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ACPA	-	28	Anos	Dedicados	à	Raça	Alentejana

A	ACPA-	Associação	de	Criadores	de	Porco	Alentejano

festejou	o	28º	Aniversário	no	passado	dia	9	de	Abril.

Foi	a	primeira	associação	do	sector	fundada	em	Portugal

por	suinicultores,	que	durante	estes	anos	continuou	com

sentido	 de	 responsabilidade	 e	 resiliência	 a	 apostar	 na

afirmação	 do	 mundo	 rural,	 defendendo	 os	 seus

interesses	 coletivos,	 promovendo	 e	 organizando	 a

atividade	 suinícola	 extensiva	 da	 Raça	 Alentejana,	 do

Montado	e	da	pecuária	extensiva.

	

Feira	de	Garvão	recebe	a	XXIV	exposição
Agro	Pecuária

Resultado	da	organização	conjunta	entre	o	Município	de

Ourique,	ACPA	e	União	de	Freguesias	de	Garvão	e	Sta.

Luzia	,	a	24ª	Exposição	Agropecuária	da	Feira	de	Garvão

continuará	 a	 ser	 um	 “palco	 de	 memórias,	 de

convergências	 e	 de	 afirmação	 de	 uma	 capacidade

produtiva	 que	 tem	 alavancado	 a	 economia	 local	 e	 a

resiliência	de	quem	trabalha	e	vive	da	terra.”

A	 par	 da	 exposição	 Agropecuária	 o	 evento	 será	 uma

montra	 de	 artesanato,	 gastronomia	 e	 de	 produtos

	 	 		

	 	 		



regionais	 onde	 se	 inserem	 os	 produtos	 qualificados	 do

porco	Alentejano,	e	se	realizarão	também	os	tradicionais

encontros	de	produtores,	 concurso	de	Alfeires	de	Porco

Alentejano,	 concurso	 regional	 de	 Garvão	 Rafeiro

Alentejano,	e	outras	animações.

De	 11	 e	 13	 de	 maio,	 a	 vila	 de	 Garvão	 abraça	 os

visitantes,	 as	 gentes	 do	 mundo	 rural	 para	 mais	 um

encontro	 e	 promoção	 de	 raças	 autóctones	 e	 seus

produtos,	no	Baixo	Alentejo.

	

	

35ª	Edição	da	Ovibeja

A	35ª	edição	da	Ovibeja	iniciou-se	no	passado	dia	27	de

Abril,	 um	 dos	 eventos	 de	 abertura	 foi	 precisamente	 o

colóquio	 da	 responsabilidade	 de	 ACPA-	 Associação	 de

Criadores	 do	 Porco	 intitulado	 “O	 Montado	 e	 o	 Porco

Alentejano	 na	 PAC	 pós	 2020”	 moderado	 por	 Francisco

Murteira	 –	 Diretor	 Regional	 de	 Agricultura	 e	 Pescas	 do

Alentejo,	e	os	intervenientes	foram	

·Filipa	Duarte	–	ACPA	-	Inov	Montado

·Inocêncio	 Seita	 Coelho	 –	 Instituto	 Nacional	 de

Investigação	Agrária	e	Veterinária

·Pedro	Moreno	–	Diretor	Porcino	de	COVAP

O	auditório	ExpoBeja	foi,	ainda,	palco	para	XXI	Concurso

Morfológico	 de	 Reprodutores	 de	 Porco	 de	 Raça

Alentejana

Categoria	Porca

3ºclassificado	 -	 78,81	 pontos	 -	 RD	 46265	 -	 Lourenço	 e

Borda	d	Água,	Lda.	

2º	 classificado	 -	 80,72	 pontos	 -	 RD	 -	 47249-António

Manuel	Coelho	Figueira	

1º	 classificado	 -	 81,16	 pontos	 -	 RD	 50002	 -	 Fernando

José	Abrunhosa	Nobre	Félix

Categoria	Varrasco

3º	classificado	-	80,06	pontos	-	RD	4374	Bran	-	Lourenço

e	Borda	d	Água,	Lda.

2º	 classificado	 -	 80,66	 pontos	 -	 RD	 4437Bran	 -	 Casa

Agrícola	Monte	Novo	do	Ameixial,	Lda.

1º	classificado	-	82,13	pontos	 -	RD	4410	Bran	-	António

	 	 		



Manuel	Coelho	Figueira

	

	

Eleições	Corpos	Sociais	ACPA

A	12	de	Abril	de	2018	realizou-se	mais	uma	assembleia

geral	 da	 Associação	 de	 Criadores	 de	 Porco	 Alentejano.

Na	ordem	de	trabalho	constavam	não	só	a	apreciação	e

votação	do	relatório	de	contas	da	Direção	e	o	parecer	do

Conselho	 Fiscal	 relativo	 à	 gerência	 do	 ano	 2017,	 mas

também	a	eleição	dos	Órgão	Sociais	da	Associação	para

o	biénio	2018-2020,	para	a	qual	se	apresentou	uma	lista

única	sendo	aprovada	por	unanimidade.

Direção

Nuno	Manuel	de	Brito	Nobre	Faustino

António	Martins	Fernandes	Montes

David	Alexandre	Pires	de	Sousa	Guerreiro

José	Luís	Ferreira	Vilhena	Nobre

Duarte	Nuno	Salvador	Simões

Daniel	dos	Reis	Fernandes	Montes

Antónia	Maria	Jacob	Braga	Nobre	Félix	Nobre

Assembleia	Geral

José	António	dos	Santos	Romana

José	Manuel	Nogueira	Palma	e	Sousa

António	Francisco	Loução	Ledo	Bráz

Conselho	Fiscal

Manuel	Nobre	de	Brito	Sobral	Vilhena

António	Francisco	Vilhena	Loução	Amaro

António	Eduardo	de	Matos	e	Mestre

	

	

Presunto	de	Porco	Alentejano	no
Campeonato	de	Pizzas,	em	Parma	/Itália

André	Pereira,	40	anos	de	vida	e	um	percurso	gigante	no

mundo	das	pizzas,	levou	o	presunto	de	porco	alentejano

	 	 		

	 	 		

	 	 		

	 	 		



até	 Itália.A	 edição	 de	 2018	 do	 Campeonato	 Mondiale

Della	 Pizza	 teve	 lugar	 nos	 dias	 9,10	 e	 11	 de	 Abril,	 em

Parma,	 Itália	 e	 foi	 para	 André	 a	 sua	 27ª	 participação,

num	evento	que	contou	com	12	categorias	em	prova.	A

categoria	 Pizza	 Clássica	 chegou	 aos	 442	 participantes,

oriundos	 de	 aproximadamente	 45	 países,	 e	 foi	 esta	 a

categoria	que	a	Pizzaria	LA	BELLA	VITA,	pelas	mãos	de

André	e	com	produtos	regionais	do	Alentejo,	amedalhou

a	 4ª	 posição	 a	 nível	 nacional	 e	 ficou	 na	 70º	 a	 nível

Mundial.	 Os	 principais	 ingredientes	 da	 pizza	 foram	 o

tomate	"São	Marzano"	DOP	e	o	queijo	mozzarela	"fior	de

latte"	 que	 foram	 harmoniosamente	 conjugados	 com	 os

produtos	regionais	do	Alentejo,	entre	eles	o	presunto	de

porco	preto	24	meses	de	cura	Montaraz	(Garvão),	queijo

de	cabra	meio	curado	da	queijaria	Quinta	da	Carvalheira

de	Garvão,	Azeite	Extra	Virgem	Lagar	Parrinha	de	Colos

e	as	oregãos	da	 região.André	 trabalha	na	La	Bella	Vita,

pizzaria	 em	 Porto	 Côvo,	 que	 abriu	 portas	 em	 2001.A

ACPA-	 Associação	 de	 Criadores	 de	 Porco	 do	 Alentejo

elogia	o	trabalho	desenvolvido	homenageando	e	levando

o	nome	do	Alentejo	e	seus	produtos	mais	longe

	

Novas	Ferramentas	Digitais	e	Parcerias	que
Criam	Sinergias

Há	 algum	 tempo	 a	 esta	 parte	 que	 o	 CIPA	 tem	 vindo	 a

apostar	 numa	comunicação	mais	digital	 e	 interativa,	 em

especial	nas	redes	sociais.	São	plataformas	consolidadas

entre	 o	 público	 mais	 jovem	 e	 com	 grande	 adesão	 por

parte	 das	 gerações	 mais	 velhas,	 assumindo	 grande

percentagem	 das	 comunicações	 entre

empresas/entidades	 com	 clientes,	 é	 um	 fato	 e	 não	 o

podemos	 ignorar.	 Hoje,	 o	 CIPA	 cria	 e	 desenvolve

conteúdos	 em	 parcerias	 com	 o	 comércio	 local,	 criando

sinergias	para	que	juntos	possam	

alcançar	 pessoas	 reais,	 através	 de	 passatempos	 e

partilha	de	publicações	conjuntas.	

Deste,	 são	 exemplo	 o	 passatempo	 do	 dia	 de	 São

Valentim,	 em	 parceria	 com	 o	 Restaurante	 Adega	 do

Monte	Velho,	ou	#acpaporcoalentejano	em	parceria	com

a	sapataria	Anis	e	Canela.

Com	 o	 objectivo	 de	 assumir	 maior	 presença	 on-line

,também	 a	 ACPA-	 Associação	 de	 Criadores	 do	 Porco

Alentejano	 desenvolveu	 uma	 web	 page	 mais	 moderna,

de	 navegação	 intuitiva	 e	 com	 novas	 funcionalidades,

representando	 mais	 um	 passo	 na	 modernização	 da

associação,	 que	 conta	 já	 com	 28	 anos	 de	 percurso.

Aliado	 a	 este	 passo	 estão	 as	 newsletters	 mensais	 que

podem	 ser	 consultada	 no	 site,	 no	 separador

INICIATIVAS.

	

	

	 	 		

	 	 		



	

CIPA	-	Aposta	em	Novas	Marcas	dos
Associados

No	 decorrer	 do	 mês	 de	 Abril	 o	 CIPA-	 Centro

Interpretativo	 do	 Porco	 alentejano	 apostou	 em	 duas

novas	 marcas	 para	 o	 espaço	 gourmet.	 Sendo	 elas

“Moinho	de	Pisões”,	 do	Alto	Alentejo,	 representada	com

bombons	 de	 chocolate	 negro,	 de	 leite	 e	 branco	 com

farinha	de	bolota	de	azinheira	e	sacos	da	mesma	espécie

de	farinha.	

Já	no	 final	no	mês	chegou	a	vez	da	“BLACK	PIG”,	 uma

marca	oriunda	de	Santiago	do	Cacém	que	veio	dar	 luxo

às	 prateleiras	 com	 o	 seu	 Gin	 destilado	 com	 aromas	 do

nosso	 ecossistema,	 acompanhado	 da	 aguardente	 de

medronho.

	

	

	 	 		

	 	 		

	 	 		



Pagamentos	IFAP

PRÓXIMOS	PAGAMENTOS	DAS	AJUDAS	DO	PEDIDO	ÚNICO	SERÃO	EFETUADOS	A	29*	DE	JUNHO	DE	2018.
	
*	Datas	Previsionais
	

	

	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	MARÇO	2018

Abril

SEMANA

02.04.2018

09.04.2018

16.04.2018

23.04.2018

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc ____ 28,40 26,63 ____ ____ 40,50

Extrematura ____ 27,72 26,57 121,00 ____ 40,50

Salamanca ____ 26,91 25,42 ____ ____ ____

Média ____ 27,68 26,24 121,00 ____ 40,50

Araporc ____ 28,40 26,63 ____ ____ 40,50

Extrematura ____ 27,72 26,57 121,00 ____ 40,50

Salamanca ____ 26,91 25,42 ____ ____ ____

Média ____ 27,68 26,21 121,00 ____ 40,50

Araporc ____ 28,40 26,63 ____ ____ 40,50

Extrematura ____ 27,82 26,57 121,00 ____ 40,50

Salamanca ____ 26,45 25,19 ____ ____ ____

Média ____ 27,52 26,13 121,00 ____ 40,50

Araporc ____ 28,40 26,63 ____ ____ 40,50

Extrematura ____ 27,17 26,17 121,00 ____ 40,50

Salamanca ____ 26,11 24,84 ____ ____ ____

Média ____ 27,23 26,32 121,00 ____ 40,50

Média	Mensal ____ 27,45 26,16 121,00 ____ 40,50

	 	 		

	 	 		



€/@*	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

	 	 			 	 		


