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José Luís Lopes, Presidente da Direção

ais um ano se passou e a conjuntura do País 

não teve grandes alterações, a única certeza 

que nos resta é que estes tempos de crise estão 

para durar.

No sector da Bovinicultura, avizinham-se  algumas 

alterações na política agrícola face á próxima revisão 

da PAC, decorrente do próximo quadro Comunitário, a 

única certeza que temos é que cada vez mais há que 

melhorar a produção para conseguir sobreviver, redu-

zindo custos de produção e aumentando a produtivida-

de, quer em unidades produzidas quer em quilos por 

unidade.

Concretamente os produtores de vacas aleitantes, cujo 

produto final é o vitelo, têm de oferecer ao mercado um 

produto que seja facilmente vendável, como é o caso dos 

Cruzados de Charolês, com a vantagem de ser o cruza-

mento que permite obter o maior peso ao desmame.

Aproveito para chamar a atenção a todos os produto-

res de Cruzados de Charolês, para a necessidade de nas 

declarações de nascimento dos descendentes de um re-

produtor puro de raça Charolesa ser declarado como 

tal. Só desta forma esse vitelo terá o estatuto de Cruza-

do de Charolês, facto esse que lhe conferirá vantagem 

na hora da venda.

A todos os produtores de vacas aleitantes, não posso 

deixar de recomendar mais uma vez a utilização de re-

produtores 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 no ato de compra de um reprodutor para ates-

tar a sua qualidade e pureza de RAÇA.
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APCbRC PARtiCipA NAS v jORnADAs DO HosPitAL 
vEtERináRiO A muRALHA DE ÉvORA

os dias 1 e 2 de Março realizaram-se em Évora as 

V Jornadas do Hospital Veterinário A Muralha de 

Évora e a Associação Portuguesa de Criadores de 

Bovinos de Raça Charolesa esteve presente.

Este evento reuniu profissionais da bovinicultura e de 

todos setores envolventes à atividade. A Associação da 

Raça Charolesa como organismo responsável pelo fo-

mento e promoção da raça charolesa marcou posição 

na defesa da prática do cruzamento industrial e do po-

tencial que a Raça Charolesa tem em cruzamento com 

outras Raças.

O cruzamento industrial tem várias vantagens na pro-

dução de bovinos de carne: 
 Tirar partido do vigor híbrido (heterose);
 Aproveitar a complementaridade entre Raças;
 Obtenção rápida de resultados – a vantagem pro-

dutiva obtém-se na geração seguinte;
 A prática do cruzamento permite obter maior 

produtividade a partir de um efetivo reprodutor 

bem adaptado às condições locais.

O cruzamento com raça Charolesa permite obter maio-

res velocidades de crescimento e com isso atingir pe-

sos superiores a determinada idade e menores tempos 

de engorda, além disso permite também a obtenção de 

melhores conformações de carcaça.

O CERtiFiCADo DO LivRO GEnEALÓgiCO
é A úniCA GARAntiA DE PUREzA DE RAÇA DO ANimAL.

EXijA SEmpRE o CERtiFiCADo DE inSCRição
NO LivRO GEnEALÓgiCO.
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Com vista a maximizar o rigor na gestão do Livro 

Genealógico da Raça Charolesa, a APCBRC faz 

controlo de filiação por análise de DNA aos seus 

animais em duas fases, a primeira por amostragem

sobre os vitelos nascidos na campanha, sendo o nº de 

amostras em função da dimensão do efetivo reprodutor, 

a segunda para admissão no Livro de Adultos. Esta in-

formação passa a estar disponível nos documentos que 

esta associação emite em que constam as genealogias.

Assim, a partir de agora as Fichas Técnicas e os Certi-

ficados de Livro Genealógico passam a trazer um sím-

bolo (como se pode ver nas imagens) a atestar que a 

paternidade ou maternidade está confirmada por DNA. 

Esta confirmação também aparecerá nas gerações su-

periores à medida que se vão acumulando este tipo de 

confirmações (avós, bisavós, etc...).

Outra novidade está relacionada com a identificação 

animal. De acordo com o artigo 3 do Anexo I do Decreto-

Lei n.o 142/2006 de 27 de Julho “Os bovinos de raça pura 

inscritos em livros genealógicos ou registos zootécnicos 

devem, além das marcas auriculares, possuir meio de 

identificação electrónica aprovado, aplicado no acto de 

avaliação para inscrição no livro de adultos ou, no caso 

de animais já inscritos no livro de adultos, no prazo de 

90 dias a contar da entrada em vigor do presente de-

creto-lei”. Assim, a APCBRC identificou eletronicamente 

com Bolus Reticulares todo o efetivo já inscrito no Livro 

de Adultos assim como os animais à admissão no Livro 

de Adultos. Este Nº de Microchip também passa a apa-

recer associado aos restantes campos de identificação 

nas fichas técnicas e certificados do livro.  

A identificação electrónica tem demonstrado ser um 

sistema muito eficaz na identificação de bovinos. É 

um sistema muito fiável e inviolável pois não é pos-

sível alterar a informação contida no bolus ruminal, 

constituindo assim uma ferramenta fundamental na 

rastreabilidade dos animais. Também permite, com o 

equipamento adequado, a leitura automática da iden-

tificação  e a recolha de dados rápida e sem erros.

C

RAstREAbiLiDADE máXimA
NA RAÇA CHAROLESA

Engª Joana Espírito Santo, Ruralbit Lda

Engº Tiago Baptista, Secretário Técnico do Livro Genealógico
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A ALimENtAÇÃO DAS vACAS é o fAtOR
CHAvE PARA os vitELOS

ontrolar a alimentação das vacas no final da 

gestação é dar todas as oportunidades ao vite- 

lo de nascer. Uma ração equilibrada possibilita a 

obtenção de colostro de qualidade.

O futuro do vitelo determina-se nas primeiras horas 

que se seguem ao seu nascimento. Nesse momento, 

o recém-nascido é totalmente desprovido de defesas 

imunitárias. A sua imunidade ativa só se efetiva ao fim 

de três ou quatro semanas. É portanto necessário para 

a sua sobrevivência dispor de uma imunidade passiva 

que só pode ser transmitida pelo colostro. Todavia o 

vitelo não tira proveito das tomadas de colostro senão 

numa fase precoce, em quantidade suficiente (1,5 litros 

nas duas primeiras horas, 4,5 litros nas primeiras 24 

horas) e com um colostro de qualidade. Daí a sua quali-

dade depender da alimentação das vacas que vão parir.

impACtOS nA sAúDE Do vitELo
As insuficiências, excessos ou desequilíbrios ali-

mentares das mães condicionam a saúde dos vitelos.  

A alimentação das vacas gestantes deve ser controla-

da dois meses antes do parto, é o timing entre fornecer 

ou retirar um nutriente, e o seu efeito sobre o animal. 

Além disso, na produção de bovinos de carne, o período 

de fortes necessidades alimentares das vacas inicia-se 

no final da gestação e prossegue no início da lactação.

UmA RAção EquiLibRADA EnERgiA-PRotEÍNA
Uma condição corporal 2,5±0.5 é a que se pretende. A ra-

ção das vacas gestantes deve ser equilibrada e satisfa-

zer as necessidades energéticas e proteicas. Uma restri-

Texto Cyrielle Deslisle, Reussir Viande Nº 196

Tradução e Adaptação Engº Tiago Baptista, Secretário Técnico do Livro Genealógico

As imunoglobulinas Ig são os principais constituintes 

do colostro (cerca de 90%). As do tipo G (Ig) 

representam  85% das Ig. A qualidade do colostro

é condicionada pela sua concentração.

ção alimentar das vacas gestantes em energia, inferior 

a 15% parece não influenciar a qualidade do colostro e 

a transferência de imunidade passiva. Por outro lado, 

um défice energético superior a 15% (durante 150 dias) 

traduz-se em numerosos impactos tais como o nasci-

mento de vitelos mais frágeis (aumento da mortalidade  

e morbilidade) e com crescimentos mais reduzidos.

As necessidades em proteínas são mais importantes 

no final da gestação. As proteínas são indispensáveis 

para o crescimento do feto e para a obtenção de um 

colostro de qualidade rico em anticorpos (imunoglo-

bulinas). Em caso de subalimentação proteica rele-

vante nos últimos 40 dias da gestação (inferior a 40% 

da quantidade diária recomendada) a produção de co-

lostro diminui. Em situação oposta o excesso de azoto 

solúvel ou uma alimentação muito rica em proteínas 

pode provocar problemas digestivos no vitelo causa-

dos pela concentração excessiva de ureia no leite.

Uma atenção particular deve também ser dada ao apor-

te de minerais (cálcio, fósforo, magnésio, sódio) e oli-

goelementos (selénio, cobre, zinco, iodo). A carência em 

sódio é muito vulgar. O sal deve estar sempre à disposi-

ção dos animais. A falta de magnésio é igualmente fre-

quente. A resposta dos leucócitos ligada aos minerais 

e vitaminas depende do grau de complementação das 

mães. A suplementação em vitaminas A-D3 e E, em es-

pecial durante e após períodos de seca é recomendada.

Atenção ao aportes de sal , em oligoelementos e em 

minerais.

C
Um período seco de no mínimo 30 dias 

A origem das imunoglobulinas (Ig) contidas no colostro é dupla. 

Uma parte tem origem do soro e passa no úbere por filtração.  As 

restantes são sintetizadas na glândula mamária. As transferências 

de imunoglobulinas que são provenientes do soro inicia-se duas a 

três semanas antes do parto. A vaca deve estar seca no mínimo 30 

dias antes do parto para que este processo tenha lugar.
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O controlo de transferência de imunidade da mãe ao 

vitelo é um fator determinante para a saúde do vitelo. 

Existe uma relação direta entre a taxa de mortalidade 

e morbilidade no seio da exploração e a concentra-

ção sorológica de imunoglobulinas do vitelo nos dois 

primeiro dias de vida. Nas explorações confronta-

das com patologias neonatais, 25 a 60% dos vitelos 

apresentam deficiências de transferência imunitária. 

O controlo das taxas de Imunoglobulinas do tipo G é 

um ponto essencial. A concentração mínima de imu-

noglobulinas situa-se entre as 15 a 20g por litro de 

soro e o seu controlo pode ser feito por análise a par-

tir de uma amostra de sangue de vitelos entre os 2 a 

6 dias. O controlo de qualidade do colostro pode ser 

necessário para monitorizar casos de insuficiência de 

transferência imunitária.

Um colostro com mais de 100g de imunoglobulinas 

por litro é considerado excelente , uma concentração 

abaixo dos 50 g por litro é considerada insuficiente.

A qualidade do colostro passa certamente por uma 

boa alimentação das mães. A vacinação permite en-

riquecer o colostro em anticorpos específicos. Esta 

solução deve ser analisada com o veterinário após 

um diagnóstico de fatores de risco de patologias neo-

natais (construções, alimentação, relação mãe vitelo, 

maneio do efetivo e estado sanitário).

As carências em oligoelementos nas vacas de carne 

têm sobretudo impacto sobre o vitelo, tornando-o 

mais suscetível às doenças infeciosas. Um défice nu-

tricional em zinco diminui a concentração de anticor-

pos e aumenta o tempo de resposta aos tratamentos. A 

carência em Selénio manifesta-se pelo aparecimento 

de nados mortos e miopatia, falta de habilidade para 

mamar e supressão de imunidade. O Selénio influen-

cia a síntese de imunoglobulina (Ig), sobre a produção 

de colostro mas também sobre a absorção de imuno-

globulinas do tipo G no vitelo. Uma insuficiência de 

iodo diminui o tempo de absorção das imunoglobu-

linas. Em contrapartida o excesso de iodo durante a 

gestação contribui  para uma deficiente transferência 

de imunidade. Os défices em Iodo associados a uma 

carência ou excesso em selénio constituem fator de 

risco de anoxia neonatal e de síndrome de insuficiên-

cia respiratória do recém-nascido. A Suplementação 

das vacas gestantes permite obter vitelos com res-

postas imunitárias mais fortes. Os vitelos tornam-se 

mais resistentes, mais viáveis e menos sensíveis a do-

enças no primeiro mês de vida.

Recomendações alimentares de aportes de diários para uma

vaca de carne durante o período pré-parto

Vaca de 700 Kg – vitelo de 50 Kg- condição corporal 3

Elemento Nível de Aporte
Concentração em
oligoelementos
recomendada (ppm)

Ingestão 11 A 13 Kg

UFL 7 a 9 

PDI 600 a 800 g

Cálcio 55 a 75 g 

Fosforo 35 a 40 g

Magnésio 22 a 25 g

Sódio 40 a 45 g

Cobre 100 a 120 mg 9 a 18

Zinco 260 a 300 mg 43 a 73

Selénio 0.3

Iodo 0.34 a 0.88

Vitamina A 30000 a 50000 UI

O caso particular das novilhas

As primíparas devem ser consideradas à parte, devido a existir 

um risco mais elevado de partos distócicos. Além disso as novilhas 

possuem quantidades totais de Ig colostrais 50 a 70 % inferiores 

às multíparas. Mas ainda há outro fator que interfere de forma 

relevante: o seu caracter maternal. Em casos de falta de qualidades 

maternas, a tomada de colostro pode ser mais tarde em menor 

quantidade o que limita a transferência de imunidade.

Fonte: GDS Creuse



Raça Charolesa 10

O vitELo – COmO AsSEgURAR um
bOm ARRANquE?

Texto Jacques Manière, Revista Charolais nº 203

Tradução e Adaptação Engº Tiago Baptista, Secretário Técnico do Livro Genealógico

ma das principais qualidades da raça Charolesa 

é o seu potencial de crescimento, mas é necessá-

rio que as condições da exploração permitam que 

ele se expresse. Como em qualquer competição,

um bom arranque é fundamental para que as hipóteses 

de vencer não fiquem hipotecadas. Quantos animais 

não conseguem exprimir o seu potencial genético de-

vido a sequelas diversas, respiratórias, abcessos um-

bilicais, atrasos no crescimento. Nos primeiros dias 

de vida é necessário prevenir estas patologias assim 

como otimizar as condições da exploração para que o 

potencial genético do animal seja totalmente expresso.

pREvENiR As PAtOLOgiAs
As patologias mais prejudiciais ao nível de sequelas 

são sem qualquer contestação as respiratórias condi-

cionadas em grande parte pelas condições ambientais. 

Convém também prevenir contra o ataque de vírus 

mais agressivos, que além do seu poder patogénico, 

propiciam o desenvolvimento de bactérias.

Em segundo lugar das patologias que podem compro-

meter o futuro de um reprodutor são as onfalites e as 

complicações de artrites. A base da prevenção é a hi-

giene do parto e do local onde ele ocorre assim como a 

desinfeção do cordão umbilical com um produto desin-

fetante e dessecante. Uma vigilância apertada a qual-

quer início de infeção é indispensável. O exame visual 

é insuficiente nesta fase, a palpação é indispensável 

sobretudo para se evidenciar se existe dor ao toque, 

sinal indicador de infeção ou de uma localização intra-

abdominal do processo infecioso.

A diarreia é a patologia mais frequente mas não a mais 

comprometedora, exceto para os casos mais graves. Tal 

como nas doenças respiratórias, uma vacinação bem 

conduzida contra os principais agentes causadores 

permite controlar o aparecimento de diarreias, desde 

que haja uma boa ingestão de colostro pelo vitelo.

U
Entre as patologias parasitárias convém não subesti-

mar a coccidiose que pode, sob a forma crónica, afetar 

o crescimento sem apresentar sintomas. Uma análise 

de fezes permite facilmente detetar o parasita que é 

particularmente resistente no meio exterior. Em caso 

de deteção de coccídeos todos os animais devem ser 

tratados com um anticoccídico adequado.

Para uma boa preparação é essencial a constituição 

de lotes de vacas em função da data prevista de parto 

aquando do desmame, com vista à sua desparasitação, 

suplementação em oligoelementos e vacinação três se-

manas antes do parto.

Fazer Lotes Desparasitar Suplemetar Vacinar Parto

D -60 D -30 D -30 / D -25 D -20
D0=início
dos partos 

OtimizAR As CONDiÇõES DE PARto
As primeiras horas de vidas são fundamentais, ou mes-

mo os primeiros minutos. Desde a expulsão do vitelo, 

todo o sofrimento deve ser aliviado e deve facilitar-se 

o inicio da respiração, a fim de facilitar a oxigenação 

do cérebro do recém-nascido para que os primeiros 

reflexos se manifestem: levantar-se, mamar, etc.. É in-

dispensável dispor de um oxigenador cerebral à bases 

de vincamina e de um estimulante respiratório que em 

caso de necessidade serão administrados o mais rapi-

damente possível. 

O vitelo deve estar em posição externo-abdominal. 

Outro utensílio indispensável: o termómetro – a hipo-

termia provoca um efeito mais fatal que as diarreias. 

O vitelo ainda não controla a sua termorregulação e a 

sua zona de conforto térmico situa-se entre os 7 e os 

25 graus centígrados. Se a temperatura retal do vitelo 

desce nas primeiras horas de vida, aquecê-lo é a priori-

dade recorrendo-se para isso a aquecedores, lâmpadas 

de aquecimento, zonas aquecidas, etc.
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O controlo da tomada de colostro é primordial e segun-

do o lema ”o máximo possível, o mais rápido possível”. 

A impossibilidade da tomada de colostro de qualidade 

pode ser causada pela mãe: quantidade insuficiente, 

qualidade insuficiente, mamites, nascimentos gemela-

res….Colostro congelado ou liofilizado poderá colma-

tar as falhas ou mesmo substituir o colostro materno. 

Esta impossibilidade pode igualmente ser devido ao 

vitelo ser incapaz de absorver o colostro: a sondagem 

gástrica e a complementação com concentrados de an-

ticorpos permitirão limitar os riscos.

HiGiENE NOS LOCAis DE PARto
Se o vitelo no seu primeiro contacto com o exterior en-

contra um meio hipercontaminado, isto não será um 

bom princípio. Os partos devem ocorrer em locais llim-

pos, desinfetados, secos e devem ter uma utilização ex-

clusiva para o efeito.

Os vitelos doentes devem ser isolados o mais rapida-

mente possível. Os vitelos devem dispor de água limpa, 

feno e concentrado adequado afim de preparar o mais 

cedo possível e nas melhores condições a passagem de 

monogástrico a poligástrico e desenvolverem o rúmen.

Quando as condições das explorações o permitem, a reco-

lha dos vitelos todas as noites gera algumas vantagens:

 Diminuição do risco de acidentes causados pela 

entrada das vacas em cio;
 Limitação dos vitelos “ladrões “ que mamam nas 

mães dos vitelos mais fracos e mais novos;
 Consumo de alimentos concentrados adequados
 Vigilância mais eficaz de patologias;
 Aquisição de reflexos à manipulação: ao fim de 

alguns dias os vitelos dirigem-se ao seu parque 

por um simples reflexo de voz por exemplo;
 Facilidade de executar intervenções nos vitelos.

ConCLusÃO
Toda a otimização das condições do parto não deve 

substituir mas sim potenciar uma seleção cada vez 

mais rigorosa sobre os critérios como a vitalidade à 

nascença (levantar-se rápido, mamar rápido). Estes 

critérios serão primordiais no futuro, ou mesmo hoje 

devido ao aumento de dimensão dos efetivos
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pRODUtiviDADE DA vACADA ALEitAntE: EStuDo DE 
Um EfEtivO Do ConCELHo DE ÉvORA

Bruno Bento, Ex-mestrando da Universidade de Évora, estudante da Escola Superior Agrária de Santarém;

António Gomes, Doutorando da Universidade de Évora, professor adjunto da Escola Superior Agrária de Santarém; 

Carlos Roquete, Professor Associado da Universidade de Évora

exploração de vacas aleitantes requer, anual-

mente, decisões técnicas que irão ter grande 

influência na sua rentabilidade. Mercê da natu-

reza, número, variabilidade e interações dos fa-

tores em jogo, não só cada exploração é um caso como, 

em cada exploração, cada ano é um caso. Na falta de 

uma fórmula universal de previsão dos resultados, o 

gestor tem de se valer da casuística, própria e alheia, 

para apoiar a tomada de decisões. É por isso que julga-

mos útil divulgar um conjunto de resultados que, não 

podendo, como um todo, servir de modelo, porque é 

único, fornece elementos de análise e previsão aplicá-

veis a muitas outras situações.

A
O presente estudo fez parte de um estágio de mestra-

do e baseou-se em dados produtivos do efetivo bovino 

aleitante de uma exploração do concelho de Évora. Fo-

ram estudados os efeitos de diversos fatores de varia-

ção sobre diversas variáveis produtivas, reprodutivas 

e económicas (Quadro 1). Desses fatores e variáveis se-

rão aqui referidos os que constam do quadro 1.

O quadro 2 mostra os valores médios das variáveis es-

tudadas e os efeitos detetados dos fatores de variação.

Quadro 1 Fatores de variação e variáveis estudadas

Fatores de variação Fatores de variação

1. Ano à fecundação (ANF)

2. Época do ano à fecundação (EPF)

3. Idade da vaca à fecundação (IVF)

4. Etnia da vaca (ETV)

5. Raça do touro (RTO)

6. Sexo do vitelo (SEX)

1. Intervalo entre partos (IEP) 

2. Idade do vitelo ao desmame (IVD)

3. Peso do vitelo ajustado aos 205 dias (P205)

4. GMD do nascimento ao desmame (GND)

5. Relação peso do vitelo desmamado/peso da vaca (RPP)

6. Peso de venda do vitelo (PVV)

7. GMD pós-desmame (GPD)

8. GMD total (GTO)

9. Custo teórico diário de manutenção da vaca (CMV)

10. Lucro por dia de IEP (LUD)

Quadro 2 Médias das variáveis e efeitos detetados dos fatores de variação

Variáveis n Média
Efeitos dos factores de variação

ANF EPF IVF ETV RTD SEX

1. IEP (dias) 1342 413 * * N.S. N.S. N.S.

2. IVD (dias) 1342 201 * * N.S. N.S. * N.S.

3. P205 (kg) 1342 225 * * * N.S. * *

4. GND (kg) 1342 0,93 * * * N.S. * *

5. RPP (%) 1342 37 * * * * * *

6. PVV (kg) 4086 590 * * * N.S. * *

7. GPD (kg) 4086 1,54 * * * * * *

8. GTO (kg) 4086 1,08 * * * * * *

9. CMV (€) 1342 0,73 * * * * * *

10. LUD (€) 1342 1,12 * * * N.S. * *

* Efeito significativo N.S. Efeito não significativo Efeito não pesquisado
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Quadro 3 Efeito do ano da fecundação (ANOC)

Variáveis
Ano

Total
2006 2007 2008 2009

Médias

1. IEP (dias) 417,9 401,0a 412,7 419,7b 413

2. IVD (dias) 192,0a 205,3b 210,7c 196,9d 201

3. P205 (kg) 208,8a 222,9b 241,2c 228,0d 225

4. GND (kg) 0,854a 0,923b 1,012c 0,947d 0,93

5. RPP (%) 32,8a 37,4b 41,3c 37,1b 37

6. PVV (kg) 586,84a 586,42a 618,54b 568,40c 590

7. GPD (kg) 1,525ac 1,507a 1,570b 1566bc 1,54

8. GTO (kg) 1,050a 1,056a 1,077b 1,123c 1,08

9. CMV (€) 0,643a 0,731b 0,813c 0,727b 0,73

10. LUD (€) 0,975a 1,151b 1,257c 1,100d 1,12

Legenda (válida para este quadro e todos os seguintes):

+ Favorável - Favorável

Valores na mesma linha com a mesma letra no expoente não são signifi-

cativamente diferentes; valores sem expoente não são significativamente 

diferentes de nenhum na mesma linha.

Os quadros 3 a 7, que passamos a comentar, mostram 

os efeitos dos seis fatores de variação analisados.

O ano de beneficiação com efeitos mais favoráveis so-

bre a maioria das variáveis, incluindo o Lucro por dia 

de IEP, foi 2008, seguido por 2007 e 2009. O ano menos 

favorável foi 2006. 

Os efeitos sobre o custo de manutenção da vaca foram 

inversos dos da maioria dos outros parâmetros: me-

lhores (menor custo) em 2006 e piores (maior custo) 

em 2008. Haverá uma ligação causa-efeito entre aque-

le parâmetro e os outros? Seria lógico que um maior 

investimento na alimentação da vacada melhorasse 

o desempenho reprodutivo das vacas e o crescimento 

dos vitelos. Esse aumento do investimento tem de ser 

feito com muito critério, para resultar num aumento 

compensador do benefício, o que parece ter acontecido 

neste caso.

Quadro 4 Efeito da época do ano da fecundação (CM)

Variáveis
Época (meses)

Total
J-F M-A M-J J-A S-O N-D

Médias

1. IEP (dias) 434,5a — 381,9b 380,6b 411,3a 455,7a 413

2. IVD (dias) 184,3a — 199,3b 198,8b 184,0a 240,0c 201

3. P205 (kg) 246,3a — 227,7b 204,2c 189,7b 258,2a 225

4. GND (kg) 1,037a — 0,946b 0,831b 0,761c 1,095a 0,93

5. RPP (%) 37,4a — 37,0a 33,1b 28,9c 49,3d 37

6. PVV (kg) 597a — 595a 571b 509c 678d 590

7. GPD (kg) 1,569a — 1,499b 1,480b 1,573a 1,624a 1,54

8. GTO (kg) 1,174a — 1,078b 0,997c 0,964d 1,170a 1,08

9. CMV (€) 0,742a — 0,733a 0,655b 0,570c 0,943d 0,73

10. LUD (€) 1,087a — 1,208b 1,077a 0,877c 1,356d 1,12

Para o intervalo entre partos subsequente, as fecunda-

ções de Maio a Agosto foram as mais favoráveis e as de 

Novembro-Dezembro as menos favoráveis.

Para o crescimento dos vitelos e o lucro por vaca, as 

fecundações de Novembro-Dezembro, seguidas pelas 

de Janeiro-Fevereiro, foram as mais favoráveis e as de 

Setembro-Outubro as menos favoráveis (com excepção 

do GMD pós desmame, em que não houve diferença 

significativa entre os períodos referidos).

Inversamente, para o custo de manutenção da vaca, as 

fecundações de Setembro-Outubro foram as mais fa-

voráveis e as de Novembro-Dezembro foram as menos 

favoráveis.

Para a grande maioria dos parâmetros estudados, in-

cluindo o Lucro por dia de IEP, a época mais favorável 

é Novembro-Dezembro, seguida por Janeiro-Fevereiro. 

Portanto, com base nos resultados obtidos, recomen-

da-se concentrar as beneficiações em Novembro-De-

zembro, corrigindo, dentro do possível, através dos 

maneios alimentar, sanitário e reprodutivo, os efeitos 

negativos que esta época teve sobre o intervalo entre 

partos e o custo de manutenção das vacas.
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Quadro 4 Efeito da idade da vaca à fecundação (CI)

Variáveis
Grupos Etários

Total
<48 meses 48-60 m. 60-120 m. ≥120m.

Médias

1. IEP (dias) Sem diferenças significativas 413

2. IVD (dias) Sem diferenças significativas 201

3. P205 (kg) 219,5a 229,9b 235,4c 216,0ab 225

4. GND (kg) 0,906a 0,957b 0,984c 0,889ab 0,93

5. RPP (%) 36,0a 37,9b 38,8c 35,9 37

6. PVV (kg) 576a 602b 614c 568ab 590

7. GPD (kg) 1,491a 1,532b 1,543b 1,603 1,54

8. GTO (kg) 1,044a 1,090b 1,122c 1,050ab 1,08

9. CMV (€) 0,706a 0,743b 0,762c 0,704 0,73

10. LUD (€) 1,073a 1,165b 1,173b 1,072 1,12

O grupo etário com melhores resultados em quase todos 

os parâmetros, incluindo o parâmetro económico global 

Lucro por dia de IEP, foi o dos 60 aos 120 meses (5 a 10 

anos). A única exceção foi o Custo de manutenção da vaca, 

que teve o valor mais elevado neste grupo etário, natural-

mente porque é nesta fase que as vacas são mais corpu-

lentas. Em segundo lugar, com desempenhos pouco infe-

riores, ficou o grupo etário dos 48 aos 60 meses (4 a 5 anos).

As fecundações de vacas com menos de 48 meses (4 

anos) ou mais de 120 meses (10 anos) são significati-

vamente menos produtivas do que para os dois grupos 

etários intermédios. Conclui-se que há pouco interesse 

em beneficiar vacas com mais de 10 anos. Em relação 

à beneficiação de novilhas ou vacas com menos de 4 

anos, não podemos concluir o mesmo. A idade reco-

mendada pela bibliografia anglo-saxónica para o pri-

meiro parto das vacas aleitantes é, tal como para as 

vacas leiteiras, os dois anos. Esse deve ser o objectivo, 

desde que haja condições para assegurar o bom desen-

volvimento das fêmeas e os necessários cuidados com 

os primeiros partos. As beneficiações de novilhas e va-

cas jovens, apesar de serem menos produtivas do que 

na plena maturidade, são economicamente muito mais 

rentáveis do que o atraso da entrada em reprodução

A etnia da vaca teve efeito não significativo na maioria 

dos parâmetros, incluindo os reprodutivos, os de cres-

cimento do vitelo até ao desmame, o Peso de venda do 

vitelo e o Lucro por dia de IEP. Mesmo os efeitos signi-

ficativos foram geralmente pouco acentuados, o que re-

lega para um plano secundário na gestão deste efetivo a 

escolha da etnia das vacas em função dos carateres estu-

dados. Nota-se, no entanto, alguma vantagem nas vacas 

Salers – se bem que estas sejam pouco numerosas – e nas 

cruzadas de Salers. Estas últimas têm a desvantagem de 

apresentarem o maior custo diário de manutenção.

As recomendações que se podem tirar da informação 

sobre a etnia da vaca são:

1. As etnias mais recomendáveis, pela superiorida-

de no crescimento dos vitelos, são a raça Salers e 

os seus cruzamentos;

2. Ao escolher estas etnias, deve-se procurar minimi-

zar, através da racionalização do maneio alimentar, 

o inconveniente do maior custo de manutenção;

3. Caso existam factores, diferentes dos estudados, 

que sejam mais preponderantes na escolha da 

etnia das vacas, qualquer das etnias estudadas 

pode ser escolhida, dados os resultados económi-

cos semelhantes em todas elas.

Quadro 5 Efeito da etnia da vaca (CRM)

Variáveis
Etnia da vaca

Salers xSalers xLimousin xCharolês xCarne

Médias

1. IEP (dias) Sem diferenças significativas

2. IVD (dias) Sem diferenças significativas

3. P205 (kg) Sem diferenças significativas

4. GND (kg) Sem diferenças significativas

5. RPP (%) 37,8a 39,3ab 37,2b 34,1c 37,2b

6. PVV (kg) Sem diferenças significativas

7. GPD (kg) 1,621a 1,528 1,505b 1,534 1,523b

8. GTO (kg) 1,114a 1,074b 1,064b 1,066b 1,065b

9. CMV (€) 0,742bc 0,773c 0,731b 0,668a 0,731b

10. LUD (€) Sem diferenças significativas

Totais iguais ao Quadro anterior
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Quadro 6 Efeito da raça do touro (CRT)

Variáveis
Raça do touro

Total
Salers Charolês Limousin Mertolengo 

Médias

1. IEP (dias) Não analisado 413

2. IVD (dias) 202,5a 202,2a 199,0b 201,3 201

3. P205 (kg) 234,5a 248,6b 223,0c 194,8d 225

4. GND (kg) 0,983a 1,032b 0,917c 0,804d 0,93

5. RPP (%) 38,7a 40,9b 36,2c 32,7c 37

6. PVV (kg) 596a 646b 588a 529c 590

7. GPD (kg) 1,541a 1,636b 1,521a 1,472c 1,54

8. GTO (kg) 1,104a 1,159b 1,050c 0,993d 1,08

9. CMV (€) 0,752a 0,814b 0,726c 0,622d 0,73

10. LUD (€) 1,163ac 1,228a 1,091b 1,001bc 1,12

Quadro 7 Efeito do sexo do vitelo

Variáveis
Sexo do vitelo

Total
Fêmea Macho

Médias

1. IEP (dias) Sem diferenças significativas 413

2. IVD (dias) Sem diferenças significativas 201

3. P205 (kg) 215 236 225

4. GND (kg) 0,882 0,986 0,93

5. RPP (%) 35,4 38,8 37

6. PVV (kg) 541 639 590

7. GPD (kg) 1,350 1,735 1,54

8. GTO (kg) 0,986 1,167 1,08

9. CMV (€) 0,695 0,762 0,73

10. LUD (€) 1,073 1,168 1,12

Curiosamente, a raça do touro teve efeitos muito mais 

acentuados nos parâmetros estudados do que a etnia 

da vaca. Esta diferença poderá explicar-se, em parte, 

pelo antagonismo, na vaca, em alguns carateres, entre 

os efeitos genéticos diretos e os efeitos maternos. 

Há uma superioridade nítida dos touros de raça Charo-

lesa, no primeiro lugar em quase todos os parâmetros 

analisados. As duas exceções foram o intervalo parto-

fecundação, em que não houve diferenças significativas 

entre raças de touros, e o custo de manutenção da vaca, 

em que esta raça foi a que teve o resultado mais desfavo-

rável. Mesmo assim, foi a que proporcionou maior Lucro 

por dia de IEP. Em segundo lugar, e sem diferença sig-

nificativa da Charolesa neste caráter económico global, 

ficou a raça Salers. Seguem-se, por esta ordem, as raças 

Limousine e Mertolenga, significativamente inferiores às 

duas primeiras em quase todos os carateres estudados.

Portanto, com base nos parâmetros estudados, as es-

colhas óbvias para as raças de touros são a Charolesa 

e a Salers. Os touros Salers, apesar de algo inferiores 

aos Charoleses, têm a vantagem de produzir fêmeas de 

substituição das etnias mais vantajosas de entre as es-

tudadas: Salers e cruzadas de Salers.

Os dados estão de acordo com o que se sabe sobre as 

diferenças entre sexos no crescimento e aptidão para a 

produção de carne. A única forma de tirar partido prá-

tico disto seria, na eventualidade de fazer inseminação 

artificial, usar sémen sexado, para aumentar a percen-

tagem de vitelos machos.

ConCLusõES fiNAis
Com base na análise efetuada, podemos fazer as se-

guintes recomendações para a gestão técnica da explo-

ração estudada:
 Concentrar as cobrições em Novembro-Dezembro;
 Refugar com maior rigor as vacas com mais de 10 

anos;
 Dar preferência às vacas Salers e cruzadas de Salers;
 Dar preferência aos touros Charoleses e Salers;
 Caso se use inseminação artificial, estudar o pos-

sível benefício económico da utilização de sémen 

sexado para a produção de machos.

Estas recomendações não são generalizáveis a qualquer 

exploração nem a outros conjuntos de variáveis produ-

tivas e de factores de produção. Para formular normas 

mais gerais, é necessário fazer mais análises em explo-

rações, regiões e sistemas diferentes, alargando-as a 

outras etnias de vacas e touros e a outros fatores de 

produção. Esse trabalho é atualmente facilitado pela 

existência de dados produtivos abundantes, rigorosos 

e acessíveis, de programas informáticos para a análise 

daqueles dados, de investigadores capazes de utilizar e 

ensinar a utilizar os programas e de cursos dos vários 

graus do ensino superior, repartidos por todo o país, 

que todos os anos fornecem numerosos estagiários vo-

cacionados e preparados para deitar mãos à obra.



05 Boletim Informativo 2012/2013

21

05 Boletim 2013/2014

21



Raça Charolesa 20

poRQUÊ fAzER um EXAmE ANDROLÓgiCO?
É SÓ fAzER CONtAs!

Helena Lalanda, Luso-Pecus, Lda

m produtor enquanto gerente da sua exploração 

não pode ignorar que a optimização da reprodu-

ção do seu efectivo, associada ao binómio quali-

dade/baixos custos de produção, é essencial

para uma produção lucrativa e eficiente. Neste con-

texto, a reprodução do efectivo, configurada na fer-

tilidade, sendo a base da produção animal, torna-se 

um elemento essencial para atingir estes objectivos. A 

fertilidade do touro torna-se assim muito importante, 

já que a utilização de um touro saudável, mas infértil/

subfértil, pode resultar numa grande redução ou na to-

tal ausência de vitelos para vender, uma vez que a sua 

capacidade de beneficiar as vacas está reduzida. Uma 

redução de 10% na fertilidade do touro pode significar 

menos 10% de vitelos para venda. Pretende-se com este 

pequeno artigo, lançar algumas pistas para reflexão 

acerca dos benefícios técnico-económicos que o exame 

andrológico (EA) pode trazer à produtividade de uma 

exploração pecuária.

A reprodução na bovinicultura de carne nacional 

baseia-se maioritariamente na monta natural e com 

uma baixa percentagem (ainda que em ascensão) de 

produtores a solicitar EA como uma prática anual de 

rotina. Nestes sistemas, o touro torna-se responsável 

por grande parte da eficiência reprodutiva do efecti-

vo, não apenas pela sua capacidade em beneficiar as 

fêmeas, mas também por fornecer metade do genoma 

de cada vitelo que irá nascer; o macho torna-se assim 

no principal aporte de melhoramento genético dentro 

da vacada. Factores como problemas morfofisiológi-

cos, nutricionais e sanitários, associados à presença de 

touros inférteis/subférteis, representam obstáculos ao 

melhoramento da performance das explorações, resul-

tando numa baixa eficiência produtiva. A importância 

do touro é enorme, visto que este, representando uma 

cabeça no total do efectivo, é responsável, no mínimo, 

por 50% do património genético da descendência. 

A seleção de touros reprodutores deve contemplar, 

além dos aspectos estéticos e raciais, características 

U
que garantam que os mesmos serão bons reproduto-

res e disseminarão a sua boa genética, melhorando 

os aspectos produtivos. Os métodos que permitem a 

selecção de machos com previsíveis boa fertilidade e 

capacidade de serviço, são a realização do EA e a ava-

liação da libido (característica com elevada heritabili-

dade), sendo esta última um complemento ao EA, visto 

que este é útil na tentativa de quantificar o potencial 

de um touro para beneficiar as vacas do efectivo, não 

considerando o seu desejo ou capacidade de serviço na 

pastagem. Uma vez que se espera que o touro beneficie 

um determinado número de vacas, é importante a de-

terminação da sua fertilidade potencial. 

É essencial a avaliação anual de todos os touros, cerca de 

2 meses antes do início da época de cobrição, visto que 

a fertilidade de um determinado macho pode variar de 

ano para ano e até dentro da própria época reprodutiva. 

Um EA apresenta-se como uma ferramenta útil para a 

manutenção da produtividade e retorno económico do 

efectivo, permitindo, com alguma segurança, predizer 

o potencial reprodutivo do touro, baseando-se em me-

didas padrão e na interpretação de determinados cri-

térios de selecção, recolhidos durante o exame físico, 

o exame da genitália externa e interna do animal e as 

características seminais. A informação recolhida pode 

ser utilizada na selecção de machos potencialmente 

mais produtivos, o que se traduzirá num incremento 

da produtividade da exploração. O EA não se esgota na 

identificação de machos estéreis, sendo também uma 

ferramenta eficaz para identificar machos potencial-

mente maus reprodutores (touros subférteis). Muito 

poucos touros são estéreis, embora uma percentagem 

significativa (cerca de 20%, i. e., 1 em cada 5 touros) 

possa apresentar uma fertilidade sub-óptima, quer de-

vido a má qualidade seminal, incapacidade física para 

beneficiar as vacas ou falta de líbido. Desde que acom-

panhado rotineiramente, o reprodutor infértil/ subfér-

til será rapidamente identificado, eliminando-se uma 

fonte de perdas económicas. 
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A ocorrência de dominância, principalmente em efec-

tivos em extensivo é outro factor indesejável, uma vez 

que não existe uma correlação entre dominância e fer-

tilidade; o touro dominante pode ser menos fértil que 

os restantes, ou mesmo infértil, conduzindo a uma di-

minuição da taxa de fecundidade, visto que o touro do-

minante impedirá os restantes de realizarem a sua fun-

ção. Estima-se, que por cada 21 dias em que uma vaca 

fique vazia, se possa considerar uma perda de 22,700 kg 

a 27,200 kg de peso ao desmame. Assim, por cada perío-

do de 21 dias em aberto e por vitelo, um touro subfértil 

pode ser a causa de perdas económicas entre os 54,50 e 

os 65,28 € (considerando o valor de 4,20€/kg). Devem ser 

refugados todos os touros que reprovem num EA ou que 

se mostrem inconsistentes em avaliações sucessivas, fa-

vorecendo a exposição de um maior número de fêmeas 

a touros com performances reprodutivas consistentes. 

Uma prática necessária para obtenção de produtos me-

lhorados e a custos mais baixos é a seleção de touros de 

alta eficiência reprodutiva, tornando possível a utiliza-

ção de maior número de vacas por touro. Existem estu-

dos em que touros selecionados por meio de EA e avalia-

ção de libido, cobriram até 100 vacas em estações curtas 

de cobrição (com maneio adequado a este esforço), tra-

zendo vantagens económicas e reprodutivas ao efectivo.

Um aspecto que certamente levantará algumas ques-

tões será o custo do EA e se realmente os benefícios 

a ele associados compensam a sua realização anual. 

Como resposta, será de seguida apresentado um or-

çamento parcial de substituição (OPS). Considere-se, 

para este efeito, um efectivo, em extensivo, constituído 

por 200 fêmeas e 5 machos adultos, com idade supe-

rior a 24 meses (rácio touro:vacas de 1:40). De acordo 

com o referido acima, 1 em cada 5 touros poderão ser 

subférteis, pelo que é do interesse do produtor proce-

der ao seu refugo o mais cedo possível. Neste exercício, 

considera-se que 1 dos 5 touros é subfértil. A caracteri-

zação produtiva e reprodutiva encontra-se na Tabela 1.

Tabela 1 Caracterização da vacada em estudo – características 

produtivas e reprodutivas.

Vacas em produção 200

Touros 5

Proporção machos/fêmeas 1:40

Intervalo entre partos médio (IEP ideal:365 dias) 400 dias

Condição corporal média (1 a 9) 5

Índice de prolificidade (IP) 0,75

Produção anual de vitelos 150

Taxa de mortalidade de vitelos 5% (8 vitelos)

Vitelos ao desmame 142
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Para a elaboração do OPS (Tabela 2), considere-se o preço 

médio de um EA 100€ e o custo da deslocação do médico 

veterinário para um percurso de 50 km (36,00 €). A inte-

gração do EA no maneio reprodutivo da exploração repre-

senta um aumento médio provável do IP em 16%, sempre 

que se detectem situações de subfertilidade (neste caso 

representa um aumento na produção anual de 24 vitelos, 

com 165 vitelos a atingir o desmame, o que representa-

ria um acréscimo de 23 vitelos, considerando uma taxa 

de mortalidade de 5%). No entanto, devido ao facto de o 

IEP ser de 400 dias e não de 365 dias, deve ser introduzi-

do um factor de correcção no número de vitelos obtidos 

anualmente (365/400 = 0,9125), que passará a ser de 151 

vitelos, pelo que a receita adicional incidirá apenas so-

bre mais 21 vitelos. A manutenção de um animal adulto 

terá um custo anual de 440 € (1,20 €/cabeça/dia). O custo 

adicional de cada dia em aberto está estimado em cer-

ca de 1,20€/dia. O preço médio de venda de um vitelo ao 

desmame estimou-se em 400€. Não são considerados os 

juros associados à venda antecipada do touro refugado.

Tabela 2 OPS para uma exploração de carne fictícia relativamente 

à integração do EA no maneio

Receitas Adicionais (€) Receitas perdidas (€)

Receita de mais 21
vitelos (desmame) 8400 0

Redução de Custos (€) Custos Adicionais (€)

Menor custo de
manutenção dos touros 440 Custo do EA aos 5 touros 500

Diminuição do IEP (35 
dias)x1,20€x200 vacas 8400 Deslocação MVet 36

Soma 1: 17 240 € Soma 2: 536 €

De acordo com a tabela 2, a soma 1 (benefícios: 17 240 €,) 

é 32 vezes superior à soma 2 (custos: 536 €), enfatizan-

do a viabilidade económica da realização de EA anuais. 

Demonstra-se assim que o EA traz benefícios de natu-

reza biológica e económica às explorações de aptidão 

creatopoética. Apesar de o valor médio desse benefício 

ter sido calculado como um aumento de 16% no índice de 

prolificidade do efectivo, se este parâmetro aumentasse 

apenas em 1%, as vantagens financeiras continuariam a 

ser superiores aos custos associados ao EA. De facto, há 

autores que defendem que, por cada euro investido num 

EA será de esperar um retorno económico de 20-25€, 

bem como cerca de 17€ por vaca beneficiada. Apesar de o 

impacto bioeconómico do EA na fertilidade de um efec-

tivo ser grande e favorável, apenas uma pequena percen-

tagem de produtores nacionais solicita a sua realização.

Como conclusão, é importante reter que não podem ser im-

putadas ao touro todas as problemáticas em torno da ferti-

lidade da manada; a vacada deve encontrar-se em boa con-

dição corporal e controlada sanitariamente, para que as 

vacas possam ficar gestantes num curto espaço de tempo. 
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2. A eficiência alimentar clássica
Agora concentremo-nos na eficiência alimentar. A alimen-
tação é o mais limitante dos factores de produção animal: 
pelos custos, pela superfície agrícola que exige, pelo im-
pacto 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 va-
lores nutritivos da matéria seca (p. ex.: não são equiva-
lentes 1 kg de farinha de milho e 1 kg de uma silagem ou 
de palha);
- a sua avaliação é difícil e cara (em instalações, equipa-
mento 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 cresci-
mento 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 

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 investi-
gadores citados e os links indicados no final do artigo, po-
dem 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 fun-
ção 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 
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iX ConCURso moRfOLÓgiCO DE JovEnS REpRODUtORES
DA RAÇA CHAROLESA FiAPE 2012

principal evento Agropecuário do Norte Alente-

jano, à semelhança dos anos anteriores, foi palco 

de mais uma edição do Concurso de Jovens Re-

produtores da Raça Charolesa tendo para a sua

realização sido indispensável a colaboração da orga-

nização da feira e em especial da ACORE, que prestou 

todo o apoio necessário à organização da exposição e 

do concurso.

O concurso teve em disputa animais de cinco criadores: 

Agro-Pecuária da Coutada, Lda de Benavente, Fundação 

Eugénio de Almeida de Évora, Quinta dos Gamos, Lda 

de Foros de Almada, Benavente, Sociedade Agrícola das 

Algueireiras e Anexas, Lda de Portalegre e Sociedade 

Agropecuária Miguel Silvestre Unipessoal, Lda. Destes 

criadores foram apresentados a concurso 22 excelentes 

jovens exemplares da raça charolesa, 12 fêmeas e 10 

machos, e coube a árdua tarefa de julgar o concurso ao 

senhor Olivier Maruejouls. Olivier Maruejouls é criador 

de bovinos de Raça Charolesa em França e grande co-

nhecedor da raça tendo sido indicado pelo Herd Book 

para julgar este concurso.

O Prémio de Honra Fêmea e Medalha de Ouro foi atri-

buído a EDUCADA da Fundação Eugénio de Almeida. 

EDUCADA uma reprodutora DIFUSÃO foi classificada 

ao desmame com DM=70 pts, DE = 78 pts e AF =78 pts, 

tendo atingido um peso ao desmame de 283 Kg com 

um potencial crescimento de 1444 g/dia. EDUCADA é 

filha de SERENA da Fundação Eugénio de Almeida e de 

VAILLANT um reprodutor adquirido em França, origem 

Bernigaud Christophe. De notar que este acasalamen-

to já deu origem a outro animal que se destacou nos 

concursos: CICLONE RE  este animal é irmão pleno de 

EDUCADA e foi premiado em três concursos que parti-

cipou, FIAPE 2009-Medalha de Prata, EXPOMOR 2009- 

Medalha de Ouro e Prémio de Honra e Feira Nacional 

da Agricultura-Medalha de Prata.

O Prémio de Honra Reserva Fêmea foi para FRANCESCA 

da Sociedade Agro-Pecuária Miguel Silvestre Unipesso-

O

Engº Tiago Baptista, Secretário Técnico do Livro Genealógico 

al, Lda. Esta fêmea é filha de PEÑAHORADA, uma vaca 

origem Mariano de Diego, Espanha, e de BALLTRAP um 

touro origem EARL ELEVAGE BELY, França. Esta fêmea 

foi qualificada ao desmame Reprodutora DIFUSÃO com 

a seguinte classificação morfológica: DM=60, DE= 65E 

AF=78, tendo atingido ao desmame 253 Kg com um po-

tencial de crescimento de 1078g/dia. Este animal havia 

já participado neste concurso na edição de 2011 tendo 

nessa ocasião sido premiada também com Prémio de 

Honra Reserva e medalha de Ouro. Por sua vez partici-

pa também no Concurso de Jovens Reprodutores que 

se realizou posteriormente em Montemor-o-Novo  tam-

bém em 2011 e obtém Prémio de Honra Reserva e Me-

dalha de Prata.

O Prémio de Honra Macho foi para ECRIN da Agro-Pe-

cuária da Coutada, Lda filho de VIOLETA  e BERLINDE, 

os dois progenitores também cirados na Agro-Pecuária 

da Coutada,Lda. ECRIN também não é novo nos con-

cursos da Raça Charolesa, em 2011 participou no Con-

curso de Jovens Reprodutores da EXPOMOR de 2011 

em Montemor-o-Novo, tendo nessa ocasião sido meda-

lha de Ouro e Campeão Jovem. 

O Prémio de Honra Reserva e medalha de Prata foi para 

GRANITO da Quinta do Gamos, Lda. GRANITO foi clas-

sificado ao desmame com DM=80, DE=70 e AF=63, este 

animal atingiu ao desmame um peso de 330 Kg com um 

potencial de crescimento de 1611 g/dia. Na sua ascen-

dência figura BUSE uma vaca francesa origem Fuseau 

Eric , França , e BERLIOZ, um reprodutor ELITE origem 

Dão-AGRO, S.A. e adquirido num Leilão de Jovens Re-

produtores Qualificados organizado pela Associação.

Este concurso foi realizado por ambiente de elevado 

grau de promoção da pecuária regional. Num certame 

em que as espécies pecuárias exploradas na região es-

tavam representadas com as raças de maior importân-

cia, tendo a raça Charolesa um representação de cerca 

de metade dos bovinos presentes.
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MACHOS

Classificação SIA Nome Criador

Honra PT214909874 Ecrin
Agro-Pecuária da 
Coutada,Lda

Reserva de 
Honra

PT414917194 Granito Quinta dos Gamos, Lda

Ouro PT214909874 Ecrin
Agro-Pecuária da 
Coutada,Lda

Prata PT414917194 Granito Quinta dos Gamos, Lda

Prata PT315658605 Forest
Soc. Agro-Pec. Miguel 
Silvestre Unip. Lda

Bronze PT715658603 Figaro
Soc. Agro-Pec. Miguel 
Silvestre Unip. Lda

Bronze PT614917278 Gaio
Agro-Pecuária da 
Coutada, Lda

FÊMEAS

Classificação SIA Nome Criador

Honra PT714439970 Educada
Fundação Eugénio
de Almeida

Reserva de 
Honra

PT614067503 Francesca
Soc. Agro-Pec. Miguel 
Silvestre Unip. Lda

Ouro PT714439970 Educada
Fundação Eugénio
de Almeida

Prata PT614067503 Francesca
Soc. Agro-Pec. Miguel 
Silvestre Unip. Lda

Prata PT215416574 Elvas
Fundação Eugénio
de Almeida

Bronze PT914917187 Galhofa Quinta dos Gamos, Lda

Bronze PT315471971 Façonable
Soc. Agrícola Alguei-
reiras e Anexos, Lda.

Ecrin Educada

Granito Francesca
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viii ConCURso moRfOLÓgiCO GERAL DA RAÇA CHAROLESA 
FEiRA nACiONAL DA AgRiCuLtURA/FEiRA DO RiBAtEJo

Feira Nacional da Agricultura/Feira do Ribatejo 

acolheu a oitava edição do Concurso Morfológico 

Geral da Raça Charolesa. A Associação Portugue-

sa de Criadores de Bovinos de Raça Charolesa

com a colaboração do CNEMA voltou a organizar o 

principal concurso da Raça Charolesa em Portugal no 

maior certame do sector Agro-Pecuário Português.

Os 28 animais dos Criadores Agro-Pecuária da Couta-

da, da de Benavente, da Fundação Eugénio de Almeida 

de Évora , da Quinta dos Gamos, Lda de Benavente, da 

Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexas ,Lda., da 

Dão-Agro,S.A. de Santa Comba Dão, de Maria de Fátima 

Correia da Moita e da Sociedade Agro-Pecuária Miguel 

Silvestre Unipessoal Lda. foram as vedetas duma par-

ticipação na Feira Nacional da Agricultura. Os animais 

em que estiveram presentes neste concurso foram re-

presentantes da mais elevada qualidade morfológica e 

genética da Raça Charolesa. 

A Classificação dos animais no concurso esteve a cargo 

do senhor Henri Vidal, criador de Raça Charolesa em 

França e também a desempenhar funções diretivas em 

instituições ligadas à promoção da Raça Charolesa ao 

nível de França e Internacional. O seu julgamento dos 

animais resultou na atribuição de 1 medalha de Ouro, 

duas de Prata e duas de Bronze para os machos e duas 

de Ouro , três de Prata e três de Bronze para as fême-

as com consequente apuramento dos Campeões e Vice 

Campeões Machos e Fêmeas.

O Campeão Macho e medalha de Ouro foi BACCHUS 

da Dão Agro,S.A.  um reprodutor adquirido em França 

origem Raymond A & JC filho de RENAISON do mes-

mo criador e de UNIVERS origem Batho Roger & Ser-

ge. BACCHUS era já reconhecido no seu país de origem 

como um reprodutor de elevado padrão racial antes de 

vir para Portugal e como tal a sua participação em con-

cursos em França pautou-se pela obtenção de numero-

sos prémios de relevo.

A

Engº Tiago Baptista, Secretário Técnico do Livro Genealógico 

O Vice-Campeão e medalha de Prata Macho foi BEAU-

PRINCE também da Dão-Agro, S.A.. Trata-se de outro 

animal adquirido pela Dão-Agro em França com origem 

Villard Père et Fils filho de RUEE de Gaec Cyprès et Fils 

e de TOPAZE de EARL PACAUT.

A Campeã e medalha de Ouro foi 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 Ray-

mond Albert. DATCHA foi classificada ao desmame com 

DE=70 pts, DM= 62 pts e AF= 68 pts, atingiu ao des-

mame 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 e também em 2011 em que foi ga-

lardoada com medalha de Ouro e Campeã, além disso 

participou também no concurso Hispano-Luso de Be-

zerros 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 URTIGA da Dão-

Agro, S.A.. URTIGA é uma Reprodutora ELITE que foi 

classificada ao desmame com DM=68 pts, DE=78 pts AF 

= 75 pts, atingiu ao desmame um peso de 361 Kg com 

um potencial de crescimento de 1511 g/dia. Urtiga é filha 

de SAM também da Dão-Agro,S.A. e de NOCTURNE uma 

vaca adquirida em França origem Gaec  Cyprès et Fils. De 

notar que esta vaca tem uma carreira reprodutiva bas-

tante regular com um intervalo médio entre partos de 372 

dias e a apresentar-se no Concurso com o seu vitelo GE-

ORGE que apesar de ser bastante jovem apresenta já uma 

morfologia promissora. URTIGA já tinha sido premiada 

em 2004 com medalha de prata e Reserva de Honra no 

Concurso de Jovens Reprodutores em Montemor-o-Novo.

Foram ainda atribuídas medalhas de Prata ao FORD da 

Dão-Agro, S.A. e de Bronze a DELÍRIO e ECRIN da Agro-

Pecuária da Coutada,Lda nos Machos e nas fêmeas me-

dalhas de Prata para Francesca, da SAP. Miguel Silvestre 

Unipessoal Lda, ERVILHA da Dão-Agro, S.A. e AURÉLIA 



05 Boletim Informativo 2012/201327

da Fundação Eugénio de Almeida e de Bronze para BO-

LOTA da Fundação Eugénio de Almeida, GALHOFA da 

Quinta dos Gamos, Lda e APRIL da Dão-Agro, S.A.

Este concurso foi uma exibição ao mais alto nível de 

animais de Raça Charolesa, este certame premiou ani-

mais de levado padrão morfológico e alguns que já ti-

nham visto o seu valor morfológico e padrão racial se-

rem reconhecidos em outras ocasiões. A Feira Nacional 

da Agricultura é o certame de mais longa duração em 

que a raça Charolesa sendo por isso um local privilegia-

MACHOS

Classificação SIA Nome Criador

Campeão FR5811506344 Bacchus Dão-Agro, S.A.

Vice-Campeão FR4241145332 Beauprince Dão-Agro, S.A.

Ouro FR5811506344 Bacchus Dão-Agro, S.A.

Prata FR4241145332 Beauprince Dão-Agro, S.A.

Prata PT614822596 Ford Dão-Agro, S.A.

Bronze PT114267774 Delírio
Agro-Pecuária da 
Coutada, Lda

Bronze PT214909874 Ecrin
Agro-Pecuária da 
Coutada, Lda

FÊMEAS

Classificação SIA Nome Criador

Campeã PT714066008 Datcha
Soc. Agro-Pec. Miguel 
Silvestre Unip. Lda

Vice-Campeã PT232130847 Urtiga Dão-Agro, S.A.

Ouro PT714066008 Datcha
Soc. Agro-Pec. Miguel 
Silvestre Unip. Lda

Ouro PT232130847 Urtiga Dão-Agro, S.A.

Prata PT614067503 Francesca
Soc. Agro-Pec. Miguel 
Silvestre Unip. Lda

Prata PT114163960 Ervilha Dão-Agro, S.A.

Prata PT864354393 Aurélia
Fundação Eugénio
de Almeida

Bronze PT764354407 Bolota
Fundação Eugénio
de Almeida

Bronze PT914917187 Galhofa Quinta dos Gamos, Lda

Bronze PT232143910 April Dão-Agro, S.A.

do para que tanto os profissionais do sector como o pú-

blico em geral possa ter contacto com a principal raça 

aleitante a nível mundial. A exposição dos animais que 

participaram no concurso manteve-se durante a Feira 

e foi sem dúvida um dos principais pontos de atração.
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Xii ConCURso moRfOLÓgiCO GERAL DA RAÇA CHAROLESA 
EXpomoR 2012, montEmOR-o-novo

Feira da Luz/EXPOMOR 2012 foi mais uma vez 

palco de uma exibição ao mais alto nível da Raça 

Charolesa. O Concurso de Jovens Reprodutores 

de Raça Charolesa é um evento que já faz parte 

do programa há muito anos e que enriquece o certame, 

fazendo aproximar de uma das regiões nacionais com 

maior importância na bovinicultura de carne, os me-

lhores Jovens Reprodutores da Raça Charolesa que es-

tão disponíveis no momento. Deste modo a EXPOMOR 

é também um local privilegiado para os criadores de 

bovinos de Raça Charolesa promoverem os seus produ-

tos e estabelecerem contactos comerciais. Assim como 

para os produtores de bovinos de carne, é uma ocasião 

privilegiada para observarem animais de várias prove-

niências.

O concurso de Jovens Reprodutores foi no ano de 2012 o 

que contou com a mais forte adesão de criadores, na to-

talidade 9: Agro-Pecuária da Coutada, Lda. de Benavente, 

Fundação Eugénio de Almeida de Évora, Quinta dos Ga-

mos de Foros de Almada, Dão-Agro, S.A. de Santa Comba 

Dão, Hendrikus Termeer e Johanna Van Valburg de Mon-

temor-o-Novo, Maria de Fátima Correia da Moita, Socie-

dade Agro-Pecuária Miguel Silvestre Unipessoal, Lda de 

Baião e Sociedade Agrícola do Curralão de Évora. Destes 

criadores foram apresentados a concurso 38 animais 17 

machos e 11 fêmeas. O juiz do concurso foi Roger Burtin 

criador de raça Charolesa em França indicado pelo Herd 

Book Charolais para julgar este concurso.

O concurso da EXPOMOR 2012 consagrou como Cam-

peões GAIO da Agro-Pecuária da Coutada,Lda e FAÇO-

NABLE da Sociedade Agro-Pecuária Miguel Silvestre 

Unipessoal ,Lda, macho e fêmea respetivamente, e Vice-

Campeões GMAIL e FANTASIA da Dão Agro, S.A.

O concurso de Jovens Reprodutores foi também uma 

primeira mostra para os animais que integraram o Lei-

lão de Jovens Reprodutores Qualificados que se reali-

zou também durante a EXPOMOR no dia 1 de Setem-

bro, no qual foram transacionados 4 animais.

A

Engº Tiago Baptista, Secretário Técnico do Livro Genealógico 

A participação na EXPOMOR foi para a raça Charole-

sa mais uma vez bastante positiva, tendo os criadores 

tirado o máximo proveito da forte afluência de público 

que se verificou.

MACHOS

Classificação SIA Nome Criador

Campeão PT614917278 Gaio
Agro-Pecuária da 
Coutada, Lda

Vice-Campeão PT014844732 Gmail Dão-Agro, S.A.

Ouro PT614917278 Gaio
Agro-Pecuária da 
Coutada, Lda

Ouro PT014844732 Gmail Dão-Agro, S.A.

Prata PT014917271 Fado
Agro-Pecuária da 
Coutada, Lda

Prata PT115867331 Gnomo
Maria de Fátima 
Almeida Correia

Prata PT214917190 Guerreiro Quinta dos Gamos, Lda

Bronze PT615454055 Golias
Sociedade Agrícola do 
Curralão, Lda

Bronze PT416108781 Florim
Fundação Eugénio de 
Almeida

Bronze PT814917192 Gentil Quinta dos Gamos, Lda

FÊMEAS

Classificação SIA Nome Criador

Campeã PT715658608 Façonable
Soc. Agro-Pec. Miguel 
Silvestre Unip. Lda

Vice-Campeã PT314844721 Fantasia Dão-Agro, S.A.

Ouro PT715658608 Façonable
Soc. Agro-Pec. Miguel 
Silvestre Unip. Lda

Prata PT314844721 Fantasia Dão-Agro, S.A.

Prata PT815868493 Garrida
Maria de Fátima 
Almeida Correia

Bronze PT015658635 Gloire
Soc. Agro-Pec. Miguel 
Silvestre Unip. Lda

Bronze PT514844701 Fofa Dão-Agro, S.A.
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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

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

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

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

199 Dominique André
Rua do Cabecito, Nº5
6320-031 Aldeia da Ponte, Sabugal
Tel.: 271 647 141

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

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.: 245 382 160

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

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

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

238 Monte da Silveira, Sociedade
Agrícola, Lda
Rua do Espírito Santo, n.º12, 3.º
6000 Castelo Branco
Tel.: 272 329 194

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

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

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

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

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

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

253 Paula Cristina Aurora da Silva
Parreira Ventura
Ferreiro das Covas, nº26  - Ribeirinha
9700-450 Angra do Heroísmo, Ilha Terceira
Tel.: 295 663 113

254 Paulo Sérgio Rocha Mendes
Rua do Poço nº9 Santa Barbara 
9700-471 Angra do Heroísmo, Ilha Terceira
Tel.: 295 906 832

255 João Crisóstomo da Silva Gomes
Rua professor Baltazar Luís Sarmento, nº39
9940-153 S. Roque do Pico, Ilha do Pico
Tel.: 292 655 395

256 Ciclo Agro-Pecuária de São Jorge, Lda
Avenida do Livramento
9800-522 Velas, Ilha de S. Jorge
Tel.: 295 412 456

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

258 Leonel Fernando Pinheiro Maciel
Estrada Regional, 34, Terra do Pão, 
S.Caetano
9950-451 Madalena, Ilha do Pico
Tel.: 292 699 308

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

261 Jorge Garcia
Rua Conselheiro Miguel António
da Silveira
9950-365 Madalena, Ilha do Pico
Tel.: 917 014 678

262 Manuel Humberto Faria Nunes
Estrada Regional, nº77
9950-000 Madalena, Ilha do Pico
Tel.: 292 622 921

263 João António Martins Saraiva
Rua da Várzea, Lote 6 nº2 r/c D
3040-267 Coimbra, Aguiar da Beira
Tel.: 232 688 181

265 José Goulart Sequeira
Rua de Cima nº 15
9950-454 São Caetano, Ilha do Pico
Tel.: 292 699 342

267 Caval, Lda
Herdade de Camões-Apartado 96
7480-999 Avis
Tel.: 266 106 731

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

271 Rui Manuel Dias de Matos
Canada João Paulino, nº 14 
9950-302 Madalena, Ilha do Pico
Tel.: 292 623 344

272 Ricardo Arruda Machado
Pontas Negras,39 Ribeiras
9930-305 Lajes do Pico, Ilha do Pico
Tel.: 292 678 311

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

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

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

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

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

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

279 Sociedade Agrícola Saramago
Tavares, Lda
Rua da Mouraria,26
7300-142 Portalegre
Tel.: 914 764 874

280 José Gabriel Silva
Rua Rodrigues Sampaio,nº24 
9880-238 Santa Cruz da Graciosa
Tel.: 295 712 542

281 Isidro Machado
Caminho da Nateira s/n 
9940-359 São Roque do Pico
Tel.: 292 642 090

282 Agritaurus, Lda
Campo da Regadinha, Campelo
4640-172 Baião
Tel.: 964 053 435

283 Nordestegado, Lda
Estrada Municipal 518, nº 983
5300-574 Bragança
Tel.: 917 259 689

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
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Tapado	  das	  cabanas,	  Campelo,	  4640-‐172	  Baião,	  Portugal	  
Telemóvel:	  +351	  964053435	  	  	  	  	  	  	  Fax:	  +351	  255240882	  

miguel.silvestre@agritaurus.com	  
www.agritaurus.com	  

www.facebook.com/criadorescharolesmiguelsilvestre	  
	  

A	  
Pa
ix
ão
	  p
el
o	  
CH
AR
O
LÊ
S…
	  

4o	  5l6mos	  9:	  anos	  produzimos	  Charoleses	  por	  puro	  gosto,	  paixão	  e	  
dedicação.	  	  	  
Inves6mos	  permanentemente	  na	  melhoria	  con6nua	  da	  genI6ca	  na	  
nossa	   exploração,	   contribuindo	   desta	   forma	   para	   a	   melhoria	   da	  
pecuária	  	  nacional	  ,	  bem	  como	  cada	  vez	  mais	  dimensionados	  para	  a	  
exportação.	  	  
A	   todos	  os	   	   que	   acreditam	  em	  nós,	   uma	  vez	  mais,	   o	  nosso	  muito	  
OBRIGADO.	  

Miguel	  Silvestre	  

	  
Pisite-‐nos	  e	  tenha	  acesso	  Q	  melhor	  genRSca	  atual.	  
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