as
poucas desvantagens, a raça Charolesa
será com certeza uma raça de referência
na pecuária nacional.
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Pedro Mendonça Veríssimo

Conqueiros Invest

A

CONQUEIROS INVEST explora cerca de 1700ha, desta área
600ha estão destinadas à criação
de gado, salientando que já há 5 gerações que estamos ligados à criação de
bovinos. Sempre tivemos animais charoleses, mas só agora começamos a olhar
para esta raça com outros olhos. Como
tal, decidi escolher 20 animais para criar
em linha pura.

país raça como o Charolês cuja genética é uma das melhores
a nível mundial. É uma raça adaptada ao nosso clima, comprovado à décadas.

O Charolês é uma raça muito rústica,
falo com conhecimento porque tenho
várias raças, sendo esta a raça que converte mais facilmente as pastagens em
kg de carne.
Relativamente aos criadores, estes não
são muito adeptos do associativismo e
por isso, temos de vender os animais todos por intermédio das associações para
termos mais peso negocial, podendo ser
leilões como outras fontes de escoamento já existentes.
Eu, como um dos diretores da ACOS, sou
um adepto ferrenho do associativismo!
Como desafio, temos que demonstrar
quer cientificamente quer culinariamente que a carne portuguesa é um produto
de excelência, não se podendo ver esta
como um atentado à saúde.
No que respeita às dificuldades, estaria a
mentir se afirmasse que tive problemas.
Apenas ultimamente com a situação de
seca vivida, é que as coisas se complicaram.
O principal objetivo para a CONQUEIROS INVEST é criar bons animais, com
maior facilidade de parto, esperando da
APCBRC um parceiro para divulgar os
nossos animais.
O Charolês não precisa de futuro, ela
é presente!
Sempre existiu em Portugal criadores
que compraram o melhor que havia de
Charolês no mundo, não existe no nosso

As raças exóticas da moda não estão cá há muito tempo, e
muitas delas foram extintas do nosso território por problemas
de adaptação no passado.
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André Viegas Moreno

Algartalhos
Supermercados, Lda.
1- Caracterização da exploração.
R: A exploração caracteriza-se como
uma reprodução em extensivo com pastoreio. Neste momento contamos 3 raças puras e algums cruzamentos entre
elas, Limousine, Abberden-Angus e Charolesa. Dessenvolvemos a linha Pura e
cruzamentos entre as raças.

2- O gosto pela produção de gado e
atividades inerentes encontra-se relacionado com tradições familiares?
R: A Algartalhos-Supermercados, Lda.
iniciou a sua atividade em 1994 com
talhos de exploração própria, crescendo
em 1996 para uma rede de supermercados, a qual conta já com 23 establecimentos espalhados pelo Algarve. Em
2011, com o objectivo de abastecer a
rede de talhos e garantir aos seus clientes uma carne diferenciada e de grande qualidade durante todo o ano, foi
adquirida uma herdade em Messines e
iniciado o negócio de engorda de bovinos. Este é um empreendimento que remonta há pelo menos três gerações, mas
que não se fica por aqui, posteriormente
foram adquiridas duas herdades em Ourique para criação de reprodutores em
linha pura e cruzados onde se encontra
neste momento a vacada charolesa.

3- Como novo criador o que o cativou
na raça charolesa?
R: Cativou-nos a raça charolesa pela
rusticidade que lhe é caracteristica, pela
fertilidade, precocidade da prosgenição
e também pela qualidade da carne como
produto final e para cruzamento industrial.

4- Principais dificuldades e desafios
no sector?
R: Neste momento em específico, a
maior preocupação é a alimentação dos
animais, visto que está dependente da

metereologia, esta é baseada na produção de forragens na exploração para o
pastoreio e dado que não tem havido
pulviosidade significativa, as sementeiras não se desenvolveram nem são suficinetes para a alimentação do efetivo
durante o ano.
Mas esta não é a única dificuldade/desafio do setor, todo o mercado assenta sob
o valor da carne, sendo difícil a aplicação de valores justos (baseados nos custos inerentes á produção) para reprodutores com genética superior, também
como a falta de insentivos á produção
nacional de qualidade comprovada, etc.

5- Considerando os tempos pandémicos vividos nos últimos 2 anos, verificou algum impacto na sua exploração/ atividade?
R: É de notar que o publico Português
tem cada vez menos poder de compra
e isso reflete-se na venda de carne com
qualidade mas também na venda de animais reprodutores, onde a procura é menor que em anos anteriores, e com com
valores oferecidos abaixo do expectável
devido aos custos de produção que cada
vez são maiores.

6- Quais são os principais objetivos
para a sua exploração?
R: Os nossos objetivos sempre foram
primar pela excelencia, carne da melhor
qualidade possível nos nossos talhos,
bem como reprodutores com as melhores características genéticas que as raças podem oferecer.

7- O que espera da APCBRC?
R: Esperamos que a associação continue
o seu papel na divulgação e dignificação
da Raça Charolêsa bem como a protação
e o acompanhamento/classificação do
efetivo Puro nacional.

8- Aderir à APCBRC significa que vê a
charolesa como uma raça com futuro.
Porquê?
R: Sim, pelas caracteristicas, já apresentadas, da raça que são superiores a outras raças de carne e também pelo forte
acompanhamento da associação em
tudo o que vos é possível para ajuda/
correção dos aspetos inerentes á Charolesa.
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João Almeida Correia
Maria Fonseca
Eng.ª Zootécnica

1- Caracterização da exploração.
A exploração encontra-se em regime extensivo e explora cerca de 500ha, dos
quais 200ha são destinados ao efetivo
animal.

2- O gosto pela produção de gado e
atividades inerentes encontra-se relacionado com tradições familiares?
Sim, desde os meus 4 anos de idade que
me relaciono com bovinos e atividades
inerentes.

3- Como novo criador o que o cativou
na raça charolesa?
É uma raça que já conhecia e trabalhei
com ela desde os meus 25 anos (há 15

anos) e que tem características muito
próprias, extraordinárias e únicas.

6- Quais são os principais objetivos
para a sua exploração?
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Efeito do cruzamento de vacas
Mertolengas com raças exóticas
no crescimento pré-desmame e
no peso ao desmame dos vitelos

Crescer em sustentabilidade.
4- Principais dificuldades e desafios
no sector?
Uma principal dificuldade, desde sempre, é a alimentação derivado dos custos
a ela associados.

5- Considerando os tempos pandémicos vividos nos últimos 2 anos, verificou algum impacto na sua exploração/ atividade?
Não, pelo contrário. Como também estou ligado à horticultura temos crescido.

7- O que espera da APCBRC?
Espero que defendam sempre os produtores e a raça Charolesa.

8- Aderir à APCBRC significa que vê a
charolesa como uma raça com futuro.
Porquê?
Sim, totalmente. Tanto em linha pura
como para cruzados, nomeadamente em
F1 (Charolês x Saler).

Introdução:
A realidade agropecuária mundial enaltece a preservação das raças autóctones
de cada país, considerando a sua relação
com os valores ambientais, sociais, paisagísticos, com a diferenciação do modo
de produção, a fixação da população em
zonas muito desfavorecidas e principalmente a sustentabilidade e o respeito
pelo bem-estar animal (Caetano & Ginja,
2013).
Em Portugal são frequentemente produzidas em extensivo, sendo comum o
uso de cruzamentos terminais com raças exóticas devido aos menores níveis
produtivos da linha pura autóctone, ainda que a produção em linha pura para
abate já esteja a ser mais valorizada devido à criação de produtos certificados
(Gama et al., 2004). Os vitelos cruzados
apresentam uma maior produtividade,
resistência e precocidade devido ao efeito do vigor híbrido.
Deste modo, esta dissertação teve como
objetivo avaliar o efeito da heterose,
comparando o crescimento e o peso ao
desmame de vitelos em linha pura autóctone ou provenientes de cruzamento
de raças autóctones com raças exóticas.
O estudo passou por:
• Analisar diferenças no peso em cada
momento: peso ajustados aos 90 dias
(P90d), peso ajustado aos 210 dias
(P210d), peso ao desmame (PD) e no
Ganho Médio Diário (GMD) para cada
uma das variáveis independentes isoladamente: sexo, raça do vitelo, época de

parição, exploração;
• Estudar se o ganho de peso ao longo do
tempo é diferente em função do sexo,
raça do vitelo, época de parição e exploração;
• Averiguar se existem interações entre
algumas das variáveis independentes
em algum dos períodos de peso medido
ou GMD;

através do sistema “Creep Feeding”.

Apresentação
de resultados:
Comparação entre géneros, para cada
etnia:

Mertolengo puro

• Verificar se existe relação entre a idade
da mãe e o P90d, P210d, PD e GMD.
A componente prática foi concretizada
em 4 explorações agropecuárias, no
concelho de Évora e Arraiolos.
A recolha de dados consistiu no registo
dos partos e na realização de pesagens
dos vitelos, com intervalos de 20 a 30
dias, até ao desmame inclusive.
A amostra do estudo é composta por
251 vitelos nascidos entre setembro de
2018 e abril de 2019.Em termos de distribuição racial, 35,1% dos vitelos nascidos eram cruzados de Aberdeen-Angus,
30,7% cruzados de Limousine, 28,7% de
raça Mertolengo e somente 5,6% cruzados de Charolês.
As vacadas são produzidas em regime
extensivo, onde a linha materna Mertolenga é cruzada com a raça Charolesa,
Limousine e Aberdeen-Angus.
Os desmames realizaram-se por volta
dos 6 meses de idade, não só em função do peso, mas também da condição
corporal e desenvolvimento morfológico
dos animais. Todos os animais foram suplementados com alimentos compostos

Figura 1: Comparação, por género, dos valores paramétricos obtidos pelos vitelos Mertolengos.

Os machos puro Mertolengo foram significativamente superiores às fêmeas na
maioria dos parâmetros (Figura 1), excetuando na Idade ao Desmame (ID).
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Não se verificaram diferenças significativas entre machos e fêmeas, com exceção da idade ao desmame (Figura 3).

CX Limousine

Tabela 1:
Comparação do peso dos vitelos ajustado aos 90 dias
(P90d), por etnia.

Etnia

P90d (Kg)

Mert.

83,51±12,38

CX Ch.

110,14 ±23,34

CX Angus

96,73 ± 14,84

CX Lim.

106,73±14,76

Vitelos cruzados Aberdeen-Angus apresentam um peso significativamente inferior aos de cruzados Limousine e de
Charolês.
Não se observaram diferenças significativas de peso aos 90 dias entre vitelos
cruzados de Charolês e cruzados de Limousine.

Figura 2: Comparação, por género, dos valores paramétricos obtidos pelos vitelos cruzados de Charolês.

No caso dos vitelos cruzados de Charolês, não se verificaram diferenças significativas entre géneros para nenhum dos
parâmetros (Figura 2). Estes resultados
podem ter sido influenciados por alguns
desvios padrões elevados e pelo número
residual de vitelos.

CX Aberdeen-Angus

Figura 4: Comparação, por género, dos valores paramétricos obtidos pelos vitelos cruzados de Limousine.

Os machos cruzados de Limousine foram significativamente superiores às
fêmeas no P90d, PD, P210d e GMD (Figura 4).

Comparação entre
raças, para cada um dos
parâmetros produtivos:
P90d:
Vitelos de raça Mertolenga apresentam
(Tabela 1) um peso aos 90 dias significativamente inferior aos vitelos mestiços.

ID:
Os vitelos de raça Mertolenga mostraram (Tabela 2) uma idade ao desmame
significativamente superior aos cruzados de Aberdeen-Angus, cruzados de
Limousine e cruzados de Charolês.

Tabela 2:
Comparação da idade ao desmame (ID), por etnia

Etnia

ID (dias)

Mert.

214,25 ± 20,14

CX Ch.

190,93 ± 32,12

CX Angus

189,89 ± 25,74

CX Lim.

181,60 ± 21,59

Não houve diferenças significativas na
idade ao desmame entre os vitelos cruzados.
Figura 3: Comparação, por género, dos valores paramétricos obtidos pelos vitelos cruzados de Aberdeen-Angus.

PD:

Tabela 4:
Comparação do peso dos vitelos ajustado
aos 210 dias (P210d), por etnia.

No peso ajustado ao desmame não houve diferenças significativas entre os vitelos cruzados de Charolês e os outros
cruzamentos (Tabela 3).

Etnia

P210d (Kg)

Existem diferenças significativas entre
a raça Mertolenga e os cruzados de Limousine.

Mert.

187,29 ± 26,57

CX Ch.

238,21 ± 38,73

CX Angus

220,94 ± 29,87

CX Lim.

234,99 ± 28,46

Tabela 3:
Comparação do peso ao desmame (PD), por etnia.

Etnia

PD (Kg)

Mert.

191,60 ± 29,41

CX Ch.

214,64 ± 19,25

CX Angus

204,45 ± 37,31

CX Lim.

206,48 ± 29,07

Contudo, verificaram também diferenças entre os Mertolengos, os cruzados
de Angus e de Charolês. Estes resultados não eram expectáveis, podendo estar condicionados pelo reduzido nº de
charoleses, bem como pelo facto de os
mertolengos possuírem uma ID superior às restantes raças, o que poderá ter
contribuído para atenuar as diferenças
neste parâmetro.

P210d:
Os animais cruzados de Charolês não
apresentaram pesos com diferenças
significativas aos cruzados de Aberdeen
-Angus, porém, estes últimos revelaram
um peso significativamente inferior aos
cruzados de Limousine.

Vitelos Mertolengos apresentaram (Tabela 4) peso significativamente inferior
aos cruzados.

GMD:
Neste parâmetro, os animais cruzados
de Charolês não revelaram diferenças
significativas de GMD comparativamente aos restantes animais mestiços.

Tabela 5:
Comparação do Ganho Médio Diário (GMD), por etnia.
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Conclusões:
A prática de “creep-feeding” poderá ter
exercido alguma influência sobre os
efeitos ambientais, nomeadamente a
época de partos.
Não se verificou uma relação entre a idade da mãe e a exploração, face ao P90d,
ID, PD, P210d e GMD.
Genericamente, os resultados vão de encontro ao esperado, excetuando na avaliação da influência da época de partos
e, também, em algumas das performances dos cruzados de Charolês. De notar,
mais uma vez, que o diminuto número
de animais fruto desse cruzamento é residual (N=14).
Como principais resultados, numa comparação entre géneros, os machos apresentam diferenças significativamente
superiores às fêmeas em todos os parâmetros, com exceção da idade ao desmame.
Entre raças, os Mertolengos puros demonstraram-se significativamente inferiores aos animais cruzados para o
P90d, PD, P210d e GMD.

Etnia

GMD (Kg/dia)

Mert.

0,811 ± 0,132

Pode, assim, concluir-se que a utilização
de raças exóticas tem um peso significativo na promoção do crescimento e
valorização dos vitelos.

CX Ch.

1,054 ± 0,156

Dissertação completa em:

CX Angus

0,980 ± 0,188

CX Lim.

1,024 ± 0,154

Os vitelos de raça Mertolenga demonstraram (Tabela 5) um GMD significativamente inferior aos vitelos cruzados.

https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/29390/1/Mestrado-Engenharia_Zootecnica-Maria_Murteira_
Duque_Fonseca.pdf
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As chaves para
otimizar a recria dos vitelos

O

s quilos ganhos antes do desmame são quilos económicos. O objetivo de cada criador é colocar os vitelos em condições
ideais para que o seu potencial de crescimento se exprima plenamente durante este período. A alimentação é um dos fatores, mas não só, as condições ambientais durante os primeiros meses de vida do vitelo são determinantes para as suas
performances futuras. O criador pode colocar em prática diferentes soluções para promover o bem-estar dos seus animais e
prevenir doenças.

ALIMENTAÇÃO
O COLOSTRO

O colostro deve ser ingerido rapidamente porque os intestinos dos recém-nascidos absorvem os anticorpos contidos no
colostro apenas durante 24 horas.
Idealmente, um vitelo deve beber o equivalente a 10 % do seu peso em colostro
durante as primeiras 24 horas de vida,
dos quais 1,5 litros nas duas horas seguintes ao seu nascimento.
Fonte: GODDEN S (2008).
Colostrum management for dairy calves.Vet. Clin.
Food Anim. 24:19-39.

ÁGUA, SAL E FIBRA: OS INCONTORNÁVEIS
DA RAÇÃO DE UM RUMINANTE
Os vitelos precisam de ter à disposição a fibra palatável, mas
grosseira, para desenvolverem o volume do rúmen. Para aumentar o número de papilas e, portanto, a sua capacidade
futura de assimilar o concentrado, é necessário que tenham
à disposição, o mais cedo possível, um alimento concentrado
rico em amido lento.
A disponibilidade de sal é essencial mesmo para os vitelos jovens, uma vez que uma deficiência prolongada em sódio pode
provocar uma diminuição do crescimento ou ainda um agravamento das diarreias neonatais. Estejam atentos aos sinais
que exprimem os animais: uma carência de sal manifesta-se
primeiro por um vício (lamber anormal e recorrentemente
materiais não comestíveis como as paredes ou as cancelas) e
depois por uma diminuição do apetite.
É igualmente crucial que os vitelos jovens tenham acesso a
água limpa desde o nascimento. Embora o leite seja essencialmente água, não é suficiente e os vitelos precisam de ter acesso à água de outra forma. A empresa de consultoria 5mVet
recomenda a instalação de bebedouros a uma altura de 45
cm nos compartimentos para vitelos, de modo a que os vitelos
com menos de 4 meses possam ter acesso.

40

| Raça Charolesa

COMO PODE A GENÉTICA
PROMOVER A INGESTÃO
DE COLOSTRO?
Antoine Huvelin e François Robergeot, especialistas do HBC, partilham o seu conhecimento obtido
pela experiência.
Antoine Huvelin: “Algumas linhagens são conhecidas pelos criadores
pela vitalidade dos vitelos à nascença: nascem sem ajuda e procuram
imediatamente levantar-se e mamar.
A forma como o parto ocorreu afeta
diretamente a vitalidade do bezerro,
mas existe, certamente, um efeito
genético e uma
possível seleção sobre este critério. “
François Robergeot: “A seleção genética é uma das soluções para selecionar fêmeas com úberes funcionais, ideais para que o vitelo possa
de forma autónoma e rápida ingerir
o colostro sem intervenção humana.
Podem ser selecionados vários critérios: o diâmetro e tamanho dos tetos,
o bom funcionamento e volume do
úbere com a idade da vaca, para que
o vitelo não precise de se baixar para
mamar.
Alguns dos associados estão particularmente atentos
a estes critérios
aquando da compra de reprodutores e isso reflete-se
no efetivo, facilitando o maneio. “

TESTEMUNHO
Para Jean-Patrice Merceron, “A argila é um produto natural muito bom.
Os meus vitelos têm-no à disposição,
o mais rapidamente possível, nos viteleiros de madeira que fiz e que penduro nas cercas dos vitelos. Começo
com uma argila baunilhada, para
promover o apetite, depois continuo
com bentonite, para favorecer o trânsito e limitar as diarreias. Eu também
o uso curativamente contra diarreia,
misturando 3 colheres de sopa em
água morna 2 vezes por dia.“

Raça Charolesa |

COMPLEMENTO ÀS VACINAS
Com o aumento do fenómeno da resistência aos antibióticos e perante as interrogações dos consumidores, alguns criadores testam e põem em prática alternativas para
proteger os vitelos das doenças mais comuns: diarreia e perturbações respiratórias

DISTÚRBIOS INTESTINAIS
Argila
A argila é conhecida pelos seus benefícios desde a antiguidade. Existem diversos tipos que se distinguem pela sua
composição e utilização.
Argila cinzenta, branca ou verde,
como é que se encontra e qual é a melhor para os vitelos?
É a bentonite, uma argila cinzenta formada pelo envelhecimento de cinzas vulcânicas, que é a mais adequada para os
distúrbios intestinais. Outras argilas são
utilizadas em cataplasmas como anti-inflamatório em mamíferos ou entorses.
Como funciona?
A bentonite pode aumentar o seu volume original 10 a 15 vezes, absorvendo
até 6,5 vezes o seu peso em água (de
acordo com as pesquisas bibliográficas
realizadas por Jean Duval, agrónomo e
pesquisáveis no site: Ecological Agriculture Projects.) Em primeiro lugar, permite o abrandamento do trânsito intestinal
e, por conseguinte, uma melhor assimilação da água e, por postriormente, das
fezes menos húmidas. Segunda propriedade, a bentonite forma uma película
protetora sobre toda a parede intestinal,
aliviando a inflamação do aparelho digestivo e permitindo antecipar potenciais problemas. Com um pH elevado, a
bentonite também permite a regulação
do pH intestinal e limita a acidificação.
Por último, esta argila possui também
uma capacidade interessante de absorção e de sequestro de certas toxinas e
micotoxinas

Bentonite, um remédio fácil de implementar?
O fornecimento da argila é possível à
vontade, de forma preventiva, desde
uma idade precoce. Não sendo corrosiva, pode ser instalada no canto de uma
manjedoura destinada à distribuição
de alimentos. No caso de ocorrência de
diarreia, uma administração de 25 gramas por toma de água pode ser introduzida até o retorno ao normal.
De acordo com os intervenientes Bio em
Lorraine, «La Feuille de Chou», março
2015.
Quanto custa?
Uma grande vantagem deste produto é o
seu baixo custo: da ordem de 8 euros o
saco de 25 kg. Além disso, este produto
faz parte dos métodos de cuidados alternativos e seu uso é possível em agricultura biológica.

O kefir
O kefir é uma bebida originária dos países do Cáucaso (uma região da Europa
Oriental, nos confins da Europa e da
Ásia). Durante a Antiguidade, o leite era
conservado em sacos de pele de animal,
as bactérias presentes aliadas às proteínas do leite formavam o kefir. Esta bebida é hoje considerada um probiótico,
uma substância benéfica para a saúde do
homem e do animal.
Após a preparação para o parto, Laëtitia
e Benoît Lamarre, aderentes ao HBC em
Saône-etLoire, aceitaram partilhar connosco a sua experiência sobre o uso do
kefir.

O TRUQUE DO CRIADOR
Falámos sobre argila anteriormente
neste artigo. O Sr. Hoeffel tem uma
dica para vocês: ele faz os cubos para
os vitelos lamberem, com argila
Três quartos de água num balde,
à qual adiciona argila até saturar a
água. Isto deve formar uma pasta
bastante espessa.
Deixa-se em seguida secar o balde que,
quando seco, está pronto a utilizar.

Tudo começou para Laëtitia durante
uma formação da Câmara de Agricultura
onde descobriu o kefir. Curiosa e determinada a conter problemas de diarreia,
decide comprar uma sementeira de kéfir
na Internet. A criação de kefir de leite é,
por conseguinte, introduzida em 2019
com o leite de uma exploração leiteira
vizinha e, em 2020, com leite cru gordo
comprado numa grande superfície por
uma questão de simplicidade. “Preparar
o kefir é bastante simples, no início de
cada campanha preparo a minha primeira solução, 3 litros de leite com 15 gramas de pó de sementeira de kefir (5 g/l)
que deixo 2 a 3 dias à temperatura ambiente, e forma uma espécie de iogurte.
Para as preparações seguintes, guardo
três conchas da minha solução anterior
para semear os meus três novos litros
de leite. Três litros de leite produzem
kefir para sete vitelos “explica Laëtitia.
A jovem criadora experimentou também
a sementeira do leite com grãos de kefir,
facilmente acessíveis, mas esta experiência não foi concludente. “Mesmo ao
comprar o filtro adequado, não consegui
recuperar os grãos de kefir, o pó de sementeira é mais fácil de colocar”. O kefir
é em seguida conservado num balde de
5 litros fechado e armazenado no frigorífico da exploração. Pode ser utilizado

durante 3 a 10 dias após a sementeira.
Agora a experiência de Benoit, que administra a solução aos vitelos: “No ano
passado, dei o kefir o mais rapidamente
possível, antes da primeira amamentação, mas apercebi-me que os vitelos estavam um pouco saciados e demoravam
mais tempo a mamar. Este ano, dou-o
depois da primeira mamada, 200 ml
com uma pistola de medicamentos.
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Depois repito a operação na manhã seguinte, dando uma segunda dose a todos
os vitelos nascidos na véspera. Custa-me
menos um euro por vitelo, mas leva algum tempo “. Hoje em dia, o casal viu
desaparecer os seus problemas de diarreia precoce e, sobretudo, uma melhor
saúde dos vitelos. “ Os nossos bezerros
são muito mais dinâmicos agora, não temos mais bezerros apáticos, mesmo os
gêmeos “

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:
EVITAR OS PICOS DE FRIO NOS VITELOS
Um estudo realizado pelo INRA e pela Escola Veterinária de
Nantes permitiu medir a perda de peso provocada por perturbações respiratórias. Acontece que quanto mais cedo a patologia respiratória ocorre na vida do animal maiores são os
atrasos de crescimento.
Ocorrência da patologia

Perda de peso aos 5 meses

Antes de 45 dias

16 kg

Entre 45 e 90 dias

10 kg

Entre 90 e 150 dias

8 kg

Fonte: Relação entre os desempenhos de crescimento e a ocorrência de perturbações respiratórias nos vitelos charoleses
não desmamados nos sistemas de nascimento-engorda da região de Loire.
Quando se fala de problemas respiratórios, pensa-se imediatamente no ambiente das instalações. Deixamos aqui duas sugestões que podem contribuir sem grande dificuldade para aumentar o bem-estar dos vitelos, bem como o seu crescimento.

Dominar o ambiente da instalação:
A circulação do ar influencia a saúde dos animais.
Ar sem correntes de ar!
A circulação do ar numa instalação não deve exceder 0,5 m/s,
o teste da vela ou do isqueiro é muito simples de realizar, se
a chama tremer ou se apagar, a velocidade do ar é superior a
0,5 m/s. Por conseguinte, é preferível pôr em prática soluções
para diminuir esta velocidade de circulação de ar como um
revestimento, chapas perfuradas, um pano de brisa...
O ar está seco!
É necessária uma ventilação ótima das instalações, uma vez
que o ar húmido provoca uma maior sensação de frio. Além
disso, os germes proliferam mais rapidamente com um clima
quente e húmido.
Confrontado com problemas pulmonares recorrentes nos vitelos, Jeannot Merceron, criador aderente HBC a La Roche-Barret (79), instalou este ano no seu edifício chaminés de arejamento para limitar a humidade e favorecer uma boa circulação
do ar. Este criador está também à procura de soluções naturais. Na sua exploração, os vitelos são vacinados contra o RS
na intranasal aos 7 dias. Apesar disso, problemas respiratórios
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PARA SABER MAIS!
SE ESTE ASSUNTO LHE INTERESSA PARTICULARMENTE, ACONSELHAMOS-LHE A LER UM POUCO.

NÃO SE TRATA APENAS DE UMA INGESTÃO DE FLUIDOS

• O livro “Sinais de vacas”: observar melhor o rebanho
para o compreender e melhorar as suas práticas.

• O site do GDS da Creuse, onde você pode encontrar, entre outras coisas:
		 • O processo “Doenças respiratórias”;
		 • “Saúde do vitelo recém-nascido”, 11 de Dezembro de 2019;
		 • Artigo “Diarreia neonatal”, 12 de Dezembro de 2014
O site dos Projetos de Agricultura Ecológica:
http://www.eap.mcgill.ca/agrobio/
ab370-03.htm, qui traite de l’utilisation des argiles, notamment.

QUER TESTAR O SEU CONHECIMENTO SOBRE A CRIAÇÃO DE VITELOS?

Mas quando Jean-Patrice acrescenta o seu toque pessoal às recomendações clássicas dos veterinários, é porque dá ao mesmo tempo óleo essencial de Ravintsara aos vitelos doentes,
à proporção de 5 gotas sobre um açúcar, três vezes por dia
durante uma semana e até 15 dias para os casos extremos.
“Eu coloco o açúcar sobre o disco e o bezerro engole-o com
facilmente; no final, já está habituado. Este óleo permite descongestionar os pulmões e evita, a prazo, a sua necrose “.

O SEU ESPECIALISTA EM QUESTÕES RACIAIS À SUA
REHIDRATAÇÃO DE VITELOS
DISPOSIÇÃO
Criadores HBC desenvolveram soluções caseiras ou truques que funcionam bem. Você tem um problema relacionado com o arranque de bezerros? Está à procura de
soluções? Gostaria de trocar ideias com criadores que
tenham ultrapassado problemas semelhantes? O seu especialista HBC encontra-se com mais de 200 agricultores todos os anos, por isso, certamente, poderá colocá-lo
em contacto com criadores HBC para discussões empolgantes e enriquecedoras que lhe permitirão ultrapassar
a sua difamação. Não hesite em questioná-lo!

dade originada pelo suor no pelo. Um
bezerro encharcado pode apanhar frio.
A remoção dos pêlos permite também
limitar a presença de parasitas externos,
como os piolhos, bem como otimizar a
eficácia dos produtos pour-on. Os vitelos
tosquiados são vitelos de alto rendimento e bonitos de se ver. Se pode parecer
coerciva, a tosquia pode associar-se a
uma outra operação: vacinação, desparasitação ou descorna.
Um espaço dedicado aos vitelos

Os vitelos devem ter acesso a um espaço que lhes seja dedicado. O primeiro
REHIDRATAÇÃO critério
DE VITELOS
é o da superfície, o instituto da
Este óleo essencial da Ravintsara é frequentemente utilizado
pecuária
recomenda as seguintes superNÃO
SE TRATA
APENAS
DE UMA INGESTÃO DE FLUIDOS
em lactantes e pode
ser encontrado
facilmente
em farmácias.
fícies:
Evitar o efeito “pulôver molhado”
Além do aspeto estético, a tosquia desempenha um papel crucial na saúde e bem-estar do vitelo, o que influencia indiretamente o seu crescimento. Aparar as costas dos vitelos evita o
efeito “pulôver molhado”, impedindo a manutenção da humi-

Descubra coisas de maneira lúdica, graças a este jogo
pedagógico destinado aos profissionais do sector dos
vitelos em França: veaucation.fr®

SE TRATA APENAS DE UMA INGESTÃO DE FLUIDOS

REHIDRATAÇÃO DE VITELOS

NÃO SE TRATA APENAS DE UMA INGESTÃO DE FLUIDOS

REHIDRATAÇÃO DE VITELOS
NÃO SE TRATA APENAS
DE UMA INGESTÃO DE FLUIDOS
A nova solução para diarreias em vitelos

A nova solução para diarreias em vitelos

Compatível com o leite
Boa palatibilidade
Correção da acidose, desidratação e hipoglicémia
Fácil de preparar
Rápida ação

Compatível com o leite
A nova solução para diarreias em vitelos
Boa palatibilidade
Compatível com o leite
Correção da acidose, desidratação
e hipoglicémia
Boa palatibilidade
Correção da acidose, desidratação e hipoglicémia
Fácil de preparar
Fácil de preparar
www.vetoquinol.pt
Rápida ação
Rápida ação
Calf Lyte.indd 1

25/2/22 17:05

Revista A4 - Probifarmer (CURVAS) - (FINAL).pdf 1 29/12/2021 21:00:33

• menos de um mês = 1 m²/vitela;
• 1 a 3,5 meses = 1,5 m²/vitela;
• mais de 3,5 meses = 2 a 2,5 m²/vitela.
Fonte: Colheita de dados - Institut de
l’Élevage - Bezerros lactantes saudáveis,
maneio adequado e instalações pecuárias bem concebidas.
É, então, necessário adaptar o tamanho
das instalações em função do seu período de parição e da idade dos vitelos, no
final do Inverno. Um estábulo para vitelos não deve ter correntes de ar, mas o
ar deve, apesar de tudo, circular. A realização de tetos falsos respiráveis, com
uma moldura coberta de rede e palha ou
um geotêxtil, pode ser uma solução para
problemas respiratórios recorrentes.
Criadores astutos e engenhosos instalaram sistemas amovíveis equipados com
roldanas, que permitem ser levantados
no momento da cobertura de solo ou da
limpeza. Se as salas tiverem uma abertura no exterior, a instalação de uma rede
quebra-vento pode permitir limitar os
fluxos de ar.
CONCLUSÃO

ão para diarreias em vitelos

com o leite

aparecem muitas vezes por volta de 15 de janeiro. “A vacinação não é tudo! “ Acrescente o criador que todos chamam
de Jeannot. Em caso de doença respiratória declarada, ele administra, como muitos criadores,
um tratamento antibiótico
e
REHIDRATAÇÃO
DE VITELOS
anti-inflamatório choque: uma grande dose num curto período
de tempo para evitar danos ao sistema digestivo do animal.

As doenças neonatais têm um impacto
económico importante nas explorações
devido às despesas veterinárias que
acarretam, o tempo que o criador passa
a ter cuidados com os vitelos ou de uma
forma mais facilmente quantificável e
direta: a mortalidade. Estes distúrbios
podem ser limitados realizando uma
boa preparação para o parto (cf revista
“100% CHAROLAIS” anterior n°241, o
dossier especial Preparação para o parto) e otimizando as condições ambientais para que o vitelo exprima todo o seu
potencial genético.
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Lesões oculares
em Bovinos

Introdução

A
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s lesões oculares em bovinos, de forma simplificada podem ser de
quatro tipos, lesões traumáticas, bacterianas, víricas e parasitárias.

Quando não diagnosticadas e tratadas atempadamente, podem evoluir, tornando-se lesões crónicas podendo na maioria dos casos levar à
cegueira irreversível do animal. Nestas situações pode ocorrer uma perda
progressiva de peso, devido a menor ingestão de alimento, quer por desconforto quer por incapacidade de localizar a fonte de alimento no caso de
este ser fornecido.

Lesões de
origem bacteriana

a considerar quando estamos perante
um surto e existe um grande número
de animais afetados, não sendo possível o controlo da infeção com recurso
a outros tratamentos. Estas poderão ser
produzidas após o isolamento do agente
que circula na exploração, pelo Médico
Veterinário.

A patologia mais comum é denominada, Queraconjuntivite Infeciosa Bovina (QIB), sendo esta
causada por uma bactéria. Geralmente existe
uma associação de fatores ambientais, sendo o
pó e a palha dos mais relevantes e, um vetor mecânico, geralmente a Musca autumnalis. O vetor
constitui a principal forma de transmissão, ao
se alimentar das secreções oculares, originando
uma lesão na córnea, tornando-a mais suscetível
à infeção através da bactéria Moraxella bovis.

O maneio, torna-se essencial quando
nos deparamos com esta patologia. A
separação dos animais afetados, a desinfeção de comedouros e bebedouros e a
diminuição da carga animal é de extrema importância na redução da propagação do agente.

A Queratoconjuntivite Infeciosa Bovina é muito
contagiosa, podendo haver transmissão do agente entre animais por contacto direto.
Existem outros agentes infeciosos bacterianos
que poderão originar um quadro clínico semelhante ao da QIB, tais como a Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis, Listeria monocytogenes
e Chlamydophila sp. Através da colheita de amostras com o recurso a uma zaragatoa, torna-se
possível o isolamento e identificação do agente
infecioso, de modo a ser efetuado um tratamento
e prevenção o mais corretamente possível.

Quadro clínico
A infeção apresenta na grande maioria dos casos um quadro clínico agudo, podendo o mesmo
observar-se unilateralmente ou bilateralmente
no globo ocular dos animais. Os mais jovens têm
tendência a apresentar uma sintomatologia e
evolução clínica mais grave.
Após a colonização da bactéria no globo ocular,
ocorre a infeção conjuntival num período de 24
horas. Poderá observar-se nos indivíduos (figura
1) um vasto quadro clínico, podendo este progredir ao longo do tempo. Será possível a observação de uma área de opacificação e edema da
córnea, lacrimejamento ocular, conjuntivite, fotofobia, diferentes graus de blefarospasmo e o olho
cerrado ou semicerrado. Os sinais poderão evoluir para a formação de múltiplas úlceras, caso
o animal não seja tratado atempadamente e de
forma adequada.

nhos poderão migrar pelo globo ocular,
tornando-se difícil a sua identificação.
É imprescindível a sua remoção para a
recuperação da lesão ocular.
Figura 2 – Bovino com fragmento de alimento fibroso no
olho. Fonte: Singh, (2019)

Figura 1 – Bovino com lesão ocular causada por Moraxella bovis. É possível observada o edema e opacificação da
córnea já com início de ulceração da mesma.
Fonte: Original.

Tratamento e Prevenção
A mosca tem uma maior atividade quando temos temperaturas entre os 25ºC
e os 29ºC, isto é, em épocas de Verão.
Desta forma, a melhor estratégia para
prevenir a afeção é através da aplicação
de desinsetizantes e repelentes, regularmente nas épocas de maior risco. Esta
prática vai prevenir de igual forma a
propagação de outros agentes transmitidos por insetos e artrópodes.
O tratamento individual poderá ser realizado através da administração de um
antimicrobiano por via subconjuntival,
tópica ou sistémica. Existem diferentes
tratamentos que poderão ser aplicados.
É importante ter em conta o maneio da
exploração e do animal em questão e de
fatores económicos inerentes aos tratamentos.
O recurso a vacinas autógenas (autovacinas) também poderá ser uma hipótese

Lesões de origem
traumática
As lesões de origem traumática, na maioria dos casos são originadas por corpos
estranhos, como por exemplo as praganas (figura 2) ou pequenos fragmentos
de alimento fibroso, que se alojam no
olho, geralmente na terceira pálpebra
ou na pálpebra inferior.
Alguns fatores de risco associados a estas lesões são a colocação do alimento
fibroso em fardos sem serem espalhados nos comedouros e, no caso de animais estabulados, a limpeza e mudança
das camas com os animais no local.
O trauma direto que poderá provocar as
úlceras na córnea, torna-a mais sensível
a uma contaminação bacteriana posterior, podendo originar uma QIB (patologia mencionada anteriormente).
O quadro clínico poderá ser confundido
com o da Queratoconjuntivite Infecciosa. Um bom exame clínico, executado
pelo Médico Veterinário é muito importante, para um correto diagnóstico.
Muitas vezes uma boa contenção com
o auxílio de uma sedação ligeira do animal é necessário, pois os corpos estra-

Lesões de
origem parasitária
As lesões de origem parasitária são muito associadas à presença de Thelazia
spp., sendo a T. rhodessi, a mais comum
na europa. Este parasita é um nemátode que geralmente se instala no globo
ocular com o auxílio da Musca autumnalis (hospedeiro intermediário), que se
alimenta das secreções oculares. Este
é facilmente identificado após um bom
exame clínico (Figura 3).
A Thelazia spp., deposita os seus ovos
nos ductos nasolacrimais ou na terceira
pálpebra. Após eclodirem, o hospedeiro
intermediário irá depositar as larvas no
globo ocular.
A prevalência da Thelazia spp., tem vindo a diminuir ao longo dos anos devido ao aumento das desparasitações das
vacadas e de um controlo mais eficiente
dos animais.
O tratamento e controlo desta patologia
baseia-se numa boa desparasitação.
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Lesões de origem vírica
As lesões causadas por vírus mais comumente identificadas são pelo Herpes
Vírus Bovino, agente da Rinotraqueíte
Infeciosa Bovina (IBR).
O facto de atualmente a esmagadora
maioria das vacadas apresentar um
protocolo vacinal no qual se incluí este
agente e de esta patologia apresentar
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um quadro clínico muito mais extenso
que somente uma afeção no globo ocular, leva a que muitas vezes não contemple o diagnóstico diferencial do Médico
Veterinário. Geralmente para além de
uma grande descarga ocular, também
está presente um corrimento nasal com
lesões erosivas da mucosa. Poderá sempre ser realizado uma análise serológica
para despiste da doença.

Conclusões

Figura 3 – Bovino com Thelazia spp., nos olhos. Fonte:
Fatlawi e Anisimova (2012).

É importante reforçar que as lesões mencionadas anteriormente podem
coexistir no mesmo animal, sendo bastante importante um bom exame
clínico e diagnóstico diferencial. Uma boa recuperação do animal é essencial. De forma a que a cegueira permanente do animal seja evitada
e em alguns casos a inutilização do globo ocular, um tratamento local e
sistémico poderá ser efetuado pelo seu Médico Veterinário, após observação das lesões.

ANIMAIS DE ALTA GENÉTICA
DE RAÇA CHAROLESA.
ANIMAIS FUNCIONAIS
E MORFOLOGICAMENTE
BEM CONSTITUÍDOS.
ADAPTADOS AO PASTOREIO.
SISTEMA INTEGRADO
E ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO.

Produção e seleção de reprodutores orientada para animais dóceis,
com boas características maternais, boa produção de leite e facilidade
de parto, bons ganhos de peso diários e bons índices de conversão.

MONTE DA BARCA, S.A.

Sede: Avenida Infante D. Henrique, nº333 H,
4º andar, Escritório 52 / 1800-282, Lisboa, Portugal
T. 218 259 765 / 917 260 639 E. geral@montedabarca.com

HERDADE DO MONTE BRANCO DA LOIRA (POENTE)

GPS: Latitude 38º 05’ 56’’ N 8º 17’ 04’’ O
Indicações: A 400m da rotunda da A26/IP8, direção Canhestros (EM525)
www.montedabarca.com
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Impacto da doença respiratória
na produção de carne
de qualidade.

N

as economias desenvolvidas a
qualidade dos produtos, nomeadamente dos produtos agroalimentares, tem um papel de relevo, e por
esta razão a noção de qualidade é um
tema estratégico e uma fonte de competitividade para as empresas. De uma forma geral podemos assumir que a competitividade nos mercados alimentares
está ligada à capacidade de desenvolver novos produtos diferenciados, que
são capazes de explorar o facto de que
as preferências diferem entre os vários
segmentos de consumidores, aumentar
a fidelização dos consumidores e evitar
a concorrência puramente baseada em
custos e preços que caracteriza os mercados de produtos de conveniência.
Este conceito de qualidade também se
aplica ao setor da carne de bovino que
nos últimos anos tem sofrido fortes pressões a vários níveis (económicas, políticas, sociais e ambientais) que geram
crises de confiança por parte dos consumidores com consequências diretas no
consumo de carne de bovino, e logo na
sustentabilidade e competitividade de
todos os intervenientes neste setor de
mercado, desde a produção (vacadas de
carne e engordas) até à comercialização
(talhos, cadeias de grande distribuição,
etc.). Atualmente, é exigido a este setor
da carne de bovino que produza e comercialize um produto de elevada qualidade, ou seja, uma carne de qualidade.
A qualidade da carne pode ser definida
como um conjunto de propriedades que,
juntas, identificam o que apreciamos
na carne quando a compramos, comemos ou a selecionamos para uso como
matéria-prima para processamento em
produtos à base de carne. Como as nossas preferências, apreciações pessoais e
comunitárias mudam com as mudanças
na sociedade, é aceite que as definições
de qualidade da carne também podem
mudar. Tradicionalmente, o conjunto
de propriedades usadas para definir a
qualidade da carne destinada ao consumo como carne inteira são aqueles
associados à nossa perceção sensorial:
aparência, cor, sabor, textura (especial-

mente tenrura), suculência/ retenção de
água e odor. O outro fator de qualidade tradicional, normalmente expresso
como frescura ou salubridade, refere-se
à perceção de que a carne é segura de
comer, em termos de falta de patógenos,
parasitas, agentes de infeção ou toxinas
(Purslow P.P., 2017).

Fatores que afetam a qualidade da carne
São vários os fatores que afetam a qualidade da carne e como alguns exemplos
temos:
• Raça, genética, sexo e idade;
• Sistema de produção, nutrição,
bem-estar e maneio animal;
• Estatuto sanitário da exploração
e ocorrências de doenças;
• Transporte, abate e processamento
da carcaça;
• Etc.

Dentro dos vários fatores, as doenças
infeciosas assumem um papel importante, nomeadamente a doença respiratória
bovina (DRB) que sendo a doença mais
prevalente em engordas de bovinos é a
que tem maior impacto negativo na produção de carne de qualidade. Este artigo
tem como objetivo abordar o impacto da
DRB da qualidade da carne, os principais
agentes envolvidos e quais as medidas
de prevenção que se devem implementar.

Doença respiratória bovina
A DRB constitui um grave problema a nível mundial. Estima‑se que anualmente
esta síndrome tenha um custo de 3 biliões
de dólares para o setor da carne (Snowder
et al., 2007). É considerada a principal
causa de morbilidade e mortalidade durante os primeiros 6 meses de vida, após
o desmame e após a entrada à engorda
(All-Island Disease Surveillance Report
2016). Está reportado que a DRB é responsável por aproximadamente 75% da
morbilidade e 50% da mortalidade nas

Num estudo recente, Pardon et al.
(2020), reporta que os principais agentes envolvidos na DRB são o vírus BRSV
e as bactérias Mannheimia haemolytica e
Histophilus somni, tendo sido os principais agentes diagnosticados em 128 explorações que sofreram surtos de doença respiratória.
Em relação a Portugal, como podemos
ver no gráfico em baixo, num total de
657 amostras submetidas aos Laboratórios Segalab e Diagnos de 2017
a 2021 para diagnóstico por PCR-RT,
as bactérias são os agentes mais frequentemente diagnosticados em surtos respiratórios de bovinos, seguidas
por vírus, e neste caso o BRSV é mais
prevalente.
engordas de bovinos. A percentagem
de morbilidade e mortalidade depende
do sistema de maneio, do programa de
vacinação e dos agentes patogénicos envolvidos (Edwards, 2010; Loneragan et
al., 2001, Gardner et al., 1999).
É uma doença multifatorial, sendo desencadeada por fatores de stress ambientais e fatores relacionados com o
animal, que debilitam os mecanismos de
defesa do sistema respiratório em geral
e dos pulmões em particular, resultando
numa infeção por vários agentes infeciosos que incluem maioritariamente bactérias (Mannheimia haemolytica, Histophilus somni, Pasteurella multocida e
Mycoplasma bovis) e vírus (BRSV- Vírus
Respiratório Sincicial Bovino, IBR – Rinotraqueíte Infeciosa Bovina, BVDV - Vírus da Diarreia Viral Bovina, PI-3 – Vírus
parainfluenza tipo 3 e BCV - Coronavirus Bovino) (Francoz et al, 2015).

Períodos de risco para
a ocorrência da doença
respiratória
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• Estação do ano (maior incidência no
Outono e Inverno);
• Estatuto sanitário da exploração (ex.
protocolos vacinação e desparasitação);
• Presença de outras doenças que deprimem o sistema de defesas (ex. BVD e
IBR).

Doença respiratória
e qualidade da carcaça
Existem evidências crescentes de que
casos anteriores ou ativos de doença
respiratória influenciam o desempenho
do animal em vida assim como as características da carcaça. Comparando
a performance de novilhos com lesões
pulmonares ao abate com novilhos sem
lesões pulmonares, após um período
de engorda de 150 dias, verificou-se
que os primeiros apresentaram meno-

Tal como já foi referido anteriormente,
a DRB tem vários fatores envolvidos na
sua origem, com uma variedade de fatores de stress físicos e fisiológicos que
combinados deprimem o sistema de defesas do animal predispondo-o para a
pneumonia. Como principais fatores de
risco temos (Taylor et al., 2010):
• Desmame e/ou entrada à engorda;
• Transporte e agrupamentos de animais
(ex. leilões);
• Grupos de animais heterógenos e de
diferentes de origens;
• Maneio (nutrição, instalações, bem-estar e conforto animal, etc);

Gráfico 1: % de positividade de agentes respiratórios por PCR-RT de amostras obtidas em surtos de DRB em explorações de vacas
de leite, vacas de carne e engordas de 2017 a 2021 em Portugal
% positividade PCR-RT
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Fonte: Segalab e Diagnos, 1047 amostras de material biológico. Dados não publicados
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res ganhos médios diários (- 149gr a
– 435gr/ dia), menor peso vivo à data de
abate (- 10,3kg a - 25,3kg), menor peso
da carcaça quente (-5,6kg a -20,4kg),
menor percentagem de cobertura de
gordura, menos gordura interna, menor
pontuação de marmoreamento e menor
tenrura. Estes novilhos com historial de
DRB também tinham menor gordura
externa e menor área do músculo longíssimo (vazia) do que os animais sem
lesões pulmonares. Consequentemente,
novilhos que tinham lesões pulmonares
produziram uma maior percentagem de
carcaças Standart (+ 24%) do que carcaças Choice e Select, de acordo com a grelha de classificação de carcaça em vigor
nos EUA.
De referir que quantos maior o nº de
episódios sofrido pelo animal durante o
período de engorda, maior o impacto negativo nos parâmetros acima referidos
(Garcia et al., 2009; Larson R.L., 2005;
Gardner et al.,1999)

Custo económico da DRB
na qualidade da carne
Em muitos mercados mundiais a definição do preço do gado com base no mérito da carcaça fez com que a profissão
veterinária reavaliasse o custo da doença respiratória bovina (DRB) e outras
doenças na engorda de bovinos.
O custo da doença quando os animais
são vendidos com base no peso vivo, é
limitado à mortalidade, custo com tratamentos e diminuição de ganhos médios
diários (GMD). Neste caso no que refere
à DRB são reportados valores na ordem
dos 110.8€/ pneumonia/ animal, dos
quais 44.32€ serão custos diretos relativos a despesas e tratamentos gerais, e
66.38€ como custos indiretos derivados
perda de peso e diminuição na eficiência
da conversão dos alimentos (Relatório
DEFRA/ADAS, 2008).
Por outro lado, quando o preço é estabelecido com base no mérito da carcaça, a doença afeta não apenas o peso da
carcaça, mas também a quantidade, localização e proporção de músculo, gordura e água, podendo ser estes custos
substancialmente maiores. Pardon et al.
(2013), refere que o impacto económico
na qualidade da carcaça quando ocorrem pneumonias nas engordas oscila
entre 210€ a 622€, sendo este valor
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maior quanto maior o número de episódios de pneumonia que o animal sofre
durante o período de engorda, estando
também dependente das características
da carcaça dependentes da raça do animal.

Prevenção da doença
respiratória em bovinos de
carne
O melhor plano de prevenção da DRB
combina um protocolo de vacinação
adequado juntamente com medidas
para melhorar a saúde geral e reduzir o
impacto dos fatores de risco.
Um plano de vacinação adequado deve
ser de proteção ampla englobando os
principais agentes causais envolvidos,
vírus (IBR, BVD, BRSV e PI-3) e bactérias
(Mannheimia haemolytica e Histophilus
somni), de fácil implementação e flexível
para se adaptar à realidade da exploração.
A prevenção da DRB inicia-se nas vacadas de carne (puras ou cruzadas) através
da vacinação das mães contra os agentes respiratórios, e desta forma proteger indiretamente os vitelos durante os
primeiros meses de vida através de um
colostro de boa qualidade e da redução
da pressão de infeção no efetivo.
Idealmente, os vitelos deveriam ser vacinados antes do desmame ou entrada
à engorda através de um programa de
pré-condicionamento. Esses programas
incluem estratégias de vacinação e maneio que proporcionam ao vitelo a oportunidade de criar imunidade durante um
período em que o desafio para ocorrer
doença é mínimo e a resposta à vacinação será otimizada.
No mercado temos vacinas marcadas
com IBR vivo e vacinas não marcadas
com IBR inativado. Existe um benefício
em utilizar vacinas marcadas de IBR vivas em explorações com problemas de
IBR diagnosticado pela sua melhor eficácia no controlo da doença, mas também
porque permitem a diferenciação entre
os animais infetados e vacinados, e desta forma podemos monitorizar a evolução da doença na exploração.
As vacinas vivas para BRSV induzem
uma resposta imunitária mais rápida e
completa do que as vacinas inativadas,

gerando uma melhor proteção do animal e uma redução da circulação de vírus mais eficaz.
No que respeita às bactérias envolvidas
na DRB apenas existe uma vacina que
protege contra 2 delas, M. haemolytica e
a H. somni, durante 40 semanas garantindo a proteção mais completa a contra
a Pasteurelose.

Conclusão
A garantia de uma carne de qualidade
é um fator chave para o futuro do setor dos bovinos de carne, em todas as
suas fases de produção, desde a vacada
até às engordas. Vários fatores afetam a
qualidade da carne, e no que respeita às
doenças infeciosas que afetam os vitelos,
as pneumonias têm um papel destacado.
A melhor ferramenta para combater a
DRB é a prevenção, uma vez que o custo
do tratamento é muito mais elevado, e
em muitas ocasiões “quando estamos a
tratar já chegamos tarde”, porque o desempenho produtivo em vida e a qualidade da carne já foram afetados.
A HIPRA, como laboratório de referência
na saúde animal, está comprometida com
o melhoramento da rentabilidade e sustentabilidade das explorações de bovinos de
carne no extensivo e das engordas. Com
esse objetivo, disponibilizamos vacinas
contra a doença respiratória que aliado a
um serviço de diagnóstico, oferecem um
plano completo para minimizar o impacto
produtivo e económico das pneumonias, e
desta forma otimizar a rentabilidade económica das explorações.
Consulte o seu médico veterinário para
definir quais as medidas preventivas e
protocolo de vacinação que melhor se
alinham para a sua exploração.

Para mais informações
sobre este assunto, contacte:

Deolinda Silva
Tel. (351) 915 052 335
deolinda.silva@hipra.com
www.hipra.com
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