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Feira	do	Porco	Alentejano	2018

A	XII	edição	da	feira	do	Porco	Alentejano	aconteceu	de

23	a	25	de	Março,	no	pavilhão	Multiusos,	em	Ourique.

O	principal	certame	do	País	dedicado	ao	Porco	de	Raça

Alentejana	e	aos	seus	produtos	gastronómicos	é

organizado	pela	Associação	de	Criadores	do	Porco

Alentejano	(ACPA)	e	pelo	Município	de	Ourique,	e	tem

como	objetivo	valorizar	e	promover	esta	raça	autóctone,

a	região	do	Alentejo,	a	marca	de	Ourique	Capital	do

Porco	Alentejano,	assim	como,	os	seus	produtos	e

derivados,	fazendo	referência	ao	montado	e	vida	rural.

A	par	do	programa	de	geral	de	animação	e	lazer	que	se

revela	sempre	um	êxito,	o	certame	foi,	mais	uma	vez,	um

espaço	de	debate	e	reflexão	do	mundo	rural;	de

degustação	e	experiências	gastronómicas	onde	os

produtos	qualificados	do	Porco	Alentejano	Presunto	e

Paleta	do	Alentejo	DOP,	Presunto	e	Paleta	de	Barrancos

DOP	e	Presunto	e	Paleta	de	Santana	da	Serra	IGP	se

destacam.

	

Seminário	Feira	do	Porco	Alentejano	2018:
“Seca	-	A	Sobrevivência	dos	Sistemas	Agro-
Silvo-Pastoris	de	Sequeiro”

O	 Seminário	 debatido	 na	 edição	 deste	 ano	 foi

subordinado	 ao	 tema:	 “Seca	 -	 A	 Sobrevivência	 dos

	 	 		

	 	 		



Sistemas	Agro-Silvo-Pastoris	de	Sequeiro”.	O	mesmo	foi

moderado	 pelo	 Presidente	 da	 ACPA,	 Eng.º	 Nuno

Faustino,	 e	 contou	 com	 a	 intervenção	 dos	 seguintes

oradores:	Eng.º	Luís	Mira	(Secretário-geral	da	CAP),	Dr.

Pedro	do	Carmo	(Deputado	da	Assembleia	da	Republica)

e	 Eng.º	 André	 Vizinho	 (Investigador	 da	 Faculdade	 de

Ciências	da	Universidade	de	Lisboa).	Os	principais	temas

debatidos	 centraram-se	 na	 atual	 PAC	 e	 nos	 apoios

direcionados	para	os	sistemas	pecuários	de	extensivo	e

quais	serão	as	perspetivas	a	abordar	no	próximo	quadro

comunitário	para	os	mesmos	sistemas	de	produção.	Por

outro	 lado,	 o	 panorama	 atual	 de	 declínio	 verificado	 no

ecossistema	montado,	 as	 práticas	 agrícolas	 atuais	 e	 as

que	 terão	 de	 ser	 adotadas,	 no	 âmbito	 das	 presentes

alterações	climáticas.

No	 final	 do	 seminário	 foi	 efetuada	 pela	 ACPA	 uma

homenagem	póstuma	aos	 sócios	 da	ACPA	e	 entregues

os	prémios	da	Melhor	Vara	de	Montanheira	–	Campanha

2017-2018

A	 cerimónia	 de	 encerramento	 do	 seminário	 foi	 efetuada

pelo	 Presidente	 do	 Município	 de	 Ourique,	 Dr.	 Marcelo

Guerreiro.

	

Vara	de	Montanheira	–	Campanha	2017-2018

Tal	 como	 habitual,	 no	 final	 do	 seminário	 decorrido	 na

Feira	do	Porco	Alentejano,	são	entregues	os	prémios	da

Melhor	Vara	de	Montanheira	–	Campanha	2017-2018.

Com	este	 concurso,	 pretende-se	estimular	 e	orientar	 os

criadores	 na	 produção	 de	 animais	 que	 pelas	 suas

características	 e	 qualidades,	 quantificadas	 nas	 grelhas

técnicas	 da	 ACPA,	 possibilitem	 a	 melhoria	 da

produtividade	das	respetivas	explorações.

Os	vencedores	deste	ano	fora:

Melhor	Vara	de	Reposição	em	Montanheira:	Tiago	Miguel

Tavares	Romeu

3º	Classificado	-	Melhor	Vara	de	Montanheira:	Sociedade

Agrícola	São	Bento	de	Pomares,	Lda.

2º	Classificado	-	Melhor	Vara	de	Montanheira:	Fernando

José	Abrunhosa	Nobre	Félix

1º	 Classificado	 -	 Melhor	 Vara	 de	 Montanheira:	 José

Manuel	Camacho	Costa	Contreiras,	CCH

	

	

	 	 		

	 	 		

	 	 		



Rota	do	Porco	Alentejano

Durante	a	edição	da	Feira	do	Porco	Alentejano	deste	ano

foram	 promovidas	 visitas	 guiadas	 ao	 montado	 e	 às

explorações	 agrícolas	 de	 porco	 alentejano,	 numa

iniciativa	 incluída	 na	 já	 conhecida	 Rota	 do	 Porco

Alentejano.

Através	 desta	 iniciativa,	 foi	 dado	 a	 conhecer	 aos

visitantes	 o	 porco	 de	 raça	 alentejana,	 bem	 como	 o

ecossistema	que	sustenta	e	torna	tão	única	esta	raça,	o

montado.

As	visitas	decorreram	durante	os	dias	da	Feira	do	Porco

Alentejano,	onde	os	participantes	a	foram	acompanhados

por	um	técnico	da	ACPA	que	explicou	todas	as	fases	da

criação	do	porco	alentejano	e	a	importância	do	montado

para	esta	fileira	do	Mundo	Rural	e	para	os	ecossistemas

da	região.

A	 inscrição	 incluiu	 ainda	 um	 almoço	 com	 produtos	 de

Porco	 Alentejano	 e	 uma	 lembrança	 de	Ourique,	 Capital

do	Porco	Alentejano.

	

	

Exposição	de	Porco	de	Raça

Na	edição	de	2018,	a	área	da	Feira	contou,	pela	primeira

vez,	 com	 num	 espaço	 de	 exposição	 de	 porcos	 de	 raça

alentejana.

O	 Espaço	 do	 Porco	 Alentejano,	 com	 cerca	 de	 30

	 	 		

	 	 		



exemplares	em	exposição,	numa	área	de	150m2,	o	que

permitiu	 a	 todos	 os	 visitantes	 visualizarem	 esta	 raça

autóctone.

O	espaço	foi	organizado	no	sentido	de	conhecer	todas	as

fases	do	ciclo	de	produção	do	porco	de	raça	alentejana,

desde	 aos	 leitões	 aos	 reprodutores,	 passando	 pelos

exemplares	que	andam	na	montanheira.

Para	 além	 do	 carácter	 expositivo	 do	 Espaço	 do	 Porco

Alentejano,	este	terá	também	uma	vertente	pedagógica	e

de	 conhecimento,	 sobretudo	 junto	 dos	 visitantes	 mais

novos.

	

35ª	OVIBEJA	começa	a	27	de	Abril

Nesta	edição	a	Ovibeja	completa	35	anos	de	percurso	e

tem	 como	 destaque	 o	 projeto	 AgroAlentejoExport,

subjacente	 aos	 desafios	 da	 PAC	 após	 2020	 e	 a

internacionalização	 de	 produtos	 de	 origem	 vegetal.A

parceria	 com	 a	 Casa	 do	 Azeite	 mantêm-se	 pelo	 oitavo

ano,	 e	 volta	 a	 promover	 o	 concurso	 internacional	 de

Azeite	 Virgem	 Extra	 com	 o	 apoio	 Caixa	 Crédito

Agrícola.No	 que	 diz	 respeito	 à	 programação	 artística

Xutos	e	Pontapés,	Richie	Campbell,	Buba	e	amigos,	de

que	 se	 destacam	 Rui	 Veloso	 e	 Virgem	 Suta,	 e	 ainda

Diogo	 Piçarra	 são	 os	 cabeça	 de	 cartaz	 desta	 da	 35ª

edição	 Ovibeja.	 Mas	 há	mais,	 os	 	 “Ovinoites	 adentro	 é

ainda	 tempo	 de	 viver	 ao	 som	 de	 DJ	 Christian	 F,	 Festa

M80,	 DJ	 Rita	 Mendes	 e	 DJane	 Merche,	 também	 irão

	animar	este	evento.	Segundo	o	site	deste	certame	“Em

tempo	 de	 comemorações	 dos	 35	 anos	 do	 universo

Ovibeja,	 são	 agregadas	 e	 colocadas	 em	 sintonia	 as

diferentes	 gerações	 que	 compõem	 “Todo	 o	 Alentejo

deste	Mundo”	para	“Todo	o	Mundo	deste	Alentejo”.	

	

O	 certame	 iniciasse	 dia	 27	 de	 Abril	 e	 termina	 a	 1	 de

Maio,	no	primeiro	dia	pelas	11h,	a	ACPA_Associação	de

Criadores	 do	 Porco	 Alentejano	 será	 responsável	 pelo

colóquio	no	auditório	Expobeja	sobre	o	tema	O	Montado

e	o	Porco	Alentejano	na	PAC	pós	2020.

	

Para	mais	informações	consulte	o	site	do	evento:	Ovibeja

2018

	

Feserpae	em	Bruxelas

	 	 		

	 	 		

https://www.ovibeja.pt/home


Nos	 dias	 6	 e	 7	 de	 Março	 a	 Feserpae	 -	 Federação	 de

Raças	Suínas	Autóctones	Extensivas,	da	qual	a	ACPA	–

Associação	 de	 Criadores	 do	 Porco	 Alentejano	 é

associada,	 foi	 a	 Bruxelas	 reunir	 com	 Eurodeputados,

Responsáveis	 da	 Direção	 Geral	 de	 Agricultura	 e

Segurança	 Alimentar	 e	 ainda	 com	 a	 COPA-COGECA,

com	o	intuito	de	dar	a	conhecer	o	trabalho	desenvolvido

por	esta	federação	e	expor	as	particularidades	das	raças

suína	 autóctones	 produzidas	 em	 regime	 extensivo,	 a

singularidade	das	suas	produções	e	produtos	derivados.

A	 representação	da	a	ACPA	 foi	 da	 responsabilidade	da

Engenheira	Técnica	Filipa	David	Duarte,	colaboradora	da

associação.

Recorde-se	 que	 FESERPAE	 é	 constituída	 por

associações	de	produtores	representantes	das	seguintes

raças	 autóctones:	 Porco	 Alentejano	 (Portugal),	 Cerdo

Ibérico	 (Espanha),	 Noirre	 de	 Bigorre	 (França)	 e	 Corso

Francês	(França).

Durante	 esta	 presença	 em	 Bruxelas,	 foram	 efectuadas

provas	 de	 produtos	 das	 raças	 associadas	 da	Feserpae,

nomeadamente,	 na	 Casa	 da	 Cap	 e	 no	 Parlamento

Europeu,	 onde	 as	 DOPs	 e	 IGPs	 portuguesas	 do	 Porco

Alentejano	não	puderam	faltar.

	

	

Período	de	Candidaturas	Regime	de
Pagamento	Único	2018

O	período	de	apresentação	das	candidaturas	ao	Pedido

Único	 (PU),	 para	o	ano	de	2018,	decorrerá	entre	15	de

fevereiro	e	30	de	abril.		

A	 candidatura	 poderá	 ser	 efetuada	 diretamente	 pelo

Beneficiário	na	Área	Reservada	do	Portal	do	IFAP,	em	O

Meu	Processo,	 ou	 através	 das	Entidades	 reconhecidas,

como	 a	 ACPA-	 Associação	 de	 Criadores	 do	 Porco

Alentejano.

	

	 	 		

	 	 		

	 	 		



	

PAGAMENTOS	IFAP	Março/2018

QCA	II	-	MEDIDAS	FLORESTAIS	DO	REG.	2080/92 29	Março

RURIS	-	FLORESTAÇÃO	DE	TERRAS	AGRÍCOLAS 29	Março

RPA	-	REGIME	DE	PEQUENA	AGRICULTURA	-	1ª	prestação 29	Março

PAGAMENTO	REDISTRIBUTIVO	-	1ª	prestação 29	Março

PAGAMENTO	POR	PRÁTICAS	AGRÍCOLAS	BENÉFICAS	-	GREENING	-	1ª	prestação 29	Março

PJA	-	PAGAMENTO	PARA	OS	JOVENS	AGRICULTORES	-	1ª	prestação 29	Março

RPB	-	REGIME	DE	PAGAMENTO	BASE	-	1ª	prestação 29	Março

M	9	-	MANUTENÇÃO	DA	ATIVIDADE	AGRÍCOLA	EM	ZONAS	DESFAVORECIDAS 29	Março

M	7.9	-	MOSAICO	AGROFLORESTAL 29	Março

M	7.8.1	-	RECURSOS	GENÉTICOS	-	MANUTENÇÃO	DE	RAÇAS	AUTÓCTONES 29	Março

M	7.4	-	CONSERVAÇÃO	DO	SOLO 29	Março

M	7.3.2	-	APOIOS	ZONAIS	DE	CARÁCTER	AGRO	AMBIENTAL 29	Março

M	7.2	-	PRODUÇÃO	INTEGRADA 29	Março

M	7.1	-	AGRICULTURA	BIOLÓGICA 29	Março

	

	 	 		

	 	 		



	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	MARÇO	2018

Março

SEMANA

05.03.2018

12.03.2018

19.03.2018

26.03.2018

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc 35,75 28,40 26,63 114,00 ____ 40,50

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

Salamanca 36,23 26,91 25,53 ____ ____ ____

Média 35,99 27,71 26,24 117,50 ____ 42,50

Araporc 35,75 28,40 26,63 114,00 ____ 44,50

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

Salamanca 36,23 26,91 25,53 ____ ____ ____

Média 35,99 27,71 26,24 117,50 ____ 42,50

Araporc 35,75 28,40 26,63 114,00 ____ 44,50

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

Salamanca 36,23 26,91 25,53 ____ ____ 42,50

Média 35,99 27,71 26,24 117,50 ____ 42,50

Araporc 35,75 28,40 26,63 114,00 ____ 44,50

Extrematura ____ 27,85 26,57 121,00 ____ 40,50

Salamanca 36,23 26,91 25,53 ____ ____ ____

Média 35,99 27,72 26,24 117,50 ____ 42,50

Média	Mensal 35,99 27,71 26,24 115,50 ____ 42,50

€/@*	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


