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De	pequeno	a	valorizar	o	Mundo	Rural	/	Vistas
pedagógicas	à	Rota	do	Porco	Alentejano

Nos	 dias	 16	 e	 22	 de	 abril	 a	 Rota	 do	 Porco	 Alentejano

recebeu,	 carinhosamente,	 73	 	 crianças	 do	 ATL	 do

Município	 de	 Ourique.	 Duas	 manhãs	 para	 conhecer	 o

ciclo	 de	 vida	 e	 transformação	 do	 Porco	 Alentejano	 que

terminaram	com	uma	deliciosa	prova	de	paio	de	lombo	e

pão	alentejano	à	sombra	de	uma	azinheira.

	

A	 Rota	 do	 Porco	 Alentejano	 disponibiliza	 visitas

pedagógicas	guiadas	para	conhecer	a	vida	rural	do	Baixo

Alentejo	com	a	oportunidade	de	observar	e	até		interagir

com	 os	 animais,	 em	 particular	 o	 de	 raça	 autóctone	 de

Porco	 Alentejano	 e	 ficar	 a	 conhecer	 melhor	 a

alimentação	 e	 os	 hábitos.	 Outra	 vertente	 da	 rota	 é

ensinar	 a	 importância	 do	 ecossistema,	 o	 Montado,

enquanto	habitat	de	outras	espécies	autóctones.		

	

De	pequeno	se	aprende	a	valorizar	o	Mundo	Rural	e	os

produtos	endógenos!

	

ACPA	-	29	Anos	Dedicados	à	Raça	Alentejana

A	ACPA-	Associação	de	Criadores	de	Porco	Alentejano

festejou	o	29º	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	XXV	exposição	Agro
Pecuária

Resultado	da	organização	conjunta	entre	o	Município	de

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

Luzia	,	a	25ª	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.	O	concurso	de	Alfeires	de	Porco	Alentejano

realizar-se	 -á	 	dia	11,	pelas	11h,	e	premiará	os	animais

com	 o	 desenvolvimento	 corporal	 mais	 adquado	 para

entrarem	 na	 próxima	 montanheira	 2019/2020,	 entre

outras	 iniciativas.	De	10	a	12	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.

	

Esperamos	por	si!

	

	

	

OviBeja	2019

	 	 		

	 	 		

	 	 		



No	 dia	 25	 de	 abril,	 na	 36ª	 edição	 da	 Ovibeja,	 teve

lugar	 um	 dos	 eventos	 considerados	 "já	 da	 casa",	 o

colóquio	 da	 responsabilidade	 da	 Associação	 de

Criadores	de	Porco	Alentejano	(ACPA),	 intitulado	“Porco

Alentejano:	 O	 Novo	 Sistema	 Informativo	 da	 Saniedade

dos	 Suinos”,	 moderado	 pelo	 Professor	 Doutor	 José

Godinho	 Calado,	 Director	 Regional	 de	 Agricultura	 e

Pescas	do	Alentejo,	

Intervenientes:

-	PCEDA:	Ponto	da	Situação	-	Dra.	Margarida	Bairrão	–

DGAV

-	 Peste	 Suína	 Africana:	 Novas	 Medidas	 Javalis	 -	 Prof.

Doutora	Yolanda	Vaz	–	DGAV	

-	 Sistema	 Informativo	 da	 Sanidade	 dos	 Suínos:	 	 Dra.

Margarida	Bairrão	(DGAV),		Eng.º	Filipe	Duarte	(NOMAD)

e		Dr.	Telmo	Nunes	(FMV)

	

Seguiu-se	 a	 atribuição	 dos	 prémios	 do	 XXII	 Concurso

Morfológico	 de	 Reprodutores	 de	 Porco	 de	 Raça

Alentejana,	cujos	classificados	foram:

Categoria	Porca

3ºclassificado	-	77,50	pontos	-	LGA	49438	-	Prospectus,

Unipessoal,	Lda

2º	 classificado	 -	 78,75	 pontos	 -	 LGA	 49302	 -	 Fernando

José	Abrunhosa	Nobre	Félix

1º	classificado	-	80,34	pontos	-	LGA	49878	-	António	Luiz

Craveiro	Cortez	de	Lobão

Categoria	Varrasco

3º	classificado	-	76,09	pontos	-	LGA	4410BRAN	-	António

Manuel	Mestre	Coelho

2º	classificado	 -	76,63	pontos	 -	LGA4305BRAN-	Manuel

Joaquim	Guerreiro

1º	classificado	 -	81,83	pontos	 -	LGA	4444BRAN	 -	Nuno

Manuel	Matos	Cravinho

	

O	 evento	 terminou	 com	 lanche	 de	 networking	 entre	 os

presentes	 com	 produtos	 qualificados	 DOP	 e	 IGP	 do

Porco	 Alentejano,	 em	 parceria	 com	 a	 Herdade	 da

Mingorra,	 Herdade	 Montes	 Bastos,	 lda	 e	 a	 Salsicharia

Cravinho.

	

	

Ovibeja	2019	/	Visita	ao	Stand	ACPA

No	passado	dia	26,	a	Associação	de	Criadores	de	Porco

Alentejano	 (ACPA)	 recebeu	 no	 seu	 stand,	 no	 certame

Ovibeja,	 a	 visita	 organizada	 de	 escolas	 à	 exposição	 de

Porco	 Alentejano	 com	 o	 objetivo	 de	 realizar	 atividades

didáticas	 relacionadas	 com	 a	 raça,	 o	 montado	 e	 as

bolotas.

	

Para	nós,	é	sempre	um	gosto	proporcionar	experiências

diferenciadoras	 que	 perdurem	 na	 memória	 dos	 mais

pequenos	e	que	ajudem	a	valorizar	o	património	natural	e

raças	autóctones.

	

	 	 		

	 	 		



		

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	/	ABRIL	2019

Abril

SEMANA

01-04-2019

08-04-2019

15-04-2019

22-04-2019

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc ____ 23,25 20,30 ____ ____ 36,00

Extrematura ____ 22,95 20,33 ____ ____ 31,00

Salamanca ____ 22,31 19,90 ____ ____ ____

Média ____ 22,84 20,18 ____ ____ 33,50

Araporc ____ 23,00 19,90 ____ ____ 34,50

Extrematura ___ 22,76 20,14 ____ ____ 31,00

Salamanca ____ 22,08 19,67 ____ ____ ____

Média ____ 22,61 19,90 ____ ____ 32,75

Araporc ____ 23,00 20,90 ____ ____ 34,50

Extrematura ____ 22,56 19,94 ____ ____ 30,50

Salamanca ____ 21,97 19,55 ____ ____ ____

Média ____ 22,51 20,13 ____ ____ 32,50

Araporc ____ 22,80 20,55 ____ ____ 34,00

Extrematura ____ 22,41 19,79 ____ ____ 30,50

Salamanca ____ 21,85 19,44 ____ ____ ____

Média ____ 22,35 20,04 ____ ____ 32,25

Média	Mensal ____ 22,58 20,06 ____ ____ 32,75

€/@*	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

	

	

	

Proteja	as	suas	ajudas	e	adira	ao	serviço

que	lhe	permite	cumprir	a

	 	 		

	 	 			 	 		



-	Bem-estar	Animal

-	Saúde	Animal

-	Boas	Condições	Agrícolas	e	Ambientais

Condicionalidade	na	sua	exploração.

	

Contacte	a	ACPA	através	do	Tel.:	286	518	030

ACPA	-	Todos	os	direitos	reservados	|	Designed	and	Powered	by	Digitemotions


