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Criadores
em Portugal

1- Couto das Veladas, unipessoal lda.
R. Dr Amorim Afonso, n7, r/c dtº
7300-047 Portalegre
966226654
nunocanatario@hotmail.com
 

3- lúCio José sousa Madureira
Ramal de Portalegre, nº 44-A
6050-020 Alpalhão
965088987
 

4- soCiedade agríCola da Bala
Apartado 127
7006-802 Évora
937256470
carlosmgrave@gmail.com

5- Monfurado soCiedade agro peCuaria lda
R. Diogo Pires, nº 50 1º
7000-873 Évora
967039990
jmdcapoulas@gmail.com
 

6- agro peCuária Monte do pereiro lda
R. José Manuel Pinheiranga Rego, nº 64 1º dtº
2860-475 Moita
939375028
joaopiedadecorreia@gmail.com

8- João José de CarValho nunes CoMenda
Herdade dos Hospitais 
Apartado 146
7054-909 Montemor-O-Novo
969022299
joao.j.comenda@gmail.com
 

9- Manuel de Brito noBre faustino - CaBeça 
de Casal da herança de
R. 25 de Abril, 2
7670-126 Garvão
965403794
nunobritonobre1@gmail.com

10- siMão José azeVedo l. n. CoMenda
R. Carreira de S. Francisco, 1-1º
7050-160 Montemor-O-Novo
939690690
scomenda@msn.com

13- soCiedade agriCola de alpedriChe
Quinta de Alpedriche
7000-173 Évora
917801737
ritaqueiroga85@gmail.com

14- Manuel CaraMelo lopes
R. da Pontinha, nº 17
6400-069 Pínzio
924052972
temaanva@hotmail.com

15- soCiedade agriCola da fonte alta, lda
Rua das Fontainhas
7300-667 Fortios
912812278
herdadedafontealta@gmail.com

17- Monte da ponte agropeCuária, lda
R. do Espírito Santo, nº 12 - 2º
6000-190 Castelo Branco
919932651
jvalenteb@gmail.com

18- Vale do sapo - agropeCuária lda.
R. Prof. Egas Moniz, nº 34
7050-232 Montemor-o-Novo

932037664
jaime.carvalheira@mailbox.org

21- soCiedade agríCola Monte do neVes, lda
Rua 1º Maio 
Caixa Postal nº 302
7430-360 Vale do Peso
969834971
rosajpm@gmail.com
 

22- Jorge Manuel sousa Madureira
Ramal de Portalegre, Nº 44-A
6050-020 Alpalhão
965088985

23- João luís Ventura taVares
Monte da Basteira
7340-311 Mosteiros – Arronches
969409638
joao.l.tavares@sapo.pt
 

24- agrialM soCiedade agríCola lda
Quinta Da Gafaria
2080-082 Almeirim
919762584
quintagafaria@gmail.com

25- Maria edite C. Moura Botelho
Apartado 25   
Ermidas
7565-086 Alvalade do Sado
932961289
ebotelho52@gmail.com
 

26- daVid JoaquiM Mestre dias
R 5 de Outubro, N5
7005-677 Nossa Senhora de Machede
932602948
 

27- José paulo Matos guerreiro
Monte Novo da Horta   
7630-215 São Pedro 
966166910
zepauloguerreiro@Hotmail.com
 

28- soCiedade agríCola nateira e 
Barroqueira, lda
Quinta Do Monte Novo 
Caminho Municipal 1149 
Bairro de Santo António
7005-861 Évora
934501968
sociedadenateira@gmail.com
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Corpos Sociais
Direcção

Presidente – Lúcio José Sousa Madureira

Vogal – Vale do Sapo Agropecuária lda, representada por Jaime Luís Capoulas Carvalheira

Vogal – João Luís Ventura Tavares

AssembleiA GerAl

Presidente – Sociedade Agrícola da Bala lda, representada por Carlos Manuel Vasconcelos e Sá Grave

Vice-Presidente – Simão José Azevedo L  Nunes Comenda

Secretário – Monfurado Sociedade Agropecuária lda, representada por Joaquim Manuel Damásio 

Capoulas

conselho FiscAl

Presidente – Manuel Faustino Cabeça de Casal da Herança de, representada por Nuno Manuel Brito 

Nobre Faustino

Vogal – Monte da Ponte Agropecuária lda, representada por João da Costa Belo Valente

Vogal – Agropecuária Monte do Pereiro lda, representada por João Manuel Piedade Correia
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salers

machos e fêmeas Reprodutores para venda.machos e fêmeas reprodutores 
para venda.

carlosmgrave@gmail.com937 256 470

évora, portugal
herdade da bala
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Caro criador,

Agricultor sem formação académica, 57 anos, 
natural da Freguesia de Alpalhão, concelho de 
Nisa, distrito de Portalegre, Alto Alentejo, cria-
dor da raça Salers desde 1998  Hoje Presidente 
desta pequena (grande) associação, vou falar so-
bre a melhor vaca do mundo, na minha modesta 
opinião  Neste momento dispomos de extraordi-
nárias ferramentas para o sucesso das explora-
ções, nunca esquecendo que no geral assentam 
em 4 pilares que descrevo por ordem dos que 
mais valorizo (genética, profilaxia, alimentação e 
maneio) 

A vaca Salers é rústica, prolífera, dócil, alta pro-
dução leiteira, como se diz na gíria “dá 10 a zero 
às outras”  Extraordinária mãe, proporciona os 
melhores cruzamentos, nomeadamente com a 
raça charolesa e limousine  Outra das suas extra-
ordinárias qualidades é a sua adaptação em todo 
o território nacional e ilhas. 

Não querendo alongar-me muito, vou dar a mi-
nha opinião sobre o bem-estar animal, sobre o 
qual tanto se fala, mas não esquecendo as regras 
e obrigações impostas pela UE  Na minha forma 
de pensar, ninguém melhor que os proprietários 
para encontrar as medidas de bem-estar para os 
seus animais, pois, em parte directamente, o seu 
rendimento produtivo depende da forma como 
estes são tratados 

A vaca aleitante Salers precisa de bom abebera-
mento, ou seja, água potável à disposição e em 
quantidade e uma alimentação equilibrada to-
dos os dias do ano  Nos períodos críticos acom-
panhada com forragens (feno) e dependendo do 
seu estado corporal, algum suplemento  Na parte 

lúCio Madureira
Presidente da APCBS

profiláctica é fazer um bom programa vacinal e 
com isto faço um apelo às autoridades nacionais 
de que devia existir em todas as explorações um 
controle parasitário pois desparasitam-se muitos 
animais que não teriam necessidade e este pro-
cesso tem 3 pontos fortes:  1º- poupança (dinhei-
ro), 2º- utilizar o desparasitante adequado (eficá-
cia), 3º- pode não parecer, mas não é o menos 
importante, a resistência que se vai criando com 
alguns produtos que se podiam evitar  

Alimentação adequada implica o uso de forra-
gens de qualidade e a forma como estas são dis-
tribuídas. O maneio, por fim, é a forma como 
agrupamos os animais e como estes são condu-
zidos às mangas de contenção  Isto é a minha 
visão, muito vaga e global no sector da bovinicul-
tura em Portugal  

Voltando a falar no bem-estar, não exageremos, 
pois, há pessoas que vêm para a comunicação so-
cial e redes sociais falar do que não sabem pois 
já ouvi as maiores barbaridades acerca do mes-
mo. Isto revela incompetência e desconhecimen-
to profundo dos mesmos sobre o mundo rural  
Para mim, um animal feliz, em liberdade (falo no 
extensivo) com uma alimentação equilibrada em 
todos os períodos do ano, tendo uma boa profi-
laxia (vacinas e desparasitação) é quanto basta  
Faço aqui um apelo e um convite a todas as pes-
soas que queiram visitar a minha exploração  
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Sociedade Agrícola Monte 
do Neves, Lda.

Como teve conhecimento da raça Salers?
Conheço a raça Salers á muitos anos pois sempre 
utilizei touros Salers nas novilhas para a facilida-
de de parto 

Qual a origem da sua vacada?
A minha vacada é toda de origem francesa 

Qual o efectivo actual em linha pura?
Neste momento tenho 109 fêmeas adultas e 4 
machos 

Porque escolheu a raça Salers?
Por várias razões, mas principalmente pela facili-
dade de partos, pela produção de leite, pela rus-
ticidade e pela facilidade de maneio  É uma raça 
que se adapta bem ás nossas condições e mesmo 
em altura de escassez alimentar a produção de 
leite para o vitelo é elevada  

Como faz a selecção das reprodutoras?
Irei começar este ano a fazer a selecção 

Que aspectos considera que há a melhorar na 
sua vacada?
Neste momento pretendo fazer melhoria a nível 
da cor (para ficar com o efectivo nas tonalidades 
vermelho escuro e preto), como é uma vacada 
muito jovem ainda a estou a avaliar 

Como faz o maneio alimentar?
Pastagem natural sempre que possível e nas altu-
ras em que não há pasto suplemento com feno, 
palha e tacos 

Relativamente ao maneio reprodutivo indique:
Cobrição - monta natural

Partos - facilidade de parto

Qual a importância de ser sócio da APCBS?
É uma mais valia em termos de controle dos ani-
mais e de ajuda na selecção dos reprodutores e 
também para a divulgação da raça 

 

TRANSPORTES PALO XII S.L.
PIENSOS - PALO SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S.L.
GASOLINERA GALP - PALO AREAS DE SERVICIOS S.L.
ALQUILER DE VEHICULOS

VALENCIA DE ALCÁNTARA - ESPAÑA

927 58 26 74  -  626 48 10 30

Grup PP oG o
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Jorge Manuel Sousa Madureira

Como teve conhecimento da raça Salers?
Desde á muitos anos que engordava novilhos e 
sempre vi a raça Salers como uma raça especial 

Qual a origem da sua vacada?
A minha vacada vem de origem do criador Lúcio 
Madureira 

Qual o efectivo actual em linha pura?
Do meu efectivo de 40 vacas, 25 estão em linha 
pura 

Porque escolheu a raça Salers?
Por várias razões: facilidade de partos, fertilida-
de, nobreza, docilidade, são muito boas mães 

Como faz a selecção das reprodutoras?
Faço a selecção das reprodutoras pelas mães, mas 
também pelo meu gosto pessoal 

Que aspectos considera que há a melhorar na 
sua vacada?
Há sempre algo a melhorar, eu pessoalmente 
queria mais volume 

Como faz o maneio alimentar?
Nas alturas em que é necessário suplementar, 
dou feno e farinha (tacos) 

Relativamente ao maneio reprodutivo indique?
Cobrição - monta natural
Partos - facilidade de parto

Qual a importância de ser sócio da APCBS?
Termos os animais bem controlados, recomen-
dações da técnica para corrigir algo de errado e 
para podermos competir com os nossos colegas 
do estrangeiro (Espanha, França) 
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João Luís Ventura Tavares

Como teve conhecimento da raça Salers?
Já há alguns anos que ouço falar sobre a raça Sa-
lers que já está muito presente no nosso Alentejo, 
onde me despertou alguma curiosidade  Falando 
com alguns amigos criadores fui conhecendo e 
descobrindo todas as vantagens desta raça 

Qual a origem da sua vacada?
A origem da minha vacada é: 5 novilhas da her-
dade Couto da Veladas, 1 touro do Sr  Lúcio Ma-
dureira e 5 novilhas francesa 

Qual o efectivo atual em linha pura?
O total do efetivo neste momento é de dez fême-
as e um macho 

Porque escolheu a raça Salers?
Pela sua rusticidade, docilidade  São animais que 
se adaptam muito bem às características do ter-
reno da minha propriedade   Pelas características 
maternais que as vacas apresentam, favorecem o 
rápido crescimento dos seus vitelos 

Como faz a seleção das reprodutoras?
A seleção das reprodutoras é feita principalmente 
pela morfologia, temperamento e pela sua gené-
tica maternal 

Que aspectos considera que há a melhorar na 
sua vacada?
Como estou a iniciar são muitos os aspetos: Do-
cilidade, Morfologia, Genética  Sempre com o 
objetivo de melhorar 

Como faz o maneio alimentar?
O maneio alimentar é realizado principalmente 
com pastagens naturais, e quando estão a escas-

sear ajudo com alguns suplementos, como por 
exemplo feno/ração 

Relativamente ao maneio reprodutivo indique:
Cobrição - monta natural
Partos - facilidade de parto

Qual a importância de ser sócio da Associação 
Portuguesa de Criadores de Bovinos Salers?
É importante para podermos comunicar entre os 
criadores, partilharmos algumas experiências e 
divulgarmos a raça e os nossos animais  O apoio 
administrativo dado também é essencial no dia-
-a-dia 
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Agrialm

Como teve conhecimento da raça Salers?
Na sequência visita a criador.

Qual a origem da sua vacada?
Os animais originais foram adquiridos ao Sr  
João Correia 

Qual o efectivo actual em linha pura?
A vacada em linha pura tem neste momento 27 
fêmeas e um touro. 

Porque escolheu a raça Salers?
Pela facilidade de partos e rusticidade adequada 
ao clima da região 

Como faz a selecção das reprodutoras?
Configuração corporal, adaptabilidade e quali-
dades maternas 

Que aspectos considera que há a melhorar na 
sua vacada?
Dimensão 

Como faz o maneio alimentar?
Integralmente alimentadas com base em matéria 
produzida na exploração e pastoreio 

Relativamente ao maneio reprodutivo indique:
Cobrição - monta natural
Partos - facilidade de parto

Qual a importância de ser sócio da Associação 
Portuguesa de Criadores de Bovinos Salers?
Acesso informação e possibilidade de promover 
raça  Inscrição dos animais no livro e gestão do 
mesmo  

Maria Edite Botelho

Como teve conhecimento da raça Salers?
Há bastante tempo, pois na minha zona houve 
criadores que utilizaram animais da raça Salers 
para cruzar com a raça Alentejana  Ultimamente 
foi através do Sr  Lúcio Madureira 

Qual a origem da sua vacada?
A minha vacada hoje em dia é essencialmente 
Limousine  No último ano entusiasmada com o 
desenvolvimento e melhoramento da raça Salers, 
comprei novilhas em França e estou em querer 
que daqui a poucos anos será a vacada Salers a 
predominante 

Qual o efectivo actual em linha pura?
Da raça Salers de momento são cinco 

Porque escolheu a raça Salers?
Por ser uma raça dócil, boas mães, boas leiteiras e 
porque morfologicamente me agrada 

Como faz a selecção das reprodutoras?
Pela genética, animais mais vigorosos e maior ca-
pacidade de crescimento que os seus ascendentes 
e por o temperamento 

Que aspectos considera que há a melhorar na 
sua vacada?
Tratando-se das Salers, os animais que adquiri 
agradam-me, mas só mais tarde quando parirem 
poderei ter conhecimento necessário para poder 
escolher uma ou outra linha com as característi-
cas necessárias para melhorar a vacada segundo 
os meus critérios 

Como faz o maneio alimentar?
(A farinha é feita por mim na exploração, não é 
de compra)
A quantidade e qualidade da pastagem varia ao 
longo do ano, nem sempre é suficiente para co-
brir as necessidades do animal ao longo do ciclo 
produtivo, então tenho que suplementar a ali-
mentação, que também vai variando consoante 
se trate de vacas em gestação ou não, se a vaca 
está em gestação e principalmente nos últimos 
três meses, aumento o suplemento (alimentação 
enriquecida)
As Novilhas estão separadas das vacas, andam 
em parques melhorados, mas como nesta altura 
a pastagem é fraca comem feno à descrição e 4kg 
de ração (farinha) /dia 
Os Vitelos acompanham as mães e têm farinha e 
feno à descrição 
O Touro, quando anda com as vacas come cer-
ca de 9/10kg de farinha, se está fora da vacada 
em descanso, come cerca 5kg, em ambos os casos 
têm sempre feno à descrição.
TODOS OS ANIMAIS TÊM A SUA DISPO-
SIÇÃO SEMPRE ÁGUA FRESCA E LIMPA 

Relativamente ao maneio reprodutivo indique?
Cobrição - Faz se a monta natural e a insemina-
ção artificial
Parto - Com ajuda, mas normalmente não é ne-
cessário, parem sozinhas 

Qual a importância de ser sócio da APCBS
Facilidade de mais conhecimento através dos téc-
nicos e colegas de profissão com problemas idên-
ticos e conhecimentos adquiridos 
Poder participar em eventos onde se divulga a 
raça e os meus animais 
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David Joaquim Mestre 
Dias

Como teve conhecimento da raça Salers?
Tive conhecimento da raça salers desde muito 
novo, sou de uma freguesia perto de Évora onde 
há 30 anos praticamente só existia salers ou Alen-
tejana 

Qual a origem da sua vacada?
As primeiras Salers que tive eram do Sr  Alves 
mas já não as tenho, foi há mais de 20 anos 
Neste momento estou a começar novamente e 
estou com novilhas do Sr  Eng  Capoulas e um 
novilho do Sr  Madureira 

Qual o efectivo actual em linha pura ?
Neste momento tenho 4 novilhas e 1 novilho na 
esperança de até ao fim do ano aumentar para 
20 

Porque escolheu a raça Salers ?
Porque acho que são as melhores mães e são de 
fácil maneio e também gosto da sua apresentação 
física 

Como faz o maneio alimentar ?
Pastoreio, tacos e feno quando necessário 

Relativamente ao maneio reprodutivo indique:
Cobrição - monta natural
Partos - facilidade de parto

Qual a importância de ser sócio da APCBS?
Acho que sozinho não se aprende nada e em 
conjunto uns com os outros é mais fácil arranjar 
soluções para os problemas, por isso acho que a 
associação é sempre uma ajuda com as suas téc-
nicas para os seus sócios.
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José Paulo Matos 
Guerreiro

Como teve conhecimento da raça Salers?
Já conhecia porque utilizava touros Salers em no-
vilhas pela facilidade de partos 

Qual a origem da sua vacada?
5 novilhas e 1 novilho de França e 1 novilha do 
criador Manuel Faustino 

Qual o efectivo actual em linha pura?
6 novilhas

Porque escolheu a raça Salers?
Pela facilidade de partos, mansidão e por serem 
boas mães leiteiras 
 
Como faz a selecção das reprodutoras?
Ainda não tenho 

Que aspectos considera que há a melhorar na 
sua vacada?
Ainda não tenho vacada 

Como faz o maneio alimentar?
Pastagem quando há, quando não há são esta-
buladas 

Relativamente ao maneio reprodutivo indique?
Cobrição - monta natural
Partos - facilidade de parto

Qual a importância de ser sócio da APCBS?
Para registar os animais em linha pura 

Distribuído por: Plurivet - Veterinária e Pecuária, Lda
Rua Prof. Manuel Bernardes das Neves n. 30 Loja | 2070-112 CARTAXO
Tel: (+351) 243 750 230 | E-mail: geral@plurivet.pt

VANTAGENS
✓ Inovação bifásica patenteada: 24h - 150 dias.
✓ Fornece biotina em dose técnica.

 ✓ Contém vitaminas, oligoelementos e extratos de plantas.
✓ Menos perda de peso (-17,5 kg) e melhor recuperação de peso (10 dias).
✓ Melhora o “score” da locomoção e o retorno do investimento >3.

PROBLEMAS DE CASCOS EM BOVINOS?

MELHORA A QUALIDADE DOS CASCOS. 
CONTRIBUI PARA A REGENERAÇÃO E INTEGRIDADE DO TECIDO DE QUERATINA. 

Heel 2.0
Para uma postura sólida!
BOLUTECH™

NOVO!
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Sociedade Agrícola 
Nateira e Barroqueira 

Como teve conhecimento da raça Salers?
Raça com tradição na família, com origem no 
meu avô, António Vicente Carvalho Freixial, 
posteriormente o meu pai Diamantino António 
Ferreira de Carvalho deu continuidade há cria-
ção da raça na sua exploração  

Qual a origem da sua vacada? 
A origem da vacada é portuguesa, mas com ante-
cedentes de linhas mães e Pais Franceses  

Qual o efectivo actual em linha pura? 
Inicialmente eram 3, mas nesta fase tenho duas 
reprodutoras fêmeas em linha pura com objetivo 
de vinte animais em 2023  

Porque escolheu a raça Salers? 
Raça excelente para cruzamentos industriais, 
com aptidão materna acima da média das res-
tantes raças  

Como faz a seleção das reprodutoras? 
Estou ainda numa fase embrionária, mas o fenó-
tipo e genética são a base, depois entramos nos 
detalhes docilidade, índices produtivos que são 
variáveis que irei explorar muito futuramente  

Que aspectos considera que há a melhorar na 
sua vacada? 
Numa vacada desta dimensão temos que estar 
sempre disposto a evoluir, o objetivo nº1 é con-
seguir descentes com alto valor genético sejam 
machos ou fêmeas. 

Como faz o maneio alimentar?  
Os vitelos estão sempre com alimento concen-
trado ad libitum (comedouro seletivo), até aos 8 

meses, após desmame se forem para reprodutores 
têm parcelas próprias de pastagem, onde serão 
acompanhados com feno e concentrado (dose-
ado).  As fêmeas adultas estão sempre em pas-
tagem, sendo o feno e minerais o equilíbrio nos 
períodos de menos pastagem  

Relativamente ao maneio reprodutivo indique:
Cobrição - inseminação artificial
Partos - facilidade de parto

Qual a importância de ser sócio da Associação 
Portuguesa de Criadores de Bovinos Salers? 
Partilhar informação com os restantes criadores, 
ouvir e aprender com produtores com mais anos 
de experiência, ajudar a divulgar e desenvolver 
a raça  
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1º Dia de Campo da Raça Salers

A 23 de junho de 2021 realizou-se o 1º Dia de 
Campo da Raça Salers  Este primeiro convívio 
teve lugar no concelho do Crato, no Monte do 
Neves, propriedade da criadora Rosa Mendes 
(Sociedade Agrícola Monte do Neves) 

 A produção pecuária da exploração assenta na 
criação de diversas espécies, entre elas Bovinos 
Salers, Ovinos da raça Merino Preto e Suffolk, 
Caprinos Boer, cavalos da raça Lusitana e outras  
O evento contou com a presença de vários cria-
dores nacionais e estrangeiros, do Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal do Crato – Joaquim 
Diogo, de um representante do Livro Genealó-
gico do país de origem da raça Salers – Maurice 
Moncelon, o representante da empresa de expor-
tação Elite Export – Laurent Antignac, entre ou-
tros convidados  

O Jornal Alto Alentejo, representado pelo seu Di-
rector - Manuel Isaac Correia, fez a cobertura 
do evento onde cerca de 50 criadores puderam 
descobrir a raça Salers nas condições extremas 
da região seca e quente do Alentejo, num efecti-
vo composto por 100 novilhas Salers exportadas 
pela ELITE EXPORT, das quais algumas recém-
-chegadas de França   

Em ambiente de convívio e descontracção en-
tre todos, observaram-se os animais distribuídos 
pelos vários lotes, seguindo-se uma breve visita á 
exploração do criador Lúcio Madureira, numa 
propriedade próxima, comprovando-se a docili-
dade e qualidades da raça 

Os convidados foram banqueteados com um al-
moço oferecido pela anfitriã, com base em pro-
dutos produzidos na exploração, seguindo-se a 
foto de grupo e oferta de um pólo para recordar 
o dia 

A APCBSalers deixa um agradecimento espe-
cial aos criadores que estiveram presentes neste 
primeiro convívio da raça Salers, à Câmara Mu-
nicipal do Crato, ao Jornal Alto Alentejo, assim 

como a todos os intervenientes que ajudaram à 
realização e sucesso deste dia 



A.P.CARVALHO, LDA 
Venda e reparação de máquinas e alfaias agrícolas 

 

Tractores: 

- Concessionário dos tractores Case e Branson      

- Subconcessionário dos tractores Kubota 

- Oficina autorizada dos tractores Massey-Fergusson 

 

Máquinas e alfaias: 

- Concessionário Kuhn e Galucho 

- Representante de Herculano, Joper, Tomix, Rocha, Herkulis 

 

 

Com serviço de oficina 
 

 

 

 

                            Avenida Francisco Fino, nº 61 

                      Zona   Industrial 

                  7300-053 Portalegre 

                                            Telefone e Fax: 245 208 035 

                   Telemóvel: 962 995 174 

 

 

 

 

 

 

57ª Feira Nacional da Agricultura 
(FNA 21) / 67ª Feira do Ribatejo
A 57ª Feira Nacional da Agricultura (FNA 21) / 
67ª Feira do Ribatejo  decorreu entre os dias 9 e 
13 de Junho, no Centro Nacional de Exposições 
em Santarém, destacando a importância da água 
na agricultura  

A APCBSalers marcou presença uma vez mais 
com alguns exemplares da raça em exposição du-
rante o evento 

     RUA ANTÓNIO BASTOS LEITÃO                                  Tlm: 937373574 

     ZONA INDUSTRIAL, LOTE 12                                        Email: geral@faripalhas.pt   

     7430-226 CRATO                                                           Site: faripalhas.pt 
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lº Dia Aberto do Hospital Veteri-
nário Muralha de Évora
Decorreu a 10 de Setembro de 2021, na Quinta  
do Sande, em Évora, o l Dia Aberto do Hospital 
Veterinário Muralha de Évora 

Foi um evento que contou com a adesão de cer-
ca de duas centenas de participantes, entre eles 
oradores, produtores pecuários, médicos veteri-
nários, estudantes e outros profissionais do sec-
tor agropecuário e onde a APCBSalers também 
marcou a sua presença como expositor 

Durante o dia realizaram-se workshops sobre Re-
produção em Ovinos, Podologia Bovina e Con-
tenção Animal, todos enquadrados na temática 
do bem-estar e produtividade animal  Houve 
também a apresentação da exploração de bovi-
nos da Best Farmer e do Clube de Produtores do 
Continente e um almoço convívio para todos os 
participantes 

casadalegrete@sapo.pt // www.casadalegrete.net

CONTACTOS: 914 995 482 / 245 965 133

RUA DO OUTEIRO, N.º 48 // 7300-311 ALEGRETE - PORTALEGRE

casad'alegrete



37ª  Ovibeja

A 37ª edição da Ovibeja, realizada entre os dias 
22 e 23 de Abril de 2021 assinalou-se com a re-
alização de uma feira num formato 3D, com re-
curso ás novas tecnologias da informação e da 
comunicação   

A APCBSalers marcou a sua presença com um 
stand virtual  Esta versão digital da feira possibi-
litou uma maior visibilidade e comodidade por 
parte do público á distância de um “click” 

@

(+351) 914 801 519

Horta da Chapada - Caixa Postal 42
Santo Estevão
7100-580 Estremoz

TRANSPORTES

SILVA & CAMÕES, LDA

transportes.silva.camoes@gmail.com
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V Concurso Nacional Raça Salers

De 3 a 6 de Setembro de 2021 teve lugar a Expo-
mor, no recinto do Parque de leilões de Gado da 
Apormor, em Montemor-O-Novo  A Apormor 
- Associação de Produtores do Mundo Rural da 
Região de Montemor-O-Novo, apoia anualmen-
te o Concurso Nacional da Raça Salers  

Em 2021 a presença da raça Salers na Expomor 
foi marcada pela exposição de animais em linha 
pura e por animais F1 resultantes do cruzamento 
de vaca da raça Salers com touro de raça Charo-
lesa  A 5ª edição do Concurso Nacional da Raça 
Salers, realizado no dia 5 de Setembro de 2021, 
contou com a inscrição de 8 criadores que apre-
sentaram a concurso 65 animais - 54 adultos e 
11 jovens, integrados em sete classes: bezerras, 
bezerros, novilhas, novilhos, vacas, vacas afilha-
das e touros. No final, foram escolhidos a Melhor 
Fêmea e Melhor Macho do concurso.

Os criadores com animais a concurso/exposição 
foram: Manuel B  N  Faustino Cabeça de Casal 
da Herança, Simão José Azevedo L  N  Comen-
da, Monfurado Sociedade Agropecuária lda, 
Vale do Sapo Agropecuária lda, Sociedade Agrí-
cola da Bala lda, Lúcio José Sousa Madureira, 
Jorge Manuel Sousa Madureira e Agropecuária 
Monte do Pereiro lda 

Para julgar o concurso, o Herd Book de Fran-
ça enviou o juíz Guillaume Delcusy, criador de 
animais da raça Salers e Presidente da Associa-
ção de Criadores de Salers na Região Centro da 
Borgonha e juíz especializado nas raças Salers e 
Aubrac 

Guillaume Delcuzy ficou positivamente surpre-
endido pela qualidade dos animais da raça Salers 
que encontrou no nosso país e agradeceu a hos-
pitalidade com que foi recebido  

Resultados V Concurso Nacional Raça Bovina Salers - 5 Setembro 2021 – Apormor 

Classe Bezerras – fêmeas até aos 12 meses de idade 

Class proprietário S.I.A. Nome Data Nasc 
1 Agropecuária Monte do Pereiro lda PT924233161 REZA 07-10-2020 
2 Monfurado Sociedade Agropecuária lda PT123282195 REGUILA 29-09-2020 
3 Lúcio José Sousa Madureira PT924513959 REALEZA 06-09-2020 

 

Classe Bezerros – machos até 12 meses de idade 

Class proprietário S.I.A. Nome Data Nasc 
1 Lúcio José Sousa Madureira PT824513988 RIO GRANDE 06-12-2020 
2 Monfurado Sociedade Agropecuária lda PT623282206 RASO 14-11-2020 
3 Monfurado Sociedade Agropecuária lda PT623282201 RISONHO 26-10-2020 

 

Classe novilhas – fêmeas entre 12 e 24 meses de idade 

Class proprietário S.I.A. Nome Data Nasc 
1 Agropecuária Monte do Pereiro lda PT324177130 ROLA 26-03-2020 
2 Agropecuária Monte do Pereiro lda PT422697330 PRECIOSA 21-10-2019 
3 Monfurado Sociedade Agropecuária lda PT523281122 PATETA 13-11-2019 

 

Classe novilhos – machos entre 12 e 24 meses de idade 

Class proprietário S.I.A. Nome Data Nasc 
1 Monfurado Sociedade Agropecuária lda PT723281121 PROFESSOR 06-11-2019 
2 Agropecuária Monte do Pereiro lda PT622660746 PALITO 17-09-2019 
3 Agropecuária Monte do Pereiro lda 722700888 RAPAZOTE 21-03-2020 

 

Classe vacas – fêmeas com mais de 24 meses 

Class proprietário S.I.A. Nome Data Nasc 
1 Simão José Azevedo L. N. Comenda PT316507209 HAPPY 25-01-2012 
2 Jorge Manuel Sousa Madureira PT519370335 MALABARISTA 30-08-2016 
3 Monfurado Sociedade Agropecuária lda PT915478545 FLORBELA 28-01-2010 

 

Classe vaca afilhada – fêmeas com mais de 24 meses acompanhadas do último/a filho/a nascido/a 

Class proprietário S.I.A. Nome Data Nasc 
1 Monfurado Sociedade Agropecuária lda PT719469873 

PT123282676 
LILLE 
SALOIO 

24-12-2015 
25-03-2021 

2 Lúcio José Sousa Madureira PT016644712 
PT424514055 

INFANTA 
SARDINHA 

14-09-2013 
14-01-2021 

3 Monfurado Sociedade Agropecuária lda PT216089727 
PT123282690 

GAIATA 
SEBASTIÃO 

09-01-2011 
28-04-2021 

 

Classe touros – machos com mais de 24 meses 

Class proprietário S.I.A. Nome Data Nasc 
1 Monfurado Sociedade Agropecuária lda PT919244424 LUCRÉCIO 04-11-2015 
2 Monfurado Sociedade Agropecuária lda PT422429191 NASCAR 04-09-2017 

 

 ANIMAL PROPRIETÁRIO 
MELHOR FÊMEA LILLE Monfurado Sociedade Agropecuária lda 
MELHOR MACHO PROFESSOR Monfurado Sociedade Agropecuária lda 
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Diz-se que um gene é “dominante” quando sua 
presença vinda de um único progenitor é sufi-
ciente para que tenha efeito sobre o fenótipo (o 
que vemos, a cor); diz-se que é “recessivo” quan-
do ambos os pais devem trazê-lo para que tenha 
um efeito visível. Neste caso, o genótipo (caracte-
rísticas hereditárias, o mapa genético do indiví-
duo) é consistente com o fenótipo.

 Uma das criadoras e apaixonadas pela Salers 
preta, Pascale Civiale, conta que as Salers pretas 
existem na exploração da sua família há mais de 
70 anos, tendo atravessado as todas as crises sa-
nitárias – febre aftosa, brucelose, tuberculose… 
– considerando-as mais rústicas do que as verme-
lhas e com maior produção leiteira, embora um 
pouco mais pequenas de porte 

Durante anos, as Salers pretas estiveram afasta-
das dos concursos, mas estão a regressar em força  
Em 2020, Hector SN foi o 1º touro Salers preto a 
participar num concurso em Paris e foi igualmen-

te o 1º touro Salers preto a ganhar um 1º prémio  
Com 8 anos e 1400 kg, Hector SN apresentou 
excelentes índices: DS de 117, IVMAT de 104 e 
IVSEVR de 104  

Thierry Champeix, outro criador da raça Salers 
nas suas duas pelagens, mantém um núcleo de 

A Salers em Preto 
Reza o ditado que “a cada 100 anos, a vaca preta 
regressa ao estábulo” 

A antiga raça bovina da região de Auvergne era 
branca, vermelha e preta  Enquanto a raça Fer-
randaise apresenta estas três cores (o preto está a 
ponto de desaparecer), a Salers tem alguns indi-
víduos de cor preta e uma grande maioria de cor 
vermelha, alguns por vezes apresentando man-
chas brancas  

Ancestralmente conhecida, a cor preta da vaca 
Salers foi excluída por Tissandier d’Escous, co-
nhecido como o precursor da seleção na raça 
Salers, que foi eliminando as diferentes varian-
tes da raça para manter apenas a cor vermelha  
Contudo, a variante preta sempre existiu em vá-
rias vacadas ao longo dos tempos e tem sido re-
cuperada por um pequeno número de criadores  
A cor preta corresponde a um gene “dominante” 
específico desta raça. Ao contrário do que pare-
ce, o termo “dominante” nada tem a ver com o 
número de animais de cor vermelha (a maioria 
da população da raça Salers) que possuem um 
gene “recessivo” 

Por: sArA menDes
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Salers pretas por gosto e para conservar a diver-
sidade  Para Thierry, a maior vantagem das pre-
tas em relação às vermelhas é a resistência das 
mucosas escuras ao frio e ao sol  Possuem cascos 
mais fortes e são menos susceptíveis a parasitas  
A tonalidade mais escura do úbere também lhe 
confere maior resistência a fissuras.

A Salers preta ainda hoje é considerada um amu-
leto da sorte e protecção e antigamente era co-

A Carne da Raça Salers

A carne bovina traz inúmeros benefícios à saúde 
humana se consumida de forma equilibrada  É 
classificada como carne vermelha apresentando 
uma elevada importância nutricional, pois forne-
ce os principais nutrientes necessários para dietas 
(proteína, lípidos) (Sarcinelli, Venturini e César 
da Silva,2007)  Para obter carne bovina de quali-
dade, é necessário cumprir boas práticas de pro-
dução que vão desde o nascimento até ao abate 
do animal bem como existir uma preparação ri-
gorosa do produto final, sem nunca descurar a 
importância igualmente dos processos de refrige-
ração das carcaças, desmancha, transporte, ar-
mazenamento e corte. No final, o produto deverá 
apresentar boa palatabilidade e aparência. 

A carne de bovino serve como fonte proteica de 
ótima qualidade, é rica em ácidos gordos essen-
ciais, como o ácido linoleico, associado à preven-
ção e combate a determinados tipos de cancro, 
aminoácidos essenciais e vitaminas do complexo 
B (por exemplo a B12 é importante na produção 
de glóbulos vermelhos). Este tipo de carne é ain-
da rico em minerais, destacando-se o zinco, im-
portante para o crescimento e desenvolvimento 
de diversas funções imunológicas, e o ferro. Este 
último é fundamental para diversas funções no 
organismo, pois além de igualmente dar suporte 

ao sistema imuno-
lógico, forma parte 
da hemoglobina dos 
glóbulos vermelhos, 
responsável pelo 
transporte de oxi-
gênio e dióxido de 
carbono (Embrapa, 
2000) 

Fig 1 – Carcaça de 
novilho Salers de 
450kg   

Por: JoAquim cAPoulAs

mum entre os agricultores oferecer-se uma Salers 
preta aos noivos para dar sorte no casamento  
Muitos criadores mantêm pelo menos um exem-
plar na vacada, como é o caso de Anaïs Thibaud, 
jovem criadora da raça bovina Camargue e uma 
grande apaixonada pela raça Salers, que utiliza a 
Salers preta como “madrinha” para os bezerros 
Camargues após o desmame.

Nos últimos anos, a Salers preta tem tido uma 
procura crescente por parte de criadores dos Es-
tados Unidos e Espanha, para cruzamento com 
outras raças com a mesma cor, promovendo 
melhoramento ao nível de facilidade de partos, 
rusticidade, capacidade de aleitamento e longe-
vidade 

Características Organolépticas da carne da raça 
Salers

As características organolépticas da carne são os 
atributos que impressionam os órgãos do sentido, 
de maneira mais ou menos apetecível, e que di-
ficilmente podem ser medidos por instrumentos. 
Nestas, estão incluídas a cor, tenrura, suculência 
e sabor 

Cor

A cor da carne é considerada como o principal 
aspeto no momento da comercialização (apelo 
visual)  A cor da carne depende do conteúdo e 
do estado de oxidação da mioglobina – molécula 
semelhante à hemoglobina - que dá a cor verme-
lha  A cor depende igualmente da forma como a 
luz é refletida. 

Fig  2 - Costeleta Salers  

Tenrura

Característica que demonstra a facilidade com 
que a carne é mastigada/cortada  Podendo ser 
medida em laboratórios, há a preferência de a 
tenrura ser avaliada através do consumo da pró-
pria carne                                                                                                                                        

TRANSPORTES ABASCAL

“Há Mais de 30 anos transportando
a melhor gnética para Portugal”

Pablo Abascal Telf.: (+34) 609 43 59 26
email: abascales@hotmail.com
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www.sommet-elevage.fr
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#sommetelevage
info@sommet-elevage.fr
+33 (0) 4 73 28 95 10

Organize a sua visita 
ao SOMMET
Alojamento, transporte, 
visitas a explorações
Tel : +33 (0) 1 82 83 33 55
sommet@agrilys.fr Ph
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>  Reserve o seu crachá de entrada gratuita
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LOGOTYPE • English version
AGRILYS - juillet 2013

95 000 visitantes  |  1  500 expositores  |  2 000 animais

A tenrura do músculo depende da sua compo-
sição fibrosa, principalmente o tamanho das fi-
bras que constituem os músculos  Também está 
relacionado com o pH: quando este é alto após 
o abate, a carne é mais resistente, sendo que o 
período de tempo que a carne fica armazenada 
nas câmaras de arrefecimento também tem um 
grande impacto nesta característica 

A carne Salers é reconhecida por ser macia e 
suculenta, desde que sejam respeitadas as boas 
práticas de transporte e abate e o correto arrefe-
cimento da carcaça 

Fig 3 – Entrecôte Salers        

Suculência

Característica que demonstra a sensação se a 
carne está seca ou não no momento do seu con-
sumo  

A suculência depende da capacidade da carne 
em manter a água, sendo a carne Salers reconhe-
cida como tendo uma grande capacidade de re-
tenção de água, tornando-a muito suculenta 

Fig  4 – Hambúrgueres Salers

Sabor

Característica que demonstra a impressão ge-
ral do sabor e odor, sendo este produzido por 
componentes voláteis e o sabor por substân-
cias solúveis em água  O sabor depende es-
sencialmente do conteúdo intramuscular de 
gordura  A carne Salers tem um sabor muito 
apurado devido ao conteúdo de lípidos intramus-
cular, daí o bom marmoreio, sendo a principal                                                     
característica da carne desta raça 

              

A carne Salers em França - O Rótulo “Salers La-
bel Rouge”

Em França, a 
fim de oferecer 
aos consumi-
dores carne da 
melhor quali-
dade possível, 
foi criado o 
Rótulo “Salers 
Label Rouge”  
As suas especi-
ficações garantem a rastreabilidade dos animais, 
práticas para a boa saúde do rebanho, uma dieta 
saudável, equilibrada e sem OGM, bem como 
uma maturação mais longa (13 a 15 dias)  Asse-
gura igualmente que o bem-estar dos animais, a 
proteção do ambiente e a segurança das pessoas 
que trabalham na exploração sejam respeitados 
através do cumprimento de boas práticas  A car-
ne Salers é conhecida pelo seu sabor persistente 
ao longo da degustação, pelo seu marmoreado e 
pela sua cor vermelha brilhante  

 

Experiência pessoal

Pessoalmente, já tive o privilégio de consumir 
carne Salers, desde costeleta a bife e hambúrgue-
res. Posso afirmar que terá sido das carnes mais 
saborosas que consumi até hoje, pois pude con-
firmar as principais características desta carne e 
já referidas anteriormente: tenrura, suculência 
e o marmoreado intramuscular  Espero que um 
maior número pessoas possa ter a oportunidade 
de provar a carne Salers e possa apreciar a quali-
dade excecional desta carne  
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A Raça Salers, eficiência económi-
ca em primeiro lugar , a Raça do 
Futuro, provavelmente 

A eficiência económica das explorações de bo-
vinos de carne é, na França como em todos os 
países, uma grande preocupação do sector no 
contexto internacional e na reestruturação da 
pecuária  Utilizar a genética para uma melhor 
rentabilidade é um eixo importante e vital para 
cada criador  Para isso é essencial não ocultar es-
tes 3 grandes eixos:

• Rusticidade

• Fertilidade

• Capacidade de amamentação

Cada raça é capaz de atingir esses objetivos com 
variados graus de sucesso, mas a raça Salers, com 
205 000 vacas em França, possui mais 3 critérios 
que as demais:

*A referência em facilidade de parto: 0% cesa-
riana

A Salers possui uma abertura pélvica inigualável, 
o que a torna totalmente autónoma para o parto. 
Também pode ser facilmente cruzada com raças 
de musculatura forte, como o Charolês, sem que 
sua facilidade de parto seja comprometida 

*Campeã de produtividade numérica: 100 vacas 
= 99 bezerros

A raça Salers é uma referência em termos de 
produtividade numérica (número de bezerros 
desmamados/número de vacas colocadas em 
reprodução)  Nos últimos 15 anos, na França, 
as vacas aleitantes produziram mais quilos, mas 
com menores produtividades numéricas, confor-
me evidenciado pela análise dos diversos dados 
técnicos recolhidos nas explorações aderentes ao 
controle de performances 

*Uma imagem forte em termos de comunicação

É preciso falar sobre a qualidade da carne por-
que é uma prioridade para o consumidor  Mas, 
actualmente, é essencial direcionar esta comu-
nicação para o modo de reprodução, bem-estar 
animal e meio ambiente  A raça Salers transmite 
uma mensagem positiva ao grande público: espa-
ços abertos, natureza…

Salers, a solução para os mercados de amanhã

Escolher uma raça não deve ser uma moda  É 
uma escolha que vai ao encontro das expectativas 
do sector e sobretudo dos criadores que precisam 
de se adaptar à evolução económica. Nos pró-
ximos 30 anos, provavelmente veremos a refor-
mulação dos modelos económicos de produção 
de carne bovina, com tendências direccionadas 
para:

• Desenvolvimento de carnes com baixo custo de 
produção

• Produzir carne saudável, de qualidade e carca-
ças mais leves

• Construir um sistema de produção sustentável e 
baseado em pastagem

Por: lAurent AntiGnAc 



Bovinos Salers / 4746 / Bovinos Salers

• Ter um sector organizado

É neste contexto um tanto futurista que a Salers 
poderá, nas próximas décadas, experimentar um 
novo boom e estar presente entre os principais na 
produção de carne bovina na década de 2050 

O seu interesse é considerável em muitos países  
Do Alentejo aos planaltos da Croácia, passando 
pelas fronteiras escocesas, a raça Salers conven-
ceu muitos criadores em muitos aspectos  Todos 
os anos, jovens criadores, filhos de criadores Sa-
lers ou não, croatas, bósnios, romenos, catalães, 
espanhóis, irlandeses, escoceses e britânicos che-
gam à França para comprar a genética Salers e 
criar o seu próprio projeto de produção de carne. 
E a Salers é uma alternativa e uma resposta às 
suas necessidades 

A rapidez da comunicação, as redes sociais e 
os meios de transporte mudaram o negócio da 
genética Salers  A raça Salers é internacional, 
a qualidade das vacadas na Europa está a me-
lhorar graças às trocas e transacções de genética 
entre os criadores de diferentes países  Cada país 
desenvolveu uma genética Salers com caracterís-
ticas específicas que outros não possuem e que 
podem beneficiar outros. E é importante cami-
nhar nessa direção para progredir: comunicar, 
unir e criar 

É assim que a raça Salers aumentará a sua noto-
riedade e credibilidade  

ELITE EXPORT, especialista francesa em gené-
tica Salers de qualidade, concentrou a sua ativi-
dade na comercialização da genética Salers nesse 
sentido 

ELITE EXPORT, uma dinâmica comercial ao ser-
viço da genética SALERS de qualidade...

A ELITE EXPORT adquiriu em poucos anos 
um lugar incontornável no campo da exportação 
de genética SALERS topo de gama 

O seu gerente, Laurent ANTIGNAC, viaja pela 
Europa há quase 30 anos para atender aos di-
versos e variados pedidos de clientes criadores de 
Salers ou futuros criadores 

Porquê escolher a raça Salers?

Dependendo das regiões e países, existem 2 tipos 
de clientes:

• Por um lado, criadores de grandes vacadas alei-
tantes no sul (Portugal, Espanha) e Leste Europeu 
que procuram uma raça com maneio simplifica-
do (partos fáceis, capacidade leiteira para produ-
zir bezerros ao desmame sem grande custo)

• Por outro lado, existem estruturas mais modes-
tas no Norte da Europa (Irlanda), mas também 
na Croácia. Os criadores têm outra atividade 
profissional e devem valorizar a sua exploração 
de produção de carne com uma raça que não ne-
cessite de assistência.

Fornecer genética de qualidade

De qualquer forma, é importante comprar bons 
animais com bom nível genético para atender às 
expectativas dos clientes e mercados  O papel da 
Elite Export é avaliar as necessidades específicas 
do cliente (animais de grande porte ou não, mais 
cárnicos ou mais aptidão leiteira) e encontrar o(s) 
animal(ais) correspondente(s) 

A origem da nossa genética vem das explorações 
Salers mais conceituadas da Europa 

Como comprar animais?

Laurent ANTIGNAC, ex-inspetor do Herd Book 
Salers em frança, está à disposição para fazer o 
acompanhamento até às explorações e selecionar 
os animais  Antes do embarque, são realizados 
testes sanitários e o transporte é feito por empre-
sas autorizadas e especializadas no transporte de 
animais reprodutores 

Adquirir uma mais valia com o cruzamento 
Charolês

A utilização de um touro Charolês permite obter 
desmamar bezerros de 6 a 9 meses com desem-
penho de crescimento comparável ao de raças de 
carne especializadas 

A vaca Salers é, neste caso, um suporte para par-
to fácil e capacidade de amamentação  Mas nes-
te esquema de cruzamento, os resultados estarão 
presentes se as fêmeas apresentarem qualidades 
essenciais (abertura pélvica, aptidão leiteira e do-
cilidade) 

A ELITE EXPORT fornece-lhe touros Charo-
leses tipo cárnico, selecionados apenas para cru-
zamento (finura de osso, desenvolvimento mus-
cular) 

É assim que a raça Salers aumentará sua notorie-
dade e credibilidade  ELITE EXPORT, especia-
lista em genética Salers de qualidade na França 
e na Europa, concentrou a sua actividade de co-
municação e marketing na genética Salers neste 
sentido:

crie sAlers, vivA em PAz!

lAurent AntiGnAc - exPort mAnAGer

2 impasse de la barre

03170 DENEUILLE LES MINES

France

TEL/ 0033 6 77 81 84 64
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Leptospirose em Bovinos

Introdução

A Leptospirose é uma doença emergente, sendo 
das zoonoses mais dispersas mundialmente apre-
sentando uma elevada importância económica.

Esta é causada por uma bactéria, a Leptospira 
spp  Existem atualmente 64 espécies de Leptospi-
ra, havendo mais de 250 serovares onde se orga-
nizam as diferentes espécies 

Para além das suas grandes implicações zoonó-
ticas, esta doença constitui uma das causas mais 
comuns de perdas embrionárias, abortos, nasci-
mento de vitelos fracos e infertilidade em bovi-
nos 

A ocorrência de mortes súbitas em vitelos lac-
tantes, normalmente associadas a serovares não 
adaptadas, traduz-se em grandes perdas econó-
micas 

A doença tem um caracter sazonal, sendo que a 
ocorrência de infeção está associada a elevados 
índices pluviométricos, elevada humidade e tem-
peraturas amenas    

Epidemiologia e Hospedeiros

No que diz respeito à Leptospira spp , os animais 
podem ser hospedeiros de manutenção, isto é, re-
servatórios da doença, ou hospedeiros acidentais. 
Nos primeiros, a doença é endémica e a bactéria 
é mantida de forma crónica dos túbulos renais. A 
sua transmissão entre hospedeiros é direta, fácil e 
de grande incidência, sendo o ciclo epidemiológi-
co da bactéria, perpetuado por estes agentes  Os 
hospedeiros acidentais são infetados através do 
contacto direto ou indireto com os hospedeiros 
de manutenção 

Os bovinos são os hospedeiros de manutenção 
mais importantes do serovar Hardjo  Muitas ve-
zes, esta infeção arrasta-se no tempo, podendo 
passar despercebida durante anos 

Outros serovares de importância que causam do-
ença nos bovinos são o Pomona (L  interrogans 
serovar Pomona), cujo hospedeiros de manuten-
ção são os suínos; e o serovar Icterohaemorrha-
giae (L  interrogans serovar Icterohaemorrha-
giae), adaptado aos roedores 

O nosso país apresenta condições de temperatura 
e de humidade ideais (principalmente nos arqui-
pélagos), para a manutenção e dispersão da bac-
téria durante todo o ano 

Vias de transmissão e Patogenia

Na presença de condições climáticas favoráveis, 
de calor e humidade, a bactéria pode resistir no 
ambiente durante semanas, sendo que a água es-
tagnada é um dos ambientes de eleição  Isto leva 
a que as épocas de maior contágio, sejam a pri-
mavera e o outono  Em contrapartida, ambientes 
secos, muito frios ou com elevado pH, são preju-
diciais à bactéria 

A leptospirose poderá ser transmitida através do 
contacto direto e indireto, com urina, leite, flui-
dos originários do parto (até 8 dias pós-parto), 
sémen e, da transmissão venérea  Contudo, o 
modo de transmissão mais comum é através da 
urina contaminada 

A Leptospira spp  penetra no organismo do ani-
mal principalmente através de lacerações na pele, 
mucosa ocular, boca, narinas e trato genital  

Após a invasão do animal pela Leptospira spp., 
temos um período de incubação que pode variar 
de 4 a 10 dias, seguido de uma fase de bacterié-
mia que dura aproximadamente uma semana e, é 
nesta fase que surgem os sinais agudos de doença 

Após 10-14 dias, aquando do término deste pe-
ríodo, podemos encontrar anticorpos em circula-
ção, atingindo estes o seu valor máximo entre as 
3 a 6 semanas subsequentes 

Por: vetheAvy
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Na fase de proliferação e disseminação do agente 
pelos tecidos e órgãos-alvo (fase de bacteriémia), 
dependendo do serovar em questão, ele pode 
apresentar tropismo para: os rins, baço, fígado, 
olhos, aparelho reprodutor, pulmões, músculos, 
sistema nervoso central, tecidos fetais e gânglios 
linfáticos 

Os fetos são infetados através da passagem do 
agente pela placenta, originando uma placenti-
te (inflamação da placenta). Isto poderá originar 
um aborto ou o nascimento de um animal pre-
maturo e fraco  Estudos indicam que podemos 
ter uma persistência do agente no útero de uma 
vaca gestante até 150 dias pós-infeção e, de 100 
dias para uma vaca vazia  Aquando da coloni-
zação do trato reprodutivo pelo serovar Hardjo, 
podemos ter a sua persistência em touros e vacas, 
por mais de 12 meses 

Sinais clínicos

Os sinais clínicos que podemos encontrar, depen-
dem de fatores tais como: a imunidade do ani-
mal, número de animais infetados, o seu estado 
fisiológico e o serovar presente.

Quando se trata de infeção provocada por se-
rovar adaptada ao hospedeiro (por exemplo L  
Hardjo), a maioria dos animais infetados são 
adultos e não apresentam sintomatologia clínica, 
sendo apenas transmissores da doença  Os sinais 
clínicos mais frequentes são:

• Ligeira hipertermia e inapetência;

• Quebra na produção leiteira;

• Mastites;

• Nascimento de animais fracos;

• Abortos e nados mortos (maioritariamente a 
partir do 6º mês de gestação).

Apesar de sinais discretos, estes trazem grandes 
diminuições de produtividade, quer diretamen-
te por causarem aumento da infertilidade, quer 
indiretamente, por decréscimo na qualidade dos 
bezerros, seja por infeção (bezerros mais peque-
nos e fracos) ou por quebra de produção e quali-
dade do leite das progenitoras 

No caso de infeção por serovares não adaptadas, 
ou em caso de infeção em animais jovens por 
qualquer serovar, os sinais clínicos são mais evi-
dentes:

• Hipertermia com temperaturas de 40ºC ou su-
periores;

• Icterícia (mucosas com coloração amarelada);

• Hemoglobinúria, que origina um dos sinais 
mais conhecidos, a hematúria (presença de san-
gue na urina);

• Anorexia;

• Abortos;

• Morte súbita (devido a septicemia e/ou hemó-
lise intravascular) 

Diagnóstico

No que diz respeito ao diagnóstico clínico, ele 
pode ser feito tendo em conta a história pregres-
sa, os sinais clínicos observados, bem como toda 
a restante informação recolhida referente à vaca-
da/exploração em questão 

À necropsia observam-se frequentemente carca-
ças ictéricas, por vezes com hemorragias eviden-
tes e bexiga com urina hemoglobinúrica (Figura 
1 e 2) 

Para um correto diagnóstico de Leptospirose, é 
importante dispor de dados referentes ao histo-
rial sanitário e reprodutivo, contacto com ani-
mais silváticos e domésticos, entradas de animais 
vindos de outras explorações, sinais clínicos e, os 
resultados referentes a testes de diagnóstico, mui-
tas vezes difíceis de realizar dada à instabilidade 
da bactéria e do titulo de anticorpos que os ani-
mais apresentam poder ser muito baixo 

Existem principalmente dois testes de diagnósti-
co laboratorial, um para deteção de anticorpos 
anti-leptospira (mais comumente utilizados) e ou-
tro para deteção do organismo ou do seu ADN, 
em tecidos e fluidos provenientes dos animais.

O Médico Veterinário escolherá o melhor mé-
todo tendo em conta os sinais clínicos e história 
pregressa da exploração 

Tratamento, Controlo e Prevenção

O controlo envolve essencialmente o diagnóstico 
(pois muitos animais aparentam estar saudáveis 
e o tratamento dos animais positivos, seguido de 
uma imunização de toda a vacada com vacinas 
que apresentem os serovares predominantes na 
exploração  O tratamento de animais muito jo-
vens é, na maioria das vezes, ineficaz.

Uma identificação clara das medidas necessárias 
para se reduzir e eliminar o risco de introdução 
(medidas aplicadas profilaticamente) da doença 
são os fatores chave para um plano de sucesso  
Algumas medidas mínimas de biossegurança a 
serem aplicadas poderão passar por:

• Diminuição do contacto direto e indireto de 
animais silvestres com os animais domésticos;

• Segregação total entre vacas e suínos ;

• Implementação de uma quarentena aquando 
da entrada de novos animais;

• Controlo de roedores (vedando o seu acesso a 
fontes de água e comida) 

A vacinação pode ser usada tanto a nível do con-
trolo da doença, quando esta já se encontra na 

exploração, ou como medida profilática. Através 
de uma meta analise, concluiu-se que a vacina-
ção reduz o risco de excreção urinária das leptos-
piras com uma eficácia de 80,6% a 94,9%, o que 
contribui de forma relevante para uma redução 
da disseminação do agente entre os animais, as 
explorações e mesmo as pessoas 

Conclusões

A Leptospirose é uma doença com grande im-
pacto reprodutivo e produtivo, sendo que os cus-
tos associados à mesma são significativos e devem 
ser evitados 

Num sistema de produção de bovinos em exten-
sivo, o objetivo máximo é a obtenção de um vi-
telo desmamado por vaca por ano  Deste modo, 
o desempenho reprodutivo afeta diretamente 
a rentabilidade do sistema  A Leptospirose está 
identificada como uma das patologias mais co-
muns com repercussões reprodutivas, afetando a 
produtividade da exploração 

Uma rápida atuação e prevenção da infeção é 
essencial, pois quando estamos perante um qua-
dro clínico agudo, o tratamento do animal, na 
maioria das vezes não chega a ser eficaz. Deve 
ser realçada a importância de aliar medidas far-
macológicas a planos vacinais, conjuntamente 
com medidas físicas e de melhorias do maneio, 
aquando do combate à Leptospirose 

A prevenção é o fator chave no que respeita uma 
infeção por Leptospirose 
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Queijo “Salers Tradição”

O queijo de vaca Salers é um dos queijos mais 
antigos de Auvergne, sendo inicialmente produ-
zido perto da vila medieval de Salers  Naquela 
época, toda a vida se organizava em torno da va-
cada e da fabricação do queijo  Na primavera, os 
camponeses costumavam levar as suas vacas para 
os prados de altitude, onde o ar e a qualidade da 
erva eram melhores  Instalavam-se em “burons”, 
construções de pedra com telhados de ardósia, 
que ainda hoje se encontram nas montanhas do 
Cantal e tanto a ordenha como o queijo eram 
feitos na montanha  

Actualmente este queijo representa uma produ-
ção pequena, sendo feito apenas por um grupo 
de 6 produtores, que constituem a associação 
“Salers Tradição”  Esta associação foi criada em 
1991 pelos criadores de vacas Salers do ramo lei-
teiro para manter e divulgar o sistema tradicional 
Salers 

Sistema Tradicional Salers

O Sistema Tradicional Salers é um sistema misto, 
que permite a produção simultânea de carne e 
leite a partir de uma vacada da raça Salers  Actu-
almente 5% do efectivo desta raça é dedicado à 
produção de leite e, portanto, queijo  

A Salers é uma vaca com um instinto materno 

muito acentuado  Ela protege cuidadosamente a 
sua cria, a qual não tem dificuldade em trazer 
ao mundo graças às suas características físicas ex-
cepcionais e afirma-se como a campeã das raças 
aleitantes  Do ponto de vista estritamente leiteiro, 
produz duas a três vezes menos do que uma vaca 
de uma raça de leite especializada, mas o seu leite 
é altamente rico em proteínas (superior a 33gr/
litro), portanto, particularmente adequado para 
o fabrico de queijo  Nas alturas de escassez de 
alimentos, a Salers mobiliza as suas reservas cor-
porais para manter uma boa produção de leite   

Uma vaca Salers pode produzir mais de 3500 L 
de leite/ano 

A ordenha da vaca Salers exige uma condição 
única: a presença do bezerro  O forte instinto 
maternal da Salers obriga o criador a respeitar 
este requisito; a Salers só dá leite na presença do 
seu bezerro, que também deve começar a orde-
nha; depois é atado à pata dianteira da mãe para 
permanecer junto a ela durante a ordenha. Após 
a ordenha, ele termina o leite da vaca  A presen-
ça do bezerro reduz um quarto da quantidade 
total disponível, mas por outro lado, o bezerro in-
tervém diretamente na qualidade bacteriológica 
do leite, eliminando as células somáticas (pois ele 
esvazia o conteúdo do úbere da vaca) 

Por: sArA menDes
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O número de vacas Salers ordenhadas é de apro-
ximadamente 2 800 vacas  Este número tem 
diminuído devido às limitações técnicas deste 
método de ordenha, mas as qualidades organo-
lépticas do leite são tais que os queijos feitos com 
leite Salers têm muita procura.

No sistema tradicional, o leite é menos rico em 
gordura do que o leite de outras raças  Isso expli-
ca-se pelo facto de que, neste sistema, o leite do 
final da ordenha, mais rico em gordura, é consu-
mido pelo bezerro 

O leite da vaca Salers tem muita caseína kappa e 
a natureza específica dos seus ácidos gordos pode 
dar aromas e tipicidade únicos aos queijos  É um 
leite muito equilibrado e a sua coagulação lenta 
(devida à caseína Kappa) ajuda a reter mais hu-
midade e, portanto, maciez na massa  

Período de Fabricação

O queijo “Salers Tradição” é produzido na mes-
ma altura de antigamente - de 15 de abril a 15 
de novembro, período em que as vacas pastam 
nas montanhas, zona ideal para a alimentação do 
gado, pois oferece uma flora diversificada e abun-
dante, obrigatória para ter a denominação Salers 
e que permite obter uma melhor qualidade do 
leite  Estes queijos caracterizam-se por um sabor 
único, devido às propriedades particulares da re-
gião vulcânica, rica em ácido fosfórico, potássio e 
magnésio. Beneficiando dessa pastagem, as vacas 
Salers produzem um queijo diretamente do pasto 
com sabor e aroma inimitável

 Após a ordenha, o leite cru é transportado numa 
cuba de madeira para a exploração, onde é fa-
bricado 

A fabricação só pode ser feita quando as vacas es-
tão a ser alimentadas com erva suficiente, daí que 
muitos produtores não iniciam a produção a 15 
de abril porque ainda não há erva suficiente e a 
15 de novembro muitos já pararam de produzir 

O queijo “Salers Tradição” é um cilindro com 
cerca de 40 cm de diâmetro e pesa entre 35 e 45 
kg  São necessários 400 litros de leite para pro-
duzir um queijo  Cada queijo é único no sabor 
e tem uma intensidade mais ou menos marcada  

O queijo da vaca Salers revela todos os seus sabo-
res à medida que é provado... a diversidade flo-
rística de cada prado, a riqueza microbiológica 
de cada cuba e o conhecimento característico de 
cada produtor fazem um queijo notável e sobre-
tudo único 

As várias fases de fabrico

O “Salers Tradição” é um queijo com grandes 
exigências na sua produção. Nenhuma etapa 
pode ser simplificada. Requer grande rigor des-
de a ordenha até a saída do molde  O amadu-
recimento deve ter a duração de pelo menos 3 
meses e requer manutenção regular até que seja 
comercializado  Hoje em dia, apenas seis produ-

tores fazem queijo “Salers Tradição”   A orde-
nha é feita duas vezes ao dia, ao ar livre, ou no 
estábulo, por meio de uma máquina de ordenha  
Fornece aproximadamente 10 a 17 litros de leite 
por dia e por vaca para um rebanho de quarenta 
vacas e representa aproximadamente uma hora 
de trabalho  

São necessárias quatro horas de trabalho de ma-
nhã e à noite para completar todas as tarefas 

Após a ordenha, o leite é despejado na cuba de 
madeira de castanheiro  A cuba é lavada com 
água morna ou com o soro, pois é enriquecido 
com as propriedades do leite, produzindo uma 
troca entre a madeira e o leite 

O leite é coalhado na cuba a uma temperatura 
entre 30°C e 34°C  O corte da coalhada, cerca 
de uma hora após ter levado o coalho, é feito ma-
nualmente com um cortador de coalhada para 
obter pedaços bastante regulares  O soro é reti-
rado 

A massa passa então por uma fase de acidifica-
ção durante a qual é deixada em repouso por um 
período de oito a doze horas para promover o 
desenvolvimento de bactérias lácticas  

Depois é triturada para ser salgada por sucessivas 
agitações  São necessários 30 a 35 g de sal por kg 
de massa  A mistura permanece em repouso por 
4 a 5 horas 

A fase de maturação, que dura mais de três ho-
ras, permite a maturação aeróbica da massa pe-
las leveduras  Para a montagem do queijo, a mas-
sa triturada e salgada é embalada manualmente 
na forma, forrada com um pano de linho fino, a 
fim de obter a forma final do queijo.

O molde, com um diâmetro de 38 a 48 centíme-
tros, é composto por um conjunto de três partes: 
a placa, uma espécie de prato; um cilindro de 
chapa fina e flexível não fechado, e o corpo do 
molde, um cilindro fechado destinado a tampar 
o conjunto e provido de duas alças  A massa mol-
dada é colocada sob uma prensa onde sofre uma 
segunda prensagem por cerca de quarenta e oito 
horas  As pressões são muito graduais 

Regularmente são realizadas viragens para facili-
tar a drenagem 

Os queijos feitos exclusivamente com leite de 
vacas da raça Salers pelo sistema tradicional são 
identificados por:

- uma placa de identidade de cor vermelha que 
inclui as iniciais de Salers (SA), o número de 
identificação do produtor e a data de fabricação,

-  uma impressão com a menção “Salers Tra-
dição” em relevo, bem como representações de 
uma cabeça de vaca Salers
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Bourguignon de carne Salers 

Ingredientes (4 pessoas)

400g de acém

400 g de chambão

4 cenouras

1 cebola grande

salsa

folha de louro

2 colheres de sopa de farinha maizena

Manteiga q b 

Azeite q b 

0,75L de vinho tinto

2 quadrados de chocolate negro

Modo de Preparação

Cortar o acém e o chambão em cubos 

Num tacho ou caçarola, refogar a carne em man-
teiga e um pouco de azeite, juntamente com uma 
cebola picada grosseiramente 

Quando a carne estiver dourada, retirar 

Para espessar o molho, juntar um pouco de água, 
farinha maizena e vinho tinto  Juntar um ou dois 
quadradinhos de chocolate negro para atenuar a 
acidez do vinho  

Quando o molho atingir a consistência pretendi-
da, juntar a carne  

Adicionar um ramo de aromáticas (louro, salsa), 
sal, pimenta e/ou uma pequena malagueta 

Juntar as cenouras cortadas em rodelas e deixar 
cozer em lume brando, durante pelo menos 2 ho-
ras 

Melhor resultado se for confeccionado de véspe-
ra e feita a redução do molho antes de servir 

Sugestão: acompanhe com puré de batata 

Por: sAnDrine beyle
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Animais premiados em concursos
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Lúcio Madureira

 

Exploração sediada em Alpalhão – Nisa e no 
concelho de Castelo de Vide, Alto Alentejo; 
solos pobres e arenosos, temperaturas 
duras com grandes amplitudes térmicas 
entre -2ºC e +44ºC.  Esta exploração 
começou na reprodução da raça Salers em 
1998 com novilhas da Herdade de Marrocos 
e outras do grupo SARA – Vila Nova da 
Baronia. Desde então foi introduzido de 
imediato um touro francês, con�nuando 
sempre a fazer melhorias, recorrendo 
alguns anos, a muita inseminação ar�ficial 
u�lizando vários touros (Variegeois, 
Concerto, Bronson, Baron, Acajou, Icare…). 
Ainda hoje con�nuo a u�lizar somente 
touros franceses, mas actualmente só em 
monta natural e durante alguns anos 
importei novilhas de França. 

    

Contacto: 965088987 

 

24 ANOS A SELECCIONAR SALERS! 



colAborAção esPeciAl: 
Joaquim Izá Capoulas, Anaïs Thibaud, Pascale Civiale, Thierry Champeix, 

Damien Saint-Michel, Sandrine Beyle, Charlotte Salat, Guy e Marie-Jo Chambon 

    
                                               

        
Vale do Sapo - Agropecuária, Lda.

Herdade do Carvalhal dos Arezes               932037664

Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo                        jaime.carvalheira@mailbox.org

Tlm: 966486697 

Site: www salers pt

Email: apcbsalers@gmail com

2011
2021

Formada por profissionais que têm a responsabili-
dade, o compromisso e a missão de procurar continua-
mente soluções inovadores que agreguem Qualidade, 

Requinte e Excelência ao produto final.

245 205 174

fortisgraf@gmail.com

Avenida Francisco Fino, n.º 62 B
Zona Industrial
7300-053 Portalegre

www.fortisgraf.pt




