
Newsletter	.	Fevereiro	2019

	

Porco	Alentejano	premiado	em	concurso	de
charcutaria,	em	Nova	Iorque

A	raça	autóctone	de	Porco	Alentejano	arrecadou	o	1ª

lugar	no	Charcuterie	Masters,	na	categoria	de	melhor

gordura	 de	 porco,	 em	 concurso	 de	 charcutaria	 que

decorreu	em	Nova	Iorque.

	

O	 evento	 decorreu,	 junto	 com	 uma	 feira	 de	 charcutaria,

na	noite	de	sábado	(madrugada	de	domingo	em	Lisboa-

24/02/2019)	 num	 salão	 emblemático	 de	 Nova	 Iorque,	 o

Flushing	Town	Hall.

	

Em	prova	estiveram	60	variedade	de	produtos,	o	prémio

para	 o	 porco	 alentejano	 já	 é	 o	 sétimo	 ganho	 pela

empresa	 de	 Rodrigo	 Duarte,	 emigrante	 Português	 que,

no	ano	passado	esteve	a	convite	da	ACPA	–	Associação

de	 Criadores	 de	 Porco	 Alentejano,	 de	 visita	 à	 Feira	 do

Porco,	evento	que	acontece	em	Março.

	

Rodrigo	 Duarte	 abriu	 em	 2006	 o	 mercado	 de	 produtos

gourmet	 Caseiro	 e	 Bom	 em	 Newark,	 Estados	 Unidos.

Segundo	 ele	 este	 prémio	 “é	 muito	 importante	 para

Portugal,	 para	 a	 nossa	 raça	 portuguesa	 e	 para

desenvolver	 a	 cultura	 portuguesa”,	 acrescentado	 que

considera	 a	 carne	 de	 origem	 portuguesa	 tem	 “extrema

qualidade”,	 “um	 paladar	 excelente”	 e	 está	 a	 ser

reconhecida	nos	EUA.

	

“A	 produção	 anual	 da	 Caseiro	 e	 Bom	 é	 de	 três	 mil

presuntos	anuais,	dos	quais	um	terço	é	de	porco	de	pata

negra	vindo	de	Portugal,	de	linha	pura	alentejana,	mas	já

nascido	nos	Estados	Unidos	e	criado	de	forma	natural	e

artesanal”,	 o	 objetivo	 é	 chegar	 a	 30	 mil	 peças	 por	 ano,

dentro	de	cinco	anos.

	 	 		



	

Rodrigo	Duarte	é	o	primeiro	a	conseguir	importar	porcos

portugueses	 e	 importar	 sémen	 de	 porco	 de	 pata	 negra

para	os	Estados	Unidos,	através	de	um	protocolo	com	o

governo	português.

	

	

A	Rota	do	Porco	Alentejano	chega	à	BTL

A	Rota	do	Porco	Alentejano	estará	presente	na	edição	da

Bolsa	de	Turismo	de	Lisboa	que	terá	lugar	nos	dias	13	a

17	 de	 Março,	 visando	 a	 promoção	 da	 raça	 do	 Porco

Alentejano	 e	 dos	 seus	 produtos	 qualificados.	 A

participação	 na	 maior	 feira	 nacional	 de	 turismo	 será

também	uma	alavanca	para	estimular	a	procura	da	 rota

turística	 do	 Porco	 Alentejano,	 que	 é	 gerida	 pela	 ACPA,

assim	 como	 os	 bens	 e	 serviços	 relacionados	 com	 o

património	natural	da	região.

	

Esta	 participação	 é	 resultante	 de	 uma	 parceria	 entre	 o

Município	 de	 Ourique	 e	 a	 ACPA	 –	 Associação	 de

Criadores	do	Porco	Alentejano.

	

	

Feira	do	Porco	Alentejano/Município
convidado

De	22	a	24	de	Março	todos	os	caminhos	nos	levam	a

Ourique,	 esta	 vila	 alentejana	 recebe	a	XIII	 edição	da

Feira	do	Porco	Alentejano,	evento	que	visa	promover

a	raça	autóctone	do	Porco	Alentejano,	que	tem	como

habitat	natural	o	sul	do	país.

	

Monchique	 foi	 o	 município	 convidado	 para	 a	 XIII

edição,da	 Feira	 do	 Porco	 Alentejano.	 A	 presença	 deste

concelho	 no	 certame	 irá,	 certamente,	 valorizar	 os

produtores	 de	 Porco	 Alentejano,	 sócios	 da	 ACPA,

	 	 		

	 	 		



instalados	em	Monchique	e	reforçar	a	ligação	deste	dois

municípios,	que	partilharam	potencialidades	e	problemas

semelhantes,	 elevando	 o	 mundo	 rural	 e	 a	 autenticidade

das	regiões.

Para	a	organização	esta	edição	será	“mais	um	momento

de	 afirmação	 de	 trabalho	 realizado	 pelos	 produtores,

pelos	criadores	e	pelos	agricultores	da	região”.

A	 Feira	 do	 Porco	 Alentejano	 é	 uma	 iniciativa	 levada	 a

cabo	 pelo	 município	 de	 Ourique,	 ACPA-	 Associação	 de

Criadores	 do	 Porco	 Alentejano	 e	 a	 PACOOP	 -

Cooperativa	de	Produtores	de	Porco	Alentejano	e	Outras

Espécies	Pecuárias	e	a	comunidade	local.

	

	

	

	

Ovibeja	2019

Segundo	 a	 organização,	 ACOS-	 Agricultores	 do	 Sul,

estão	 a	 ser	 preparadas	 “um	 conjunto	 alargado	 de

iniciativas	 sobre	 a	 temática,	 que	 integram	 o	 debate	 e	 a

reflexão,	 a	 visita	 e	 verificação	 in	 loco	 de	 zonas	 de

elevado	 potencial	 de	 biodiversidade,	 um	 património

natural	que	se	cruza	com	o	património	cultural	da	região”.

	

À	semelhança	dos	anos	anteriores	a	ACPA	–	Associação

de	Criadores	de	Porco	Alentejano	está	a	preparar	a	sua

participação,	 neste	 certame,	 que	 tanto	 tem	 contribuído

para	a	promoção	desta	raça	autóctone.

	

Já	estão	a	decorrer	as	inscrições	para	os	expositores	nas

diversas	 áreas,	 e	 o	 Secretariado	 da	 Feira	 já	 está	 a

funcionar	 em	 pleno,	 no	 Parque	 de	 Feiras	 e	 Exposições

de	Beja	Manuel	de	Castro	e	Brito,	para	mais	informações

clique	AQUI

	

	 	 		

	 	 		

	 	 		

https://www.ovibeja.pt/expositores


	

XI	Jornadas	-	Hospital	Veterinário	Muralha	de
Évora

“As	Jornadas	do	HVME	continuam	a	ser	uma	referência

nacional	no	que	 respeita	à	produção	pecuária	e	equina.

Na	 última	 edição	 contámos	 com	 cerca	 de	 600

participantes	 ligados	 ao	 sector,	 quase	 meia	 centena	 de

palestras	e	oradores	(nacionais	e	internacionais),	uma	1ª

edição	de	posteres	científicos	e	diversos	workshops	para

médicos	 veterinários	 e	 para	 o	 público	 em	 geral.”	 Esta

iniciativa	teve	lugar	no	passado	dia	22	e	23	de	fevereiro.

	

A	ACPA	-	Associação	de	Criadores	de	Porco	Alentejano

colaborou	com	a	organização	das		XI	Jornadas	-	Hospital

Veterinário	Muralha	de	Évora,	na	coordenação	de	painel

de	oradores	suínos	-	I	SEMINÁRIO	IBÉRICO	DE	PORCO

ALENTEJANO.

	

Os	 técnicos	 da	 ACPA	 participaram	 nos	 seguintes

painéis	temáticos:

-	Eng.ª	Filipa	Duarte,	“Como	ganhar	dinheiro	com	o	porco

alentejano	–	prós	e	contras	da	montanheira."

-	Eng.º	Pedro	Camacho,	“Critérios	de	qualidade	em	porco

de	montanheira,	Portugal	vs	Espanha.”

-	 Dr.	 Diogo	 Costa,	 “Profilaxia	 e	 principais	 patologias	 do

porco	alentejano.”

	

	FONTE:	www.hvetmuralha.pt	

	

	

RELEMBRAMOS	-	Pedido	Único

O	período	de	apresentação	das	candidaturas	ao	Pedido

	 	 		

	 	 		

http://www.hvetmuralha.pt/


Único	 de	 Ajudas	 (PU)	 de	 2019	 teve	 início	 no	 dia	 1	 de

Fevereiro	e	decorrerá	até	30	de	Abril.

O	Instituto	de	Financiamento	da	Agricultura	e	Pescas

anunciou	 que	 o	 período	 para	 a	 proceder	 à

Candidatura	ao	Pedido	único	decorrerá	durante	 três

meses,	entre	1	de	fevereiro	e	30	de	Abril.

Estabelecido	 o	 prazo	 pelo	 IFAP,	 a	 Confederação	 dos

Agricultores	de	Portugal	 lembra	que	se	deve	proceder	à

Candidatura	ao	PU	2019,	o	mais	breve	possível,	evitando

deixar	a	sua	concretização	para	os	últimos	dias	do	prazo,

evitando	constrangimentos	decorrentes	da	concentração

de	pedidos	no	sistema	e	possíveis	penalizações.	Prepare

a	 sua	 candidatura,	 verificando	 se	 a	 sua	 informação	 de

Beneficiário	 (IB),	 das	 suas	 Parcelas	 (SIP)	 e	 dos	 seus

Animais	(SNIRA),	se	aplicável,	está	atualizada	nas	bases

de	dados	do	 IFAP.	A	candidatura	ao	Pedido	Único	(PU)

2019	pode	ser	efetuada	diretamente	pelo	Beneficiário	ou

através	 das	 Entidades	 Reconhecidas,	 como	 a	 ACPA	 –

Associação	de	Criadores	do	Porco	Alentejano,	numa	das

salas	de	atendimento	existentes	para	o	efeito.

	

FONTE:	www.ifap.pt

		

Pagamentos	IFAP	/	Calendário	Indicativo
Referente	ao	Mês	de	Março
	
	

M8.1.1	FLORESTAÇÃO	DE	TERRAS	AGRÍCOLAS	E	NÃO	AGRÍCOLAS	-	PRÉMIOS	DE	MANUTENÇÃO	E	POR
PERDA	DE	RENDIMENTO

29	de	Março

	

	 	 			 	 		

	 	 		



	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	Fevereiro	2019

Fevereiro

SEMANA

04-02-2019

11-02-2019

18-02-2019

25-02-2019

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc 36,55 25,35 23,20 80,00 ____ 38,00

Extrematura ____ 23,90 22,49 88,00 ____ ____

Salamanca 34,50 23,23 21,28 ____ ____ ____

Média 35,53 24,16 22,32 84,00 ____ ____

Araporc 36,55 24,85 22,70 85,00 ____ 39,00

Extrematura ___ 23,65 22,24 88,00 ____ ____

Salamanca 34,50 23,23 21,28 ____ ____ ____

Média 35,53 23,91 22,07 86,50 ____ ____

Araporc 36,55 24,70 22,50 85,00 ____ 39,00

Extrematura 37,00 ____ ____ 88,00 ____ ____

Salamanca 34,50 23,12 21,16 ____ ____ ____

Média 36,02 23,91 21,83 86,50 ____ ____

Araporc 34,50 24,70 22,30 85,00 ____ 39,75

Extrematura ____ 23,50 21,61 88,00 ____ ____

Salamanca 34,50 23,12 20,93 ____ ____ ____

Média 34,50 23,77 21,61 ____ ____ ____

Média	Mensal 35,40 23,94 21,96 85,88 ____ 38,94

€/@*	sendo	que	a	arroba	espanhola	é	igual	a	11,5KG

	

SAA	-	SERVIÇO	DE	ACONSELHAMENTO	AGRÍCOLA

Não	corra	riscos!
Cumpra	as	normas	de	Condicionalidade:
-	Ambiente

-	Fitossanidade

-	Saúde	Publica

-	Bem-estar	Animal

-	Saúde	Animal

-	Boas	Condições	Agrícolas	e	Ambientais

	

	

	

Proteja	as	suas	ajudas	e	adira	ao	serviço

que	lhe	permite	cumprir	a

Condicionalidade	na	sua	exploração.

	

Contacte	a	ACPA	através	do	Tel.:	286	518	030
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