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Vem	Dar	DVaia	à	Festa

No	 passado	 dia	 7	 de	 Junho,	 o	 Centro	 Interpretativo	 do

Porco	Alentejano	foi	palco,	de	mais	uma	edição,	do	Vem

dar	DVaia,	desta	feita	às	Festas	da	Vila.

Um	 final	 de	 dia	 entre	 petiscos	 de	 enchido	 de	 porco

Alentejano,	 vinho	 regional,	 gin	 com	 aromas	 do	 litoral

e	 deliciosos	 bolo	 de	 farinha	 de	 bolota	 e,	 ainda,

com	 Cante	 Alentejano	 no	 âmbinto	 da	 programação

da	 inicitativa	 "Há	 Festas	 Na	 Vila"	 levado	 a	 cabo

pelo	Município	de	Ourique.

	

Evento	realizado	com	o	apoio	BlackPig.

	

	

Estado	e	sector	juntos	na	redução	de	anti-
microbianos	no	tratamento	de	doenças	de
suínos

O	 sector	 da	 suinicultura	 e	 várias	 entidades	 públicas

assinaram	 um	 “compromisso	 entre	 parceiros	 para	 a

redução	 da	 utilização	 de	 anti-microbianos	 no	 tratamento

de	doenças	infecciosas	de	suínos".

Compromisso	 assinado	 por:	 Direcção-Geral	 de

Alimentação	 (DGAV);	 a	 Direcção-Geral	 de	 Agricultura	 e

Desenvolvimento	 Rural	 (DGADR);	 a	 Federação

Portuguesa	de	Associações	de	Suinicultores	(FPAS);		as

Direcções	Regionais	de	Agricultura	e	Pescas	(DRAPs)	e

a	Agência	Portuguesa	do	Ambiente	(APA).

	 	 		

	 	 		



E	 também	 a	 Ordem	 dos	 Médicos	 Veterinários	 (OMV),	 a

Sociedade	Científica	de	Suinicultura	(SCS),	a	Associação

Portuguesa	da	 Indústria	Farmacêutica	de	Medicamentos

Veterinários	 (APIFVET)	 e	 a	 Associação	 Portuguesa	 dos

Industriais	de	Alimentos	Compostos	para	Animais	(IACA).

Esforços	conjuntos

Todas	estas	entidades,	explica	fonte	da	DGAV,	juntaram

esforços	 “comprometendo-se	 neste	 grande	 objectivo	 de

redução	 da	 utilização	 de	 anti-microbianos	 no	 tratamento

de	doenças	infecciosas	de	suínos,	através	de	um	acordo

assinado	 dia	 17	 de	 Maio,	 na	 Cerimónia	 Oficial	 de

Abertura	da	24ª	Feira	Nacional	do	Porco,	presidida	pelo

ministro	 da	 Agricultura,	 Florestas	 e	 Desenvolvimento

Rural,	Luís	Capoulas	Santos.

	

Fonte	:	Agricultura	e	Mar	Actual

	

FEIRA	DE	S.	JOÃO	–	COLOS

A	 vila	 de	 Colos	 voltou	 a	 cumprir	 a	 tradição	 com	 a

realização	 da	 Feira	 de	 S.	 João,	 que	 decorreu	 entre	 os

dias	 22	 a	 24	 de	 Junho.	 A	 feira	 continua	 a	 apostar	 na

dinamização	 do	 setor	 pecuário,	 mostra	 de	 artesanato	 e

produtos	locais	e	muita	animação.	A	iniciativa	organizada

	 pela	 Junta	 de	 Freguesia	 de	 Colos	 e	 Colos	 XXI	 –

Associação	 para	 o	 Desenvolvimento	 da	 Freguesia	 de

Colos,	 que	 conta,	 ainda,	 	 com	 o	 apoio	 do	 Município	 de

Odemira.	 Tal	 como	 em	 edições	 anteriores,	 a	 ACPA

associou-se	 ao	 evento,	 colocando	 exemplares	 de	 porco

de	Raça	Alentejana	em	exposição	no	local.

	

	

FEIRA	NACIONAL	DE	AGRICULTURA

	 	 		

	 	 		

	 	 		



A	ACPA	-	Associação	de	Criadores	de	Porco	Alentejano

esteve	 presente	 na	 55ª	 Feira	 Nacional	 de	 Agricultura,

que	 decorreu	 de	 2	 a	 10	 de	 Junho,	 promovendo	 a	 Raça

Alentejana	suína	

Este	ano,	pela	primeira	vez,	a	ACPA	em	parceria	com	o

Restaurante	 Lampião,	 criou	 um	 espaço	 na	 zona	 da

Restauração	onde	foi	possível	consumir	Carne	de	Porco

Alentejano	DOP.

No	 dia	 4	 de	 Junho,	 teve	 lugar	 o	 XXI	 Concurso	 nacional

Morfológico	 de	 Reprodutores	 de	 Porco	 de	 Raça

Alentejana.

Parabéns	aos	participantes	e	vencedores!

	

Categoria:	VARRASCO

>	1º	Classificado

António	Manuel	Mestre	Coelho	Figueira

>	2º	Classificado

Casa	Agrícola	Monte	Novo	do	Ameixial,	Lda.

>	3º	Classificado

António	Francisco	Vilhena	Loução	Amaro

	

Categoria:	PORCA

>	1º	Classificado

Fernando	José	Abrunhosa	Nobre	Félix

>	2º	Classificado

Critério	de	Escolha,	Lda.

>3º	Classificado

Critério	de	Escolha,	Lda.

	

Categoria:	VARRASQUETES

>	1º	Classificado

Casa	Agrícola	Monte	Novo	do	Ameixial,	Lda.

>	2º	Classificado

Casa	Agrícola	Monte	Novo	do	Ameixial,	Lda.

>	3º	Classificado

DRAPAL	–	CEBA

	

	

	

	

Categoria:	MARRÃS

>	1º	Classificado

SECD	Agropecuária,	Lda.

>	2º	Classificado

Fernando	José	Abrunhosa	Nobre	Félix

>	3º	Classificado

Limadel	7	–	Sociedade	Agrícola,	Lda.

	

Categoria:	BÁCOROS

>	1º	Classificado

José	Manuel	C.	C.	Contreiras,	Herdeiros

>	2º	Classificado

Pedrosa	e	Filhos,	AAT,	Lda.

>	3º	Classificado

Pedrosa	e	Filhos,	AAT,	Lda.

	

Categoria:	BÁCORAS

>	1º	Classificado

Pedrosa	e	Filhos,	AAT,	Lda.

>	2º	Classificado

Pedrosa	e	Filhos,	AAT,	Lda.

>	3º	Classificado

José	Cândido	M.	Félix	Nobre,	Herdeiros

	

MELHOR	FÊMEA	A	CONCURSO

Fernando	José	Abrunhosa	Nobre	Félix

	

MELHOR	MACHO	A	CONCURSO

Limadel	7	–	Sociedade	Agrícola,	Lda.

	

	 	 		



	

FACECO	Edição	2018

De	 20	 a	 22	 de	 Julho	 acontece	 a	 próxima	 edição	 da

FACECO	–	Feira	das	Atividades	Culturais	e	Económicas

do	 Concelho	 de	 Odemira,	 em	 S.	 Teotónio,	 promovida

pelo	Município	de	Odemira.

	

Pecuária,	 agricultura,	 turismo,	 artesanato,

gastronomia	 e	 um	 intenso	 programa	 de	 animação

serão	os	pontos	fortes	do	certame.

	

Segundo	 o	 site	 da	 Autarquia	 este	 evento	 visa	 “a

promoção	 do	 território,	 dos	 seus	 produtos	 e	 atividades,

das	coletividades	e	dos	atores	 locais,	potenciar	o	 tecido

empresarial	 e	 cultural	 e	 atrair	 novos	 empreendedores	 e

investidores	para	o	concelho”.	A	FACECO	será	a	montra

das	capacidades	do	território	odemirense.

	

A	ACPA	estará	presente	no	evento	com	o	intuito	de	dar	a

conhecer	aos	visitantes	do	certame,	sobretudo	turistas,	a

raça	 e	 os	 produtos	 qualificados	 através	 da	 visita	 ao

pavilhão	 da	 pecuária	 do	 Porco	 Alentejano	 onde	 se	 irão

encontrar	em	exposição	alguns	dos	melhores	exemplares

reprodutores	 da	 raça	 e	 um	 espaço	 promocional	 da

associação	e	da	raça.

		

Pagamentos	IFAP

PAGAMENTOS	DAS	AJUDAS	DO	PEDIDO	ÚNICO
	

Pagamento	Redistributivo	-	2ª	prestação 29	Junho

	 	 		

	 	 			 	 		



Prémio	por	Vaca	em	Aleitamento	-	2ª	prestação 29	Junho

Prémio	por	Vaca	Leiteira	-	2ª	prestação 29	Junho

Prémio	por	Ovelha	e	Cabra	-	2ª	prestação 29	Junho

Pagamento	Específico	por	Superfície	ao	Tomate	-	2ª	prestação 29	Junho

Pagamento	Específico	por	Superfície	ao	Arroz	-	2ª	prestação 29	Junho

RPA	-	Regime	de	Pequena	Agricultura	-	2ª	prestação 29	Junho

Pagamento	por	Práticas	Agrícolas	Benéficas	-	Greening	-	2ª	prestação 29	Junho

PJA	-	Pagamento	para	os	Jovens	Agricultores	-	2ª	prestação 29	Junho

RPB	-	Regime	de	Pagamento	Base	-	2ª	prestação 29	Junho

	

	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	Junho	2018

JUNHO

SEMANA

04.06.2018

11.06.2018

18.06.2018

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc ____ 25,90 24,70 ____ ____ ____

Extrematura ____ 26,32 25,47 ____ ____ ____

Salamanca ____ 26,32 25,53 ____ ____ ____

Média ____ 25,19 24,13 ____ ____ ____

Araporc ____ 25,50 24,60 ____ ____ ____

Extrematura ____ 25,05 24,25 ____ ____ ____

Salamanca ____ 24,15 23,12 ____ ____ ____

Média ____ 24,90 23,99 ____ ____ ____

Araporc ____ 25,40 24,50 ____ ____ ____

Extrematura ____ 24,70 23,95 ____ ____ ____

Salamanca ____ 24,04 23,00 ____ ____ ____

Média ____ 24,71 23,82 ____ ____ ____

	 	 		

	 	 		



25.06.2018

Araporc ____ 25,50 24,30 ____ ____ ____

Extrematura ____ 24,70 23,95 ____ ____ ____

Salamanca ____ 23,92 22,89 ____ ____ ____

Média ____ 24,71 23,71 ____ ____ ____

Média	Mensal ____ 24,88 23,91 ____ ____ ____

€/@*	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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