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Jornadas	de	Apresentação	da	Rede	Ibérica
para	a	Transferência	do	Conhecimento	e	a
Inovação	no	Montado

No	 âmbito	 da	 realização	 do	 Projecto	 de	 Cooperação

Transfronteiriço	 para	 a	 Valorização	 Integral	 da	 Dehesa-

Montado	 (PRODEHESA-MONTADO),	 promovido	 pela

Universidade	de	Sevilha	e	do	qual	a	ACPA	é	parceira,	no

passado	 dia	 18,	 o	 Centro	 de	 Convívio	 em	 Ourique

recebeu	 as	 Jornadas	 de	 Apresentação	 da	 Rede	 Ibérica

para	a	Transferência	do	Conhecimento	e	a	 Inovação	no

Montado.

Esta	rede	busca	reunir	proprietários	e	gestores	(públicos

e	 privados),	 empresas	 de	 transformação	 e	 serviços,

centros	 de	 investigação,	 associações	 do	 setor	 e	 outros

atores	 em	 Espanha	 e	 Portugal	 comprometidos	 com	 o

intercâmbio	 de	 conhecimentos	 para	 a	 valorização	 e

sustentabilidade	destes	sistemas.

	

Painel	de	Provadores

No	 dia	 19	 de	 junho,	 reuniu	 o	 Painel	 de	 Provadores

Peritos	de	Presuntos	e	Paletas	de	Porco	Alentejano	com

	 	 		

	 	 		



Nome	 Qualificado,	 na	 sala	 de	 provas	 do	 Instituto

Politécnico	 de	 Beja	 para	 uma	 prova	 oficial	 da	 DOP

Barrancos	 com	 Presuntos	 da	 campanha	 2016/2017	 e

Paletas	da	campanha	2017/2018.	De	acordo	com	a	ficha

de	 prova	 e	 a	 análise	 sensorial	 dos	 provadores,	 foi

declarada	 conformidade	 para	 as	 amostras	 de	 cada	 lote

em	causa,	sendo	dada	autorização	para	a	ferragem	das

peças	pelo	Organismo	de	Controlo.

Recorde-se	 que	 é	 especificação	 do	 Caderno	 de

Encargos	do	Presunto	e	Paleta	de	Barrancos	DOP,	antes

da	ferragem	das	peças,	ser	submetida	uma	amostra	de	3

peças	por	lotes	à	apreciação	do	Painel	de	Provadores.

	

Brevemente,	 a	 ACPA	 fará	 um	 novo	 recrutamento	 para

potenciais	 provadores.	 Se	 estiver	 interessado	 contacte-

nos.

	

FACECO	2019

Iniciativa	promovida	pelo	Município	de	Odemira	terá	lugar

nos	 dias	 19,	 20	 e	 21	 de	 julho,	 na	 freguesia	 de	 S.

Teotónio,	 a	 FACECO	 -	 Feira	 das	 Atividades	 Culturais	 e

Económicas	do	Concelho	de	Odemira.

	

Considerada	 uma	 das	 ferramentas	 de	 promoção	 e

divulgação	 Pecuária,	 agricultura,	 turismo,	 artesanato	 e

gastronomia	do	Alentejo,	este	certame	conta	ainda,	com

um	extenso	programa	de	animação,	como	forma	de	atrair

mais	visitantes	ao	local.

	

A	Associação	de	Criadores	de	Porco	Alentejano	(ACPA)

participa	 ativamente	 neste	 certame	 com	 o	 tradicional

stand	 para	 projeção	 da	 raça	 do	 Porco	 Alentejano	 (PA),

uma	 exposição	 pecuária	 demonstratica	 do	 ciclo	 de

produção	 da	 raça	 e	 organizará	 ainda	 uma	 prova

comentada	de	presunto	de	PA	DOP	e	um	workshop	de

corte	de	presunto.

	

	

	 	 		

	 	 		

	 	 		



Feira	Nacional	de	Agricultura	/	Santarém

A	ACPA	-	Associação	de	Criadores	de	Porco	Alentejano

esteve	 presente	 na	 56ª	 Feira	 Nacional	 de	 Agricultura,

que	decorreu	de	8	a	16	de	Junho,	promovendo	o	Porco

de	 Raça	 Alentejana.	 Pela	 segunda	 vez	 consecutiva	 a

ACPA	em	parceria	com	o	Restaurante	Lampião,	criou	um

espaço	 na	 zona	 da	 Restauração	 onde	 foi	 possível

consumir,	 seguramente,	 “uma	 das	 melhores	 carnes	 do

mundo":	 o	 verdadeiro	 e	 único	 rei	 dos	 montados	 do

Alentejo,	o	Porco	Alentejano	DOP.

No	dia	10	de	Junho,	teve	lugar	o	XXII	Concurso	nacional

Morfológico	 de	 Reprodutores	 de	 Porco	 de	 Raça

Alentejana.	

	

Parabéns	aos	participantes	e	vencedores!

	

Aqui,	fica	a	lista	dos	vencedores	de	cada	categoria.

Categoria:	VARRASCO

3º	Classificado:	Manuel	Joaquim	Guerreiro

2º	Classificado:	António	Manuel	Mestre	Coelho	Figueira

1º	Classificado:	Nuno	Manuel	Matos	Cravinho

	

Categoria:	PORCA

3º	Classificado:	Agrodurão,	Sociedade	Agrícola,	Lda.

2º	Classificado:	Critério	de	Escolha,	Lda.

1º	Classificado:	Critério	de	Escolha,	Lda.

	

Categoria:	VARRASQUETES

3º	Classificado:	José	Manuel	Conceição	Brito	Coelho

2º	Classificado:	José	Manuel	Conceição	Brito	Coelho

1º	Classificado:	Agrodurão,	Sociedade	Agrícola,	Lda.

	

Categoria:	MARRÃS

3º	Classificado:	António	Manuel	Mestre	Coelho	Figueira

2º	Classificado:	António	Manuel	Mestre	Coelho	Figueira

1º	Classificado:	António	Manuel	Mestre	Coelho	Figueira

	

Categoria:	BÁCORAS

3º	Classificado:	Madalena	Maria	Noronha	Silveira

2º	Classificado:	Madalena	Maria	Noronha	Silveira

1º	Classificado:	João	Manuel	Louro	Malpique	Bicho

	

Categoria:	BÁCOROS

3º	Classificado:	José	C.	Nobre,	CCH

2º	Classificado:	João	Manuel	Louro	Malpique	Bicho

1º	Classificado:	José	C.	Nobre,	CCH

	

MELHOR	FÊMEA	A	CONCURSO

Critério	de	Escolha,	Lda

	

MELHOR	MACHO	A	CONCURSO

Nuno	Manuel	Matos	Cravinho

	

	

Feira	de	S.	João	/	Colos

	 	 		

	 	 		



A	 tradicional	 Feira	 de	 São	 João,	 em	 Colos,	 aconteceu

entre	 os	 dias	 21	 a	 23	 de	 junho,	 e	 visa	 apoiar	 a

dinamização	 do	 setor	 pecuário,	 mostra	 de	 artesanato	 e

produtos	locais.

	

	

Esta	Iniciativa	foi	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.

		

Calendário	Indicativo	do	Próximo	Pagamento
IFAP
	
	

REEMBOLSO	DA	DISCIPLINA	FINANCEIRA 30	de	Setembro

	

	

	 	 			 	 		

	 	 		

	 	 		



COTAÇÕES	SUÍNOS	/	JUNHO	2019

Junho

SEMANA

03-06-2019

11-06-2019

17-06-2019

24-06-2019

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc ____ 22,75 19,60 ____ ____ ____

Extrematura ____ 22,29 19,65 ____ ____ ____

Salamanca ____ 21,51 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,18 19,45 ____ ____ ____

Araporc ____ 22,75 19,60 60,00 ____ ____

Extrematura ___ 22,29 19,65 ____ ____ ____

Salamanca ____ 21,51 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,18 19,45 60,00 ____ ____

Araporc ____ 22,78 19,63 60,00 ____ ____

Extrematura ____ 22,29 19,65 ____ ____ ____

Salamanca ____ 21,51 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,19 19,46 60,00 ____ ____

Araporc ____ 22,88 19,65 ____ ____ ____

Extrematura ____ 22,29 19,65 ____ ____ ____

Salamanca ____ 21,51 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,23 19,46 ____ ____ ____

Média	Mensal ____ 22,20 19,45 60,00 ____ ____

€/@*	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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