
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para rir!  

 

Tartaruga veloz 
Um caracol ia a atravessar a estrada e 

foi atropelado por uma tartaruga. 

Quando acordou nas urgências do hos-

pital perguntaram-lhe o que é que lhe 

tinha acontecido: 

- Como é que quer que eu saiba?!?!? Foi 

tudo tão depressa!!!!! Kkkkkkkkkk 

 

Batman 
Um bêbado encontra uma freira na rua, 
agarra-a e leva-a para um beco, onde 
lhe deu um banano bem acente, logo a 
freira cai no chao... 
E Diz o bêbado: 
- Pensei que desses mais luta, Oh Bat-
man!! 

 

O acelera  
Dois GNR na berma de uma estrada no 
distrito de Beja vêem passar um 
carro a mais de 160 km/h. 
Diz um para o outro: 
- "Aquele não é o gajo a quem apreen-
demos a carta a semana passada 
por excesso de velocidade?" 
- "Era pois." - Respondeu o segundo. - 
"Vamos caçá-lo!" 
Uns Kms mais adiante já com o carro 
parado, um dos GNR chega-se ao pé 
dele e pergunta-lhe: 
- "A sua Carta de Condução?...." 
- "Mau!!!!!!!" - Responde o alentejano. - 
"Perderam-na??!!!" 

 

A loira 
A dona da casa pergunta à empregada 
loira: 
- Já mudou a água aos peixinhos? 
- Não, senhora! Ainda está lá toda, que 
eles têm bebido muito pouca! 
 

Finanças 
Pedro e Maria estão num vôo para a 
Austrália para comemorar seu 40.º 
aniversário de casamento. 
De repente, o comandante anuncia 
pelos alto-falantes: 
– Senhoras e senhores, tenho más notí-
cias. Os nossos motores estão a deixar 
de funcionar e vamos tentar aterrar de 
emergência. Por sorte, vejo uma ilha 
não catalogada nos mapas logo abaixo 

de nós, e, por isso, vamos tentar aterrar 
na praia. 
Ele aterrou com êxito, mas avisou os 
passageiros: 
– Isto aqui é o fim do mundo e é muito 
provável que nós não sejamos resgata-
dos e tenhamos que viver nessa ilha 
para o resto das nossas vidas! 
Nesse instante, Pedro pergunta à mu-
lher: 
– Maria, entregaste o nosso IRS antes de 
viajarmos? 
– Ai, perdoa-me Pedro. Eu esqueci-me 
completamente! 
Pedro, eufórico, agarra a mulher e afin-
fa-lhe o maior beijão de todos os 40 
anos de casamento. A Maria não enten-
de e pergunta: 
– Pedro! Porque me beijaste desta ma-
neira? 
E ele responde: 
– Os gajos das Finanças vão encontrar-
nos!  
 

Apanhado em flagrante 
Um gajo está na cama com a amante 
quando ouve os passos do marido. 
A mulher manda-o pegar as roupas e 
sair pela janela. 
Ele resmunga porque está a chover 
muito, mas não tendo outra solução, 
salta e cai no meio da rua, onde está a 
passar uma maratona. 
Ele aproveita e corre junto com os ou-
tros, que o olham de um jeito esquisito. 
Afinal, ele está nu! 
Um corredor pergunta: - Você sempre 
corre assim nu? - Sim! - Responde o 
amante - É tão bom ter uma sensação 
de liberdade... 
Outro corredor pergunta: -Mas você 
sempre corre assim nu com as roupas 
nas mãos? 
O gajo não se dá por vencido: - Eu gosto 
assim. Posso vestir-me no fim da corrida 
e ir para o carro para ir para casa... 
Um terceiro corredor insiste: - Mas você 
sempre corre assim nu com as roupas 
nas mãos e com um preservativo na 
pila? 

Aí o gajo responde: - Só quando está a 
chover! 
 

O Vampiro 
Batem na porta. De dentro, uma voz 
feminina pergunta: 
- Quem é? 
A outra voz respondeu: 
- É um vampiro! 
- E o que você quer? 
- Eu quero sangue! 
- Ah... então passa dia 27. 
 

O matulão 
Um gajo pequenino entra no elevador e 
depara-se com um gajo enorme lá den-
tro. 
O gajo grandalhão olha para o pequeni-
no e decide apresentar-se: 
- 2,05 metros de altura, 152 quilos, 
pénis de 30 cm, testículo esquerdo de 
1,2 quilos, testículo direito de 1,2 qui-
los... Victor Costa. 
O gajo pequenino desmaia. O gajo gran-
de pega no pequenino, reanima-o com 
umas bofetadas. 
- Que se passa? Tem algum problema? 
O tipo pequenino pergunta: 
- Desculpe, mas o que é que você disse? 
O gajo grandalhão repete tudo nova-
mente: 
- 2,05 metros de altura, 152 quilos, 
pénis de 30 cm, testículo esquerdo de 
1,2 quilos, testículo direito de 1,2 quilos 
... Vitor Costa. 
O gajo pequenino suspira de alivio ... 
- Ah, Vitor Costa. Graças a Deus! Eu 
percebi que tinha dito: Vira-te de costas 
…  
 
 

A esposa 
Um homem estava em coma algum 
tempo, a sua esposa ficava ao pé dele 
dia e noite. Até que um dia o homem 
acorda, faz um sinal para a mulher, para 
se aproximar e sussurrar-lhe: 
- Durante todos estes anos você esteve 
ao meu lado. Quando me licenciei, você 
ficou comigo. 
Quando a minha empresa faliu, só você 
ficou lá e me apoiou. Quando perdemos 
a casa você ficou perto de mim. Quando 
perdemos o carro também estavas co-
migo. E desde que fiquei com todos 
estes problemas de saúde, você nunca 
me abandonou. Sabe de uma coisa? 
Os olhos da mulher encheram-se de 
lágrimas: 
- Diga amor... 
- Acho que você me dá azar! 
 



Velhote atrevido 
Num lar da 3ª idade, uma velhota apa-
nha outra a segurar a pila do marido... 
-Frederico... mas o que é isto ? O que é 
que ela tem que eu não tenho ??? 
E o Frederico responde com um sorriso 
nos lábios !!! 
-Parkinson... Parkinson... 
 
 

A sogra 
Um marido ganhou num sorteio, 3 pas-
sagens para Jerusalém. 
Chegou em casa, contou para a esposa, 
mandou ela arrumar as malas e foi li-
gando para chamar também a mãe dele, 
quando começou uma grande discus-
são, um grande debate, com a esposa 
que queria levar a mãe dela. 
Para dar final na briga ele concordou em 
levar a mãe dela (a sogra). 
Chegando lá, estavam visitando os lo-
cais onde Cristo passou quando de re-
pente a sogra, emocionada, passa mal. 
Levam a velha para o hospital e ela 
acaba morrendo. 
O marido conversando com o pessoal 
do hospital, para ver o que ia fazer, 
perguntou quanto custava o enterro em 
Jerusalém. 
Disseram que na moeda Portuguesa, 
seriam uns 1.000,00 €. 
Perguntou também quanto ficaria para 
mandar o corpo para o Portugal. Res-
ponderam que com o transporte e tudo 
ficaria uns 10.000,00 €. 
O marido então escolheu mandar para 
Portugal. 
O pessoal do hospital e a esposa olha-
ram espantados para ele sem entender, 
e perguntaram por que mandar o corpo 
para Portugal se é muito mais caro? 
O marido respondeu: - 
- Vocês já tiveram aqui um caso de res-
surreição...  
Prefiro não arriscar...  
 

Mala men 
Pergunta a professora: 
-joaozinho,do que tem mais medo? 
-do Mala Men. 
-nunca ouvi falar...quem é esse Mala 
Men? 
-quem é eu tambem nao sei. Mas a 
minha mae sempre que reza a noite diz: 
mas nao nos deixes de cair em tentaçao 
e livrai-nos do Mala Men. 
 

Guerreiros de Portugal 
"Portugal declara guerra à Rússia" 
Após consulta parlamentar sobre a 
invasão do espaço aéreo português, 

Portugal enviou uma mensagem à Rús-
sia! 
- Russos, declaramos-vos guerra: temos 
85 tanques,40 não andam por falta de 
combustível, 27 caças, 4 navios, 2 sub-
marinos e 5.221 soldados! 
O estado russo já respondeu: 
- Aceitamos a declaração, temos 19.000 
tanques, 790 navios, 9.000 aviões, 455 
submarinos e 5.5 milhões de soldados. 
Ao que Portugal respondeu: 
- Retiramos declaração de guerra! Não 
temos como alojar tantos prisioneiros! 
 

O Médico 
Numa faculdade de medicina o profes-
sor diz: 
- Os médicos têm que aprender duas 
coisas importantes: 
Primeiro, ter muita atenção; 
Segundo, nem um pouco de nojo po-
dem ter. Por isso, vamos fazer um teste. 
Trouxeram um cadáver e o professor 
enfiou o dedo no cu do morto; lambeu o 
dedo e mandou todos fazerem o mes-
mo. 
Todos se entre-olharam, com cara de 
nojo, mas fizeram o mesmo. 
Depois de todos terem lambido o dedo, 
o professor disse: 
Óptimo! Nojo vocês não têm. 
Agora só falta a ATENÇÃO, pois eu enfiei 
um dedo e lambi outro… 
 

O reformado 
As pessoas que ainda trabalham, per-
guntam-me muitas vezes, o que é que 
eu faço todos os dias, agora que estou 
reformado ... 
Bem, por exemplo, outro dia eu fui 
tratar de um assunto no meu banco, 
não demorei muito, foi uma questão de 
cinco minutos. 
Quando saí, um Polícia estava preen-
chendo uma multa por mau estaciona-
mento. 
Rapidamente aproximei-me dele e dis-
se: 
- Vá lá, senhor guarda, eu não demorei 
mais que cinco minutos...! Deus irá 
recompensá-lo se tiver um gesto simpá-
tico para com um reformado... 
Ele ignorou-me completamente e conti-
nuou a preencher a multa. 
Aí eu passei-me, e disse-lhe que só tinha 
demorado 1 minuto, blá blá blá... 
Ele olhou-me friamente e começou a 
preencher outra infracção alegando que 
também não tinha a vinheta comprova-
tiva do seguro. 
Então levantei a voz para lhe dizer que 
já tinha percebido que estava a lidar 

com um polícia idiota e mal formado, e 
que nem compreendia como é que ele 
tinha sido admitido na polícia de trânsi-
to...etc, etc 
Ele terminou de autuar pela segunda 
infracção, colocando-a no para-brisas, e 
começou com um terceiro preenchi-
mento. 
Eu já o estava a chatear há mais de 20 
minutos, chamando-o de tudo. 
Ele, a cada "mimo", respondia com uma 
nova infracção e consequente preen-
chimento da respectiva multa acompa-
nhada de um sorriso que refletia uma 
satisfação de vingança... 
Depois da décima violação... eu disse-
lhe: 
- Tenho pena senhor guarda, mas tenho 
que me ir embora... vem ali o meu Au-
tocarro! 
Desde que me reformei, aproveito todas 
as oportunidades para me divertir! 
TENHO TEMPO.. 
 

No céu 
Duas amigas encontram-se no céu e 
uma pergunta para a outra: 
- Como morreste? 
- Congelada. 
- Ai que horror!!! Deve ter sido horrível! 
Como é morrer congelada? 
- É péssimo: primeiro são os arrepios, 
depois as dores nos dedos das mãos e 
dos pés, tudo a congelar.... Mas, depois 
veio um sono muito forte. E depois 
perdi a consciência.. E tu, como morres-
te? 
- Eu? De ataque cardíaco. Eu estava 
desconfiada que o meu marido me traía. 
Um dia cheguei a casa mais cedo... Corri 
até ao quarto e ele estava na cama, 
calmamente a ver televisão. 
Desconfiada, corro até à cave, para ver 
se encontrava alguma mulher escondi-
da, mas não encontrei ninguém. Corri 
até ao segundo andar, mas também não 
vi ninguém. Subi até ao sótão e, ao subir 
as escadas, esbaforida, tive um ataque 
cardíaco e caí morta... 
- Oh, que pena... Se tivesses procurado 
na arca congeladora, estaríamos ambas 
vivas! 
 

Copianço 
A professora diz aos alunos para dese-
nharem o órgão sexual feminino. 
Nisto uma aluna incapaz de fazer o 
desenho, abriu as pernas e espreitou 
para debaixo da saia. 
Um colega vê e grita: 
- PROFESSORA, ELA ESTÁ A COPIAR!!! 
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 economia dos Açores é baseada 

na agropecuária, sendo a produção leiteira e os 

lacticínios o mais importante sector económico. 

Existem atualmente cerca de 51.684 vacas de aptidão lei-

teira na ilha de São Miguel e, no ano de 2013, foram entre-

gues nas fábricas do arquipélago dos Açores 536.074.200 

litros de leite. A grande maioria das explorações de bovinos 

leiteiros nos Açores está dispersa em pequenas parcelas de 

pastoreio e, uma vez que os animais estão permanente-

mente na pastagem e a ordenha é realizada recorrendo a 

máquinas de ordenha móveis, este é um sistema com prá-

ticas de maneio muito particulares e características. 

O objetivo deste estudo realizado na Ilha de São Miguel foi 

avaliar a contaminação do leite do tanque com alguns dos 

principais agentes causadores de mastite - Staphylococcus 

spp. e Coliformes – e ainda identificar as principais práticas 

de maneio que contribuem para a presença destes agentes 

nas explorações leiteiras desta Ilha. No decorrer do mês de 

Julho de 2014 recolheram-se amostras de leite do tanque 

em 100 explorações leiteiras e efetuou-se uma pesquisa, 

através de um questionário, sobre as práticas de maneio 

utilizadas, e que podiam constituir importantes fatores de 

risco para a ocorrência de Staphylococcus aureus (S. au-

reus), Staphylococcus coagulase-negativos (SCN) e colifor-

mes nas explorações. 

Mastites por Staphylococcus spp. 

Staphylococcus são, atualmente, os microrganismos mais 

frequentemente isolados das glândulas mamárias dos bo-

vinos. No diagnóstico de mastites, os Staphylococcus divi-

dem-se em Staphylococcus coagulase-positivos (sendo o 

Staphylococcus aureus a bactéria de maior importância) e 

Staphylococcus coagulase-negativos. 

Staphylococcus aureus é uma das maiores causas de masti-

tes subclínicas, clínicas, recorrentes e crónicas nos bovinos 

leiteiros. As mastites por S. aureus podem originar um lar-

go espetro de sinais clínicos, desde casos ligeiros sem sinais 

clínicos a casos extremos que acabam por ser fatais. No 

entanto, a forma mais frequente e que origina as perdas 

mais importantes é a forma subclínica da mastite que se 

caracteriza pela ausência de alterações externas a nível do 

úbere, mas resultando, num aumento significativo da con-

tagem de células somáticas (CCS), numa diminuição da 

produção de leite e, em muitos casos, no refugo precoce 

do animal. Altamente contagioso, o S. aureus multiplica-se 

sobretudo nas extremidades dos tetos com lesões causa-

das por fatores como a incorreta configuração da pulsação 

e vácuo da máquina de ordenha, a sobreordenha, trauma-

tismos causados por picadas de insetos, entre outros, e as 

infeções disseminam-se entre vacas ou entre quartos du-

rante a ordenha através dos equipamentos da ordenha, 

das mãos dos ordenhadores, de panos/toalhas utilizados 

na limpeza e secagem de tetos e partilhados entre vacas, 

através das tetinas, por meio de insetos e por amamenta-

ção cruzada. Relativamente ao tratamento, uma vez que S. 

aureus são agentes invasivos e que se alojam em áreas 

profundas da glândula mamária, geralmente com formação 

de microabscessos, a penetração do antibiótico é geral-

mente reduzida, o que dificulta a eliminação deste agente. 

Além disso, S. aureus são, geralmente, resistentes a alguns 

antimicrobianos (especialmente β-lactâmicos). Assim, as 

taxas de cura das infeções intramamárias (IIM) por S. au-
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reus são baixas, sobretudo quando o tratamento é efetua-

do durante a lactação. 

Staphylococcus coagulase-negativos são parte integrante 

da microflora da pele do teto e do orifício externo do canal 

do teto. Todos os fatores que contribuam para a irritação 

ou lesão da pele do teto originam um aumento do número 

de SCN nestes locais. O leite do tanque pode ser fortemen-

te contaminado com SCN se os procedimentos da ordenha 

forem inadequados, a higiene for pobre, se existir irritação 

ou lesões da pele do teto e ainda se não for realizada a 

desinfeção dos tetos após a ordenha. A incidência de novas 

infeções é máxima durante o período seco e antes do parto 

e a sua prevalência é mais elevada em novilhas no início de 

lactação. Segundo vários autores, este tipo de mastite nas 

novilhas poderão prejudicar o desenvolvimento da glându-

la mamária e, consequentemente, terem um efeito negati-

vo sobre a qualidade do leite e a futura produção de leite. 

No geral, SCN originam com maior frequência mastites 

subclínicas que resultam numa diminuição da produção e 

num aumento da CCS, podendo contudo, originar casos de 

mastites clínicas ligeiras (farrapos). À semelhança do S. 

aureus, existem casos de mastites por SCN que apresentam 

resistência aos antibióticos tornando bastante complicado 

o tratamento das mesmas. 

Mastites por Coliformes 

As mastites por coliformes (Escherichia coli, Klebsiella, 

Enterobacter) são o exemplo clássico de uma causa ambi-

ental de mastites, principalmente em explorações onde os 

cuidados de higiene e limpeza são insuficientes. E. coli é o 

agente ambiental mais prevalente nas explorações e, por 

isso mesmo, o agente ambiental que mais provoca masti-

tes. Está presente nas fezes, no solo, na água e nas camas 

em elevada quantidade e, a higiene e ventilação insuficien-

tes assim como a sobrelotação animal podem aumentar a 

sua prevalência. A taxa de novas infeções causada por coli-

formes é superior durante o período seco e o pico de inci-

dência de mastites clínicas ocorre, na maioria das explora-

ções, imediatamente após o parto. Durante a lactação, as 

IIM por bactérias coliformes são mais frequentes durante 

os três primeiros meses e, especialmente, no primeiro mês 

de lactação. A maioria dos casos de mastite por coliformes 

origina sinais clínicos ao nível do quarto ou quartos afeta-

dos, tais como o aumento local da temperatura, rubor e 

leite com aspeto aquoso. No entanto, em alguns casos as 

IIM podem originar mastites hiperagudas (“mamites de 

aguadilha”) com um quadro sintomatológico generalizado 

e que pode originar a morte do animal em poucas horas. 

 

Prevalência de Staphylococcus spp. e Coliformes 

nas Explorações da Ilha de São Miguel  

Todas as amostras de leite foram submetidas a uma análise 

de PCR em tempo real cujos resultados revelaram a pre-

sença de S. aureus em 59 (59%) das 100 explorações, SCN 

foi detetado na totalidade das amostras (100%), E. coli e 

outros coliformes (COL) foram detetados em 75% e 35% 

das explorações, respetivamente (gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Prevalência de S. aureus, SCN, E. coli e COL no tanque de explorações da ilha de São Miguel. 

Os resultados obtidos neste estudo permitiram verificar 

que algumas das práticas de maneio contribuíram de forma 

significativa para os resultados obtidos. Explorações leitei-

ras nas quais não se utilizavam luvas durante a ordenha, 

pré-dipping ou água quente no ciclo de lavagem da máqui-

na de ordenha apresentaram maior probabilidade de pre-

sença de S. aureus e coliformes no tanque do leite. Explo-

rações cujos animais apresentavam tetos/úberes e caudas 

sujos a muito sujos, cuja ordem da ordenha era aleatória 

(vacas com mastite intercaladas com vacas saudáveis) ou 

explorações onde se verificou ausência de registos apre-

sentaram uma probabilidade superior de presença de S. 

aureus no leite do tanque. Verificou-se ainda um aumento 
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da probabilidade de deteção de coliformes em explorações 

leiteiras com tanques móveis (não refrigerados). 

Os resultados deste estudo realçam uma vez mais a impor-

tância da aplicação de boas práticas de maneio para a pre-

venção das mastites na exploração e, consequentemente, 

para a manutenção da qualidade do leite. A prevenção é a 

abordagem mais importante e economicamente viável. 

Prevenção e Controlo 

Ambiente 

 Proporcionar áreas de parto limpas. As pastagens bem 

drenadas sem grandes acumulações de água e lamas são 

preferíveis como locais de parto.  

 Manter as vitelas separadas quer na pastagem quer em 

viteleiros, que devem ser individuais, a fim de evitar que 

mamem umas nas outras transmitindo bactérias. 

 Não alimentar as bezerras lactantes com leite proveni-

ente de vacas com mastite. 

 Proporcionar um ambiente de alojamento limpo e seco, 

nunca esquecendo que os locais onde permanecem as 

vacas secas são tão importantes quanto aqueles onde 

permanecem as vacas em lactação.  

 Controlo dos insetos, responsáveis por traumatismos 

nas extremidades dos tetos e disseminação das bactérias 

entre vacas. 

Ordenha 

 Utilização de luvas de latex ou nitrilo durante a ordenha 

que devem ser mudadas, enxaguadas ou higienizadas 

quando se encontrarem sujas ou removidas após a orde-

nha de um animal infetado. 

 Remover a sujidade dos tetos sem utilizar água sendo o 

objetivo eliminar a utilização de água de todos os proce-

dimentos da ordenha. 

 Eliminação dos primeiros 3-4 jatos de leite de cada 

quarto. 

 Utilização apropriada de pré e pós-dipping de modo a 

garantir que se abrange todo o teto (ou no mínimo ¾ des-

te) e num período de tempo suficiente (20-30 segundos). 

 Antes da colocação das tetinas, deve ser realizada a 

secagem efetiva dos tetos recorrendo-se à utilização de 

toalhas de papel individuais, limpas e secas. 

 Correta colocação, posicionamento e remoção das teti-

nas, certificar que estas são removidas na altura correta e 

corrigir de forma rápida os deslizamentos. 

 As extremidades dos tetos devem ser observadas com 

frequência a fim de se detetar a presença de fendas e ou-

tras lesões. 

 As vacas com mastite devem ser ordenhadas no final 

para evitar contaminações cruzadas. 

 Realizar quinzenalmente/mensalmente o teste califor-

niano de mamites (TCM).  

 Limpeza, desinfeção e manutenção regular do equipa-

mento da ordenha. 

Animais 

 Aplicação de antibiótico de secagem, sendo este o mé-

todo mais efetivo para eliminação de infeções já existen-

tes e prevenção de novas infeções durante este período. 

 Realização e manutenção de registos de mastites, tra-

tamentos de secagem e outros tratamentos, resultados 

do TCM, entre outros. 

 Substituição do efetivo com animais da própria explora-

ção sempre que possível ou, no caso de novilhas e vacas 

recém-adquiridas, separação e ordenha das mesmas em 

último até que possam ser realizadas culturas bacterioló-

gicas do seu leite. 

 Refugo dos casos crónicos sem recuperação. 

 A otimização da resposta imunitária inespecífica da vaca 

através de uma boa nutrição, sobretudo através da su-

plementação com vitamina E e selénio três a quatro se-

manas antes do parto é um fator importante na preven-

ção das mastites. 

 Vacinação: A otimização da imunidade específica contra 

estes agentes é possível através da vacinação. Dois estu-

dos internacionais recentemente publicados no Journal of 

Dairy Science (Schukken et al., 2014, Bradley et al., 2014) 

sobre a única vacina para mastites aprovada pela EMA 

(agência europeia do medicamento) comercializada pela 

HIPRA, evidenciam uma redução efetiva da incidência e 

duração de IIM por S. aureus e SCN, uma redução da se-

veridade das mastites agudas por coliformes e conse-

quente aumento da produção de leite de 2 li-

tros/vaca/dia, aumento do teor butiroso e teor proteico 

do leite nos animais vacinados, apontando a vacinação 

como uma importante ferramenta adicional dentro de 

um programa de boas práticas para o controlo da quali-

dade do leite. 

“Explorações leiteiras nas quais não se utilizavam luvas durante a ordenha, 

pré-dipping ou água quente no ciclo de lavagem da máquina de ordenha 

apresentaram maior probabilidade de presença de S. aureus e coliformes 

no tanque do leite.” 
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EDITAL Nº1 
 

PLANO DE CONTROLO E ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE 

AUJESZKY – DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE SUÍNOS 

 

 
Fernando Moniz Sousa, Diretor Regional da Agricultura, faz saber que: 

 

 

1. Durante o mês de Abril de 2015, os proprietários de todas as explorações suínas são 

obrigados a declarar os efetivos que possuam, referidos ao dia 1 daquele mês. 

2. A Declaração de Existências deve ser efectuada no Serviço de Desenvolvimento 

Agrário de Ilha. 

3. O impresso destinado a manifestar aqueles efetivos é o Mod. 800/DGV, disponível no 

Portal da DGV em www.dgv.min-agricultura.pt ou em qualquer Serviço de 

Desenvolvimento Agrário de Ilha. 

4. Estes impressos depois de devidamente preenchidos, datados e assinados, deverão ser 

entregues ou remetidos, até ao final do mês de abril, para os Serviços de 

Desenvolvimento Agrário de Ilha, que devolverão aos interessados o comprovativo da 

respetiva declaração. 

5. A declaração das existências de suínos é considerada medida sanitária visando o 

combate à Doença de Aujeszky, no âmbito do Decreto-Lei n.º 85/2012 de 5 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 222/2012, de 15 de outubro, pelo que o seu não 

cumprimento acarreta a penalização prevista a que possam a vir incorrer os 

proprietários ou responsáveis pelas explorações suínas que não procedam a esta 

declaração dentro dos prazos estabelecidos. 

6. Este Edital entra imediatamente em vigor, solicitando-se a todas as autoridades 

veterinárias, policiais, administrativas e seus agentes que fiscalizem o seu integral e 

rigoroso cumprimento. 

Direção Regional da Agricultura, 18 Março de 2015 

 

 

O Diretor Regional 

 
Fernando Moniz Sousa 

 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/






N Ã O  L H E S DÊ HIPÓTESE

E C T O PA R A S I TA S

Existe uma forma eficaz de controlar 
os ectoparasitas nos Bovinos e Ovinos.

MOSCAS PIOLHOS CARRAÇAS

ZERO DIAS 

Pergunte ao seu médico veterinário sobre as soluções MSD Animal Health para o controlo de ectoparasitas nos seus animais.
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