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Feira	de	Garvão	2019	-	Tradição	Secular

No	 decorrer	 de	 mais	 uma	 edição	 da	 secular	 Feira	 de

Garvão	 e	 da	 XXV	 Exposição	 Agropecuária	 nela

integrada,	 a	 ACPA	 organizou	 o	 tradicional	 encontro	 de

produtores	 e	 o	 II	 Concurso	 de	 Alfeires	 do	 Porco

Alentejano.	 O	 concurso	 contou	 com	 a	 presença	 do

Director	Geral	de	Alimentação	e	Veterinária	Prof.	Doutor

Fernando	Bernardo	e	visa	premiar	os	produtores	que,	à

data,	têm	os	seus	lotes	de	animais	com	desenvolvimento

corporal	 adequado	 e	 que	 potenciarão	 um	 bom

desempenho	de	engorda	em	 regime	de	montanheira	na

próxima	campanha	que	se	iniciará	em	Novembro.

No	 final	 realizou-se	 um	 almoço	 com	 os	 produtores	 e

convidados	 onde	 foram	 degustados	 vários	 produtos	 de

Porco	 Alentejano	 (Carne	 de	 Porco	 Alentejano	 DOP	 e

Paleta	do	Alentejo	DOP)	oferecidos	pela	PACOOP,	CRL,

vinhos	 da	 Herdade	 dos	 Montes	 Bastos	 e	 queijos	 da

Queijaria	Quinta	da	Carvalheira.	

	

Resultados	 do	 II	 Concurso	 de	 Alfeires	 do	 Porco

Alentejano:

3º	Classificado	-	Joaquim	Jacinto	Pereira,	Herdeiros

2º	Classificado	-	Manuel	Brito	Nobre	Faustino,	Herdeiros

1º	Classificado	-	Lourenço	e	Borda	D	Água,	Lda

	

Santiagro	–	Feira	Agropecuária	e	do	Cavalo

	 	 		

	 	 		



Realizou-se	de	30	de	maio	a	02	de	 junho	a	32.ª	edição

da	 "Santiagro	 –	 Feira	 Agropecuária	 e	 do	 Cavalo",	 no

Parque	de	Feiras	e	Exposições,	em	Santiago	do	Cacém.

	

Este	certame	é	a	"maior	montra"	do	Litoral	Alentejano	em

termos	agrícolas,	uma	iniciativa	de	sucesso	na	promoção

e	divulgação	dos	produtos	locais	e	nas	oportunidades	de

negócio.	É	para	a	ACPA	um	orgulho	a	sua	participação

nesta	 feira,	 que	 conta	 com	 uma	 forte	 aderência	 de

networking	entre	os	associados	desta	região,	sendo	eles

também	os	anfitriões	dos	visitantes.

	

A	Associação	de	Criadores	de	Porco	Alentejano	marcou

presença	 no	 certame	 não	 só	 com	 um	 espaço

promocional	 da	 raça,	mas	 também	com	uma	mostra	 de

exemplares	reprodutores.	Em	parceria	com	chef	Emanuel

Guerreiro	 da	EPO,	 a	ACPA	 promoveu	 um	 showcooking

dedicados	 à	 carne	 de	 Porco	 Alentejano	 confecionando

lombinho	 com	 tomilho	e	mel	 e	bruschetta	com	presunto

do	Alentejo	DOP.	Uma	delícia!

	

Certame	 dinâmico	 com	 crescente	 padrão	 de	 qualidade

em	 todas	 as	 vertentes	 do	 evento	 são	 os	 objetivos	 da

organização

	

Feira	Nacional	de	Agricultura	2019/
SANTARÉM

“A	Vinha	 e	 o	 Vinho	 sa ̃o	 os	 temas	 em	 destaque	 da	 56a

Feira	 Nacional	 de	 Agricultura	 /	 66a	 Feira	 do	 Ribatejo,

evento	que	se	realiza	no	Centro	Nacional	de	Exposic ̧o ̃es,

em	Santare ́m,	entre	os	dias	8	e	16	de	junho.

A	 Feira	 Nacional	 de	 Agricultura/Feira	 do	 Ribatejo	 e ́	 um

espaço	privilegiado	de	contactos	e	negócios,	além	de	ser

uma	 oportunidade	 para	 as	 empresas	 se	 destacarem

neste	sector.”

	

Como	é	habitual	o	ACEPA,	que	é	formado	pela	a	ACPA	e

pela	 ANCPA,	 promovem	 CONCURSO	 NACIONAL

MORFOLÓGICO	DO	PORCO	DA	RAÇA	ALENTEJANA,

a	XXII	edição	realizar-se-á	no	dia	10	de	junho	(segunda-

feira),	 seguindo-se	 	 degustação	 de	 produtos

transformados	 do	 Porco	 da	 Raça	 Alentejana.	 No

seguimento	 da	 iniciativa	 da	 edição	 anterior,	 a	ACPA	 irá

explorar	 um	 restaurante	 inteiramente	 dedicado	 à

promoção	 da	 Carne	 de	 Porco	 Alentejano	 DOP	 e	 dos

presuntos	DOP	e	IGP.

	

	

	 	 		



	

Rota	do	Porco	Alentejano

Venha	 viver	 a	 “Rota	 do	 Porco	 Alentejano”,	 uma

experiência	 fantástica	 para	 toda	 a	 família,	 que	 vos	 fará

viver	 “in	 loco”	 uma	 das	 mais	 genuínas	 tradições	 do

Alentejo.

	

Esta	 iniciativa	 valoriza	 o	 mundo	 rural,	 com	 destaque

numa	 das	 maiores	 riquezas	 do	 Alentejo,	 o	 Montado,

ecossistema	de	excelência	em	que	o	Porco	Alentejano	se

desenvolve,	engorda	e	termina	o	seu	ciclo	de	produção.

	

Partimos	de	Ourique	para	viver	esta	experiência	genuína

no	 campo,	 onde	 iremos	 contatar	 diretamente	 com	 o

animais	 e	 conhecer	 a	 sua	 forma	 de	 desenvolvimento,

reprodução	e	produção	sustentável.

A	 Rota	 do	 Porco	 Alentejano	 é	 promovida	 pela

Associação	 de	 Criadores	 do	 Porco	 Alentejano	 (ACPA),

que	pretende	dar	a	conhecer	esta	raça	autóctone,	o	seu

modo	de	produção	e	a	gastronomia	associada	à	raça	e	à

região	 Alentejo,	 impulsionando	 o	 seu	 nome	 e	 os	 seus

produtos	 qualificados	 DOP	 e	 IGP,	 preservando	 a

autenticidade	da	tradição	agrícola.

	

Este	mês	 recebemos	 turístas	 californianos	 e	 alunos

do	 curso	 de	 agronomia	 de	 uma	 escola	 agrícola

Dinamarquesa,	a	Dalum	Landbrugsskole.

	

Faça	a	sua	marcação!

	

	

	

	

Peste	Suína	Africana	/	Novas	Medidas	de
Prevenção

O	governo	avança	com	plano	preventivo	contra	a	Peste

Suína	Africana.

	

No	final	do	mês	de	maio	o	governo	apresentou	plano	de

prevenção	 contra	 a	Peste	Suína	Africana	 (PSA),	 o	 qual

contempla	um	conjunto	de	medidas	para	travar	a	entrada

da	doença	em	Portugal.

	

Leia	a	notícia	na	íntegra	AQUI!

	 	 		

	 	 		

	 	 		

	 	 		

https://www.rtp.pt/noticias/economia/governo-avanca-com-plano-preventivo-contra-peste-suina-africana_n1150815?fbclid=IwAR2gel3BzlYsJbDKFojnZ5J6jVUkk-HEvullh2tVIFgskXbcQiREhsW48NA


		

Calendário	Indicativo	do	Próximo	Pagamento
IFAP
	
	

PRÉMIO	POR	VACA	EM	ALEITAMENTO 28	DE	JUNHO

PRÉMIO	POR	VACA	LEITEIRA 28	DE	JUNHO

PRÉMIO	POR	OVELHA	E	CABRA 28	DE	JUNHO

PAGAMENTO	REDISTRIBUTIVO 28	DE	JUNHO

PAGAMENTO	POR	PRÁTICAS	AGRÍCOLAS	BENÉFICAS	PARA	O	CLIMA	E	PARA	O	AMBIENTE	(GREENING) 28	DE	JUNHO

PAGAMENTO	ESPECÍFICO	POR	SUPERFÍCIE	AO	TOMATE	PARA	TRANSFORMAÇÃO 28	DE	JUNHO

PAGAMENTO	ESPECÍFICO	POR	SUPERFÍCIE	AO	ARROZ 28	DE	JUNHO

REGIME	DA	PEQUENA	AGRICULTURA 28	DE	JUNHO

PAGAMENTO	PARA	OS	JOVENS	AGRICULTORES 28	DE	JUNHO

REGIME	DE	PAGAMENTO	BASE 28	DE	JUNHO

	

	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	MAIO	2019

Maio

SEMANA

06-05-2019

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc ____ 22,70 19,60 ____ ____ 34,00

Extrematura ____ 22,29 19,65 ____ ____ 30,50

Salamanca ____ 21,74 19,32 ____ ____ ____

	 	 			 	 		

	 	 		

	 	 		



13-05-2019

20-05-2019

27-05-2019

Média ____ 22,24 19,52 ____ ____ 32,25

Araporc ____ 22,70 19,60 ____ ____ 30,00

Extrematura ___ 22,29 19,65 ____ ____ 30,00

Salamanca ____ 22,08 19,67 ____ ____ ____

Média ____ 22,20 19,49 ____ ____ 30,00

Araporc ____ 22,71 19,60 ____ ____ 33,50

Extrematura ____ 22,29 19,65 ____ ____ 30,00

Salamanca ____ 21,62 19,21 ____ ____ ____

Média ____ 22,21 19,49 ____ ____ 31,75

Araporc ____ 22,73 19,60 ____ ____ 33,00

Extrematura ____ 22,29 19,65 ____ ____ 30,00

Salamanca ____ 21,51 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,18 19,63 ____ ____ 31,50

Média	Mensal ____ 22,21 19,53 ____ ____ 31,38

€/@*	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

	 	 			 	 		


