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Rota	do	Porco	Alentejano

Uma	 iniciativa	 interativa	 e	 dinâmica	 que	 visa	 o

crescimento	 turístico	 sustentável,	 valorizando	 o	 mundo

rural.	 Destaca	 uma	 das	 maiores	 riquezas	 do	 Alentejo,	 o

Montado,	 ecossistema	 de	 excelência	 em	 que	 o	 Porco

Alentejano	 se	 desenvolve,	 engordada	 e	 termina	 o	 seu

ciclo	 de	 produção,	 impulsionando	 a	 raça	 e	 os	 seus

produtos.

	

A	 Rota	 do	 Porco	 é	 promovida	 pela	 Associação	 de

Criadores	do	Porco	Alentejano	(ACPA),	que	pretende	dar

a	conhecer	o	que	é	o	Porco	Alentejano,	o	seu	modo	de

criação	 e	 a	 gastronomia	 associada	 a	 esta	 raça,

impulsionando	 o	 seu	 nome	 e	 os	 seus	 produtos

qualificados	DOP	e	IGP,	preservando	a	autenticidade	da

tradição	agrícola

	

As	 visitas	 podem	 ser	 realizadas	 durante	 todo	 o	 ano,

porém	 o	 ex-libris	 do	 ciclo	 de	 produção	 é	 o	 período	 da

Montanheira,	altura	em	que	os	animais	caminham	longas

distâncias	 alimentado-se	 de	 bolota,	 ervas	 e	 outros

recursos	 naturais,	 entre	 os	 meses	 de	 outubro	 a

novembro.

	

A	rota	localiza-se	no	concelho	de	Ourique,	município	que

lançou	a	marca	Ourique-	Capital	do	Porco	Alentejano,	os

interessados	 podem	 fazer	 visita	 guiada	 com	 a	 ACPA	 e

viver	 esta	 experiência	 que	 faz	 referência	 às	 raízes	 da

gente	desta	região.

	

	 	 		

	 	 		



Reposições	/Montanheira	2018/2019

Iniciou-se	 uma	 nova	 campanha	 de	 montanheira,	 a

Associação	 de	 Criadores	 do	 Porco	 Alentejano

(ACPA)	 disponibiliza	 serviços	 especializados	 de

assessoria	de:

*Avaliação	de	montado

*Avaliação	de	primales

*Avaliação	de	lotes	para	integração	nos	nossos	contratos

	

E	 ainda,	 a	 ACPA	 promove	 a	 angariação	 de	 lotes	 de

porcos	 que	 cumpram	 os	 requisitos	 para	 a	 entrada	 nos

produtos	DOP	e	IGP.

	

Na	 perspetiva	 de	 valorizar	 as	 produções	 dos	 nossos

associados,	a	ACPA	ano	após	ano	vem	constituindo	uma

carteira	 de	 Montados	 e	 uma	 carteira	 de	 Primales,

estabelecendo	a	flexibilizando	o	intercâmbio	de	porcos	e

a	valorização	de	espaços	de	montados.

	

*	 Se	 tem	 porcos	 contacte	 a	 ACPA	 ,	 esta	 promoverá	 a

colocação	destes	em	Montanheira.

*	Se	 tem	montado	e	não	 tem	porcos,	contate	a	ACPA	e

ser-lhe-á	colocada	uma	vara	de	porcos.

	

	

Relembramos	os	significados	de:

	

»MONTADO	 –	 Espaço	 físico	 com	 Azinheiras	 ou

Sobreiros,	 com	 capacidade	 para	 produzir	 bolota	 ou

lande.

	

»PRIMALES_	 Porcos	 adultos	 com	 idade	 e

desenvolvimento	para	entrar	em	montanheiras.

	

»MONTANHEIRA	 –	 Processo	 de	 engorda	 de	 porco	 em

montado.

	

»REPOSIÇÕES	 –	 Colocação	 de	 Primales	 no	 montado

para	engorda	em	montanheiras

	

»	CARTEIRA	DE	MONTADOS	–	Compromisso	da	ACPA

da	receção	de	espaços	de	montanheira	com	vista	à	sua

colonização	 por	 primales	 provenientes	 de	 outra

exploração	 e	 promovida	 via	 ACPA,	 com	 vista	 à

rentabilização	 dessa	 área	 e	 consequente	 melhoria	 do

rendimento	 por	 parte	 do	 proprietário.	 Ao	 conjunto	 de

montados,	 ao	 qual	 foi	 solicitada	 a	 intervenção	 da	 ACPA

para	 recepção	 de	 Primales,	 convencionamos	 chamar

carteira	de	montados.

	

	



1ª	edição	Patrimónios	do	sul

Beja	 recebeu	 de	 4	 a	 7	 de	 outubro,	 no	 parque	 de

exposições	 e	 feiras,	 a	 1ª	 edição	 Patrimónios	 do	 Sul,	 a

feira	que	visa	“promover	a	 identidade	do	território	do	sul

do	país”	em	três	áreas	:	economia,	cultural	e	turística.

	

De	 forma	 a	 apoiar	 a	 autenticidade	 da	 região	 e	 o	 seu

desenvolvimento,	 Beja	 apostou	 num	 evento	 direcionado

à	 cultura	 local	 através	 da	 “valorização	 dos	 seus

patrimónios,	 material	 e	 imaterial,	 tradicionais	 e

inovadores”

	

Uma	 iniciativa	 que	 divulga	 o	 melhor	 que	 se	 faz	 pelo	 sul

do	país.

	

Fonte:	página	web	do	município	de	Beja

	

	

Peste	Suína	Africana

A	 Direção	 Geral	 de	 Alimentação	 e	 Veterinária	 (DGAV)

tem	vindo	a	informaçar	que	a	Peste	Suína	Africana	(PSA)

é	"uma	doença	de	etiologia	viral	de	carácter	hemorrágico

e	 altamente	 contagiosa,	 que	 afeta	 exclusivamente	 os

suínos,	 tanto	os	domésticos	como	os	selvagens	(javalis)

de	 todas	 as	 idades".	 Uma	 doença	 erradicada	 há	 vários

anos	 em	 Portugal,	 cujo	 o	 "reaparecimento	 e	 expansão

seriam	 dramáticos	 para	 toda	 a	 cadeia	 suinícola	 e

sectores	 associados	 uma	 vez	 que	 para	 além	 de	 causar

mortalidade	 expressiva	 em	 suínos	 domésticos	 e

silvestres	 impede	 imediatamente	 e	 por	 tempo

indeterminado,	 mas	 sempre	 longo,	 o	 comércio

local/regional/	 nacional	 /	 intra	 comunitário	 e	 para	 países

terceiros	 de	 suínos	 vivos.	 O	 vírus	 da	 PSA	 pode	 ser

facilmente	 transmitido	 por	 contato	 direto	 entre	 suínos	 e

javalis	 e	 através	 de	 material	 contaminado	 com	 o	 vírus	 (

viaturas,	 vestuário,	 calçado)	 e	 por	 restos	 de	 alimentos

deixado	ao	alcance	dos	animais.	A	doença	não	constitui

risco	 para	 saúde	 públicar,	 no	 entanto	 é	 muito	 relevante

pelos	 seus	 enormes	 impactos,	 na	 saúde	 dos	 animais	 e

económico.”

Informa-se	para	“facto	de	esta	doença	ser	de	notificação

obrigatória,	 devendo	 qualquer	 sinal	 de	 suspeita	 da

doença	 ser	 de	 imediato	 comunicado	 aos	 serviços	 da

DGAV	 (aparecimento	 súbito	 de	 manchas	 avermelhadas

nos	 pavilhões	 auriculares	 e	 outras	 zonas	 de	 declive	 do

corpo	 do	 animal,	 febre	 elevada,	 mortalidade	 súbita	 e

progressivamente	 mais	 elevada,	 hemoptise,	 	 melena,

hematúria	e	tosse).”

	

Saiba	mais	aqui

	

	

	

	 	 		

	 	 		

	 	 		

	 	 		

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=23842825&cboui=23842825


Novo	Espaço	Comercial	Para	a	Agricultura	e
Pecuária.

É	 com	 satisfação	 que	 a	 Associação	 de	 Criadores

de	 Porco	 Alentejano	 (ACPA)	 anuncia	 a	 abertura	 de

um	 espaço	 comercial	 onde	 poderá	 adquirir	 material

variado,	a	preços	bastante	atrativos,	para	a	sua	atividade

agrícola	e	pecuária.

O	 espaço	 pertence	 à	 Pacoop,	 CRL	 e	 resulta	 de

uma	 parceria	 estabelecida	 com	 a	 OVIPOR	 e	 a

COVAP.	 Informamos,	 ainda,	 que	 poderá	 realizar

encomendas	de

rações	 para	 suínos,	 ovinos,	 bovinos	 e	 caprinos	 com

o	aconselhamento	e	garantia	da	COVAP.

Brevemente	teremos	também	disponíveis	outras	marcas.

Faça	 uma	 visita.	 O	 espaço	 está	 localizado	 no	 edifício

da	ACPA

	

Agro	Inovação	2018

No	passado	dia	29	de	outubro,	o	Lagoas	Park	Hotel	em

Porto	 Salvo,	 recebeu	 a	 Cimeira	 Nacional	 Inovação	 na

Agricultura	 Florestas	 e	 Desenvolvimento	 Rural,	 uma

iniciativa	organizada	por:	MAFDR,	DGADR,	RRN,	INIAV,

INOVISA.

O	 evento	 iniciou-se	 às	 9h	 com	 a	 sessão	 de	 abertura

liderada	 por	 Luís	 Capoulas	 Santos,	 Ministro	 da

Agricultura	Florestas	e	desenvolvimento	Rural	e	terminou

às	17h30	com	o	Porto	de	Honra.																															

A	convite	da	organização	o	Centro	de	Competências	do

Porco	 Alentejano	 e	 do	 Montado,	 esteve	 presente

representado	 pelo	 Eng.	 Nuno	 Faustino,	 presidente	 da

Associação	de	Criadores	do	Porco	Alentejano.

	

	 	 		

https://www.portugal.gov.pt/
https://www.dgadr.gov.pt/
http://www.rederural.gov.pt/
http://www.iniav.pt/
http://inovisa.pt/


		

Pagamentos	IFAP	/	Calendário	Indicativo
Referente	ao	Mês	de	Novembro
	
	

RURIS	-	FLORESTAÇÃO	DE	TERRAS	AGRÍCOLAS	-	PRÉMIOS	DE	MANUTENÇÃO	E	POR	PERDA	DE
RENDIMENTO

30	de
NOVEMBRO

M7.3.1	PAGAMENTOS	NATURA 30	de
NOVEMBRO

	

	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	Outubro	2018

Outubro

SEMANA

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

	 	 		

	 	 			 	 		

	 	 		

	 	 		



01.10.2018

18.10.2018

15.10.2018

22.10.2018

Araporc ____ 25,53 24,27 81,00 31,00 ____

Extrematura ____ 24,55 23,85 88,00 29,50 ____

Salamanca ____ 23,58 22,54 ____ 33,58 ____

Média ____ 24,55 23,55 84,50 31,36 ____

Araporc ____ 25,53 24,27 81,00 31,00 ____

Extrematura ____ 27,72 23,85 88,00 29,50 ____

Salamanca ____ 23,58 22,54 ____ 33,58 ____

Média ____ 25,61 23,55 84,50 31,36 ____

Araporc ____ 25,53 24,27 81,00 31,00 ____

Extrematura ____ 24,55 23,85 88,00 29,50 ____

Salamanca ____ 23,58 22,54 ____ 33,58 ____

Média ____ 24,55 23,55 84,50 31,36 ____

Araporc ____ 25,53 24,27 80,00 29,25 ____

Extrematura ____ 24,55 23,85 88,00 29,50 ____

Salamanca ____ 23,58 22,54 ____ 33,58 ____

Média ____ 24,55 23,99 84,00 30,78 ____

Média	Mensal ____ 24,82 23,66 84,38 31,22 ___

€/@*	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

ACPA	-	Todos	os	direitos	reservados	|	Designed	and	Powered	by	Digitemotions

	 	 			 	 		


