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Vem	Dar	Dvaia	Às	Festas	da	Vila

Dia	 7	 de	 Junho,	 no	 Centro	 Interpretativo	 do	 Porco

Alentejano	vai	 ter	 lugar	uma	nova	edição	do	Vem	dar	D

Vaia,	desta	feita	às	Festas	da	Vila.

	

A	 partir	 das	 18h	 o	 nosso	 mote	 é	 proporcionar	 aos

presentes	um	momento	de	partilha	e	descontracção.

	

Entre	 petiscos	 de	 enchido	 de	 porco	 Alentejano,	 vinho

regional,	 gin	 Alentejano	 com	 aromas	 do	 litoral	 e

deliciosos	 bolo	 de	 farinha	 de	 bolota,	 conte,	 ainda,	 com

Cante	 Alentejano	 no	 âmbinto	 da	 programação	 da

inicitativa	 "Há	 Festas	 Na	 Vila"	 levado	 a	 cabo	 pelo

Município	de	Ourique.

	

Apareça	e	confraternize.

	

Feira	de	Garvão	-	I	Concurso	de	Alfeires	do
Porco	Alentejano

I	Concurso	de	Alfeires	do	Porco	Alentejano

Teve	lugar	no	passado	sábado,	dia	12,	a	XXIV	Exposição

Agro-Pecuária	 da	 Feira	 de	 Garvão,	 esta	 iniciativa	 visa

estimular	e	orientar	os	criadores	na	produção	de	animais,

que	pelas	suas	características	e	qualidades	quantificadas

na	grelha	 técnica	aceite	neste	 regulamento,	possibilitam

a	melhoria	da	produtividade	das	respectivas	explorações:

3º	 Classificado,	 apresentou	 o	 Lote	 9	 e	 obteve	 85,83

	 	 		

	 	 		



pontos

-	José	Manuel	Camacho	Costa	Contreiras,	Herdeiros

2º	 Classificado,	 apresentou	 o	 Lote	 10	 e	 obteve	 86,17

pontos

-	Biobeco	-	Soc.	Agrícola,	Lda	

1º	 Classificado.	 apresentou	 o	 Lote	 3	 e	 obteve	 88,67

pontos

-Luís	Miguel	Rosário	Dias

	

24ª	Edição	da	Feira	Nacional	do	Porco

A	 24ª	 edição	 deste	 evento,	 decorrida	 entre	 17	 e	 19	 de

Maio,	reuniu	no	Montijo	toda	a	fileira	da	carne	de	porco,

desde	a	produção	de	alimentos	compostos	para	animais

até	à	indústria	de	abate	e	transformação,	passando	pela

produção	 e	 atividades	 afins	 (genética,	 consultoria,

laboratórios	 de	 análise,	 fabricantes	 e	 distribuidores	 de

produtos	 médico-profiláticos,	 projetistas,	 fabricantes	 de

equipamentos,	etc.).

O	mote	da	XXIV	Feira	Nacional	do	Porco	é	o	Porco.PT,	a

marca	de	certificação	da	carne	de	porco	portuguesa.

Naturalmente,	 a	 ACPA	 associou-se	 ao	 evento	 com	 a

presença	de	um	espaço	promocional	da	raça	alentejana

e	 com	 a	 presença	 de	 alguns	 exemplares	 de	 porco

alentejano.

	

	

XXXI	Feira	Agropecuária	e	do	Cavalo	-
SANTIAGRO

	 	 		

	 	 		

	 	 		



De	 31	 de	 Maio	 a	 3	 de	 Junho	 de	 2018	 decorreu	 em

Santiago	do	Cacém	a	31.ª	edição	da	SANTIAGRO	-	Feira

Agropecuária	e	do	Cavalo.

Organizada	pela	Câmara	Municipal,	a	SANTIAGRO	tem-

se	afirmado	não	só,	como	a	maior	feira	Agropecuária	do

Litoral	 Alentejano,	 virada	 essencialmente	 para	 os

domínios	da	Agricultura,	da	Pecuária,	da	Silvicultura,	da

Agroindústria	 e	 do	 Cavalo	 mas	 também,	 como	 o	 mais

importante	 certame	 de	 atividades	 económicas	 a	 sul	 do

Sado.

A	convite	da	organização,	a	ACPA	marcou	presença	no

certame	 não	 só	 com	 um	 espaço	 promocional	 da	 raça,

mas	 também	 com	 uma	 mostra	 de	 exemplares

reprodutores.	 A	 ACPA	 organizou	 também	 uma	 prova

comentada	 de	 sabores	 do	 Porco	 Alentejano	 com	 uma

Paleta	do	Alentejo	DOP,	onde	em	simultâneo	realizou	um

workshop	 de	 Corte	 de	 Presunto	 com	 um	 cortador

profissional.

Em	 parceria	 com	 a	 Escola	 Profissional	 de	 Odemira,

decorreram	 ainda	 dois	 showcooking’s	 dedicados	 ao

presunto	do	Porco	Alentejano	DOP	e	à	farinha	de	bolota,

de	 onde	 resultaram	 iguarias	 como	 “Pão	 de	 Farinha	 de

Bolota	 com	 Presunto	 de	 Porco	 Alentejano”	 e	 “Bolos

areados	de	farinha	de	bolota	com	torresmo”.	Uma	delícia!

	

	

Feira	Nacional	de	Agricultura	2018/
SANTARÉM

De	2	a	10	de	Junho,	o	Centro	Nacional	de	Exposições,

em	Santarém	recebe	a	55ª	Feira	Nacional	de	Agricultura/

65ª	Feira	do	Ribatejo,	com	o	tema	"olival	e	Azeite".

	

Uma	 iniciativa	 que	 privilegia	 os	 contactos	 e	 negócios,

além	de	ser	um	mostra	de	empresas	do	sector.	Este	ano

o	 tema	 é	 “World	 Olive	 Oil	 Summit”	 que	 contará	 com	 a

presença	 de	 especialistas	 nacionais	 e	 internacionais	 da

fileira	do	azeite	e	que	engloba	o	 “Concurso	Nacional	de

Azeite”,	 o	 “Congresso	 Nacional	 de	 Azeite”,	 o	 “Simpósio

Nacional	 de	 Olivicultura”,	 a	 “Exposição	 de	 Azeites

Premiados”,	“Exposições	de	Pintura	e	Fotografia”,	ações

de	 “Show	 Cooking”	 para	 adultos	 e	 crianças	 e	 ainda	 a

exibição	de	filmes	alusivos	ao	tema.

	 	 		

	 	 		



	

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

pela	 ANCPA,	 promovem	 CONCURSO	 NACIONAL

MORFOLÓGICO	DO	PORCO	DA	RAÇA	ALENTEJANA,

e	este	ano	ano	é	a	XXI	edição.	que	se	a	realiza	no	dia	4

Junho	 (segunda-feira),	 seguindo	 de	 degustação	 de

produtos	transformados	do	Porco	da	Raça	Alentejana.

	

Este	 ano,	 pela	 primeira	 vez,	 a	 ACPA	 explora	 um

restaurante	inteiramente	dedicado	à	promoção	da	Carne

de	Porco		Alentejano	DOP.

	

FESERPAE	visita	Cinta	Senese

Com	o	intuito	de	angariar	mais	um	sócio,	a	FESERPAE	–

Federação	das	Raças	Suínas	Autóctones	Extensivas	da

qual	 a	 ACPA	 é	 associada,	 promoveu,	 entre	 9	 e	 12	 de

Maio	 uma	 visita	 a	 Itália.	 Durante	 a	 sua	 estadia,	 foram

realizadas	 várias	 visitas	 a	 explorações	 produtoras	 da

raça	 autóctone	 Cinta	 Senese	 e	 também	 a	 indústrias

transformadora	dos	seus	produtos	derivados.	

Ao	Consorcio	que	 tutela	a	 “Cinta	Senese	DOP”,	 foi	 feita

uma	apresentação	da	FESERPAE	e	explicados	quais	os

seus	 objetivos	 e	 a	 importância	 de	 que	 o	 Consorcio	 se

associe	na	Federação.

	

		

Pagamentos	IFAP

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

	 	 		

	 	 		

	 	 			 	 		



	

	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	MAIO	2018

Maio

SEMANA

07.05.2018

14.05.2018

21.05.2018

28.05.2018

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc ____ 27,60 26,63 117,50 ____ 44,00

Extrematura ____ 26,32 25,47 119,30 ____ ____

Salamanca ____ 26,32 25,53 114,08 ____ ____

Média ____ 26,75 25,88 116,96 ____ 44,00

Araporc ____ 27,10 26,63 ____ ____ 44,00

Extrematura ____ 26,12 25,37 112,00 ____ ____

Salamanca ____ 26,12 25,42 112,47 ____ ____

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

Araporc ____ 26,60 26,63 107,50 ____ 43,25

Extrematura ____ 26,07 25,29 112,00 ____ ____

Salamanca ____ 26,07 25,19 111,78 ____ ____

Média ____ 26,25 25,70 110,43 ____ 43,25

Araporc ____ 26,55 26,63 106,00 ____ 43,25

Extrematura ____ 25,57 24,79 105,	00 ____ ____

Salamanca ____ 25,57 24,84 109,48 ____ ____

Média ____ 25,90 25,42 106,83 ____ 43,25

Média	Mensal ____ 26,33 25,70 111.61 ____ 43,63

€/@*	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


