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vAmOS A ISTO!

Boas caros leitores, 
No meu anterior editorial disse o seguinte: “Os tempos que se 
avizinham não serão fáceis. Os consecutivos aumentos de todo 
o nosso custo de produção têm levado a uma descapitalização 
maior e mais rápida. As indústrias, uma vez mais em tantas 
outras, continuam sem pagar o valor justo pela excelente 
matéria-prima que entregamos dia após dia e não aumentam 
o preço por sua própria iniciativa!”
Três meses depois o panorama é semelhante ao que disse, 
temos novos aumentos dos custos de produção e as indústrias 
(embora tenham aumentado) continuam longe dos preços 
praticados no resto da europa, basta só ver os preços praticados 
no mês de maio da Holanda (47.50€), Irlanda (52.84€), 
Alemanha (48.48€), França (45.03€), Polónia (45.55€), a 
média do preço pago por litro de leite na Europa foi de 47.36€, 
enquanto em abril nos Açores a média foi 32.5€ uma enorme 
diferença de 14.86€. É completamente inaceitável da parte da 
produção assistir as nossas indústrias e distribuição a pagar 
um preço tão baixo, especialmente quando sabem a qualidade 
do nosso produto e não pagam por ela!
Para juntar à festa temos estratégias políticas que nada 

servem, a não ser para fazer campanhas e fingir trabalho feito. 
Na verdade o que temos assistido é uma mão cheia de nada, 
vejamos a nossa Ministra da Agricultura que na sua ótica a 
isenção de IVA é uma grande ajuda aos produtores. Vai dar 
tudo no mesmo, ou seja, iremos pagar o mesmo valor no final 
do ano, o reembolso do IVA de forma resumida é feito através 
do balanço do valor do IVA que pagamos (compra de alimentos, 
fertilizantes, etc.) e recebemos (venda do leite e animais), não 
pagando IVA nas nossas compras iremos pagar no final do ano 
o mesmo valor, isso não é ajudar, mas sim adiar. 
Infelizmente temos sempre políticas desta ordem, mesmo a 
nível regional as políticas são sempre as mesmas, seja neste 
atual governo, seja no anterior governo que só critica o atual, 
no entanto é preciso salientar a coragem política do atual 
governo para fechar a fábrica de lacticínios na ilha das Flores 
que não era rentável. Mas, infelizmente, a agricultura em 
Portugal funciona como uma vaca com hipocalcemia, quando 
está aos tombos injeta-se um balão de cálcio para ver se ela 
aguenta mais uns tempos. 
É preciso não esquecer que à 35 anos atrás o estado gastava 
50% do seu orçamento na agricultura e hoje é apenas 15%, 
existe claramente um desinvestimento e falta de interesse por 
parte do governo nacional na agricultura - não poderíamos 
estar mais mal servidos.
Por isso caros colegas, há que produzir leite ao mais baixo 
custo! Esta é a mensagem que deixo pois se formos atrás das 
ideias e vontades das indústrias e das políticas nacionais 
nunca iremos estar economicamente estáveis.
Um bem-haja!
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ACIDOSE
Actualmente, assistimos a um aumento massivo da pro-

dução de carne e de leite a nível mundial e este aumento nos 
níveis de produção, no menor tempo possível, levou a que se 
utilizasse carbohidratos não fibrosos em excesso da dieta dos 
animais (especialmente grãos de cereais). 

A acidose ruminal é uma condição patológica/transtorno 
digestivo associado a elevadas concentrações de ácidos gordos 
de cadeia curta (AGCC) e ácido láctico no rúmen, provocando 
a queda do pH ruminal, afectando a eficiência da flora ruminal 
e da fermentação (OGILVIE, 2000). À medida que o pH cai, as 
condições tornam-se propícias para o crescimento de microrga-
nismos que produzem ácido lático, que é cerca de 10 vezes mais 
forte do que a maioria dos ácidos gordos voláteis (AGV) pro-
duzidos no rúmen, o que contribui ainda mais para a gravida-
de da acidose. O desequilíbrio entre as populações de bactérias 
celulolíticas e amilolíticas, alterando a microbiota do rúmen, faz 
aumentar a população de Streptococcus bovis que fermenta os 
açúcares, causando aumento do ácido láctico no rúmen, dimi-
nuindo o pH do meio ruminal e promove a lise dos protozoários 
e das bactérias celulolíticas (BEVANS et al., 2005).

A acidose pode manifestar-se de forma clínica ou subclíni-
ca e afecta as vacas de diferentes idades e em diferentes fases 
da lactação. O rúmen da vaca funciona melhor a um pH entre 
os 6.5 e os 7.0. Quando o pH baixa para níveis de 5 o animal 
entra em acidose. A acidose tem impacto na ingestão de maté-
ria seca, produção de leite e componentes do leite. A utilização 
de leveduras vivas faz com que haja captação de oxigénio para 
aumentar a fermentação anaeróbica e limitar as bactérias ae-
róbias prejudicias. Isto estimula a maior digestão da fibra, com 
a produção de mais ácidos gordos voláteis benéficos como o 
propionato, acetato e em menor percentagem o butirato. Os 
cultivos de levedura actuam como fonte nutricional para a mi-
crobiota e estimulam o crescimento de bactérias utilizadoras 
de ácido láctico, estabilizando o pH do rumen. 

O controle do pH ruminal tem um papel primordial no 
processo de fermentação no rúmen, o qual depende de quatro 
fatores fundamentais, a produção de AGCC, a eliminação dos 
mesmos por meio da absorção pela parede ruminal, o fluxo 
com a fase líquida para o omaso e a capacidade de tampona-
mento do meio (Calsamiglia et al., 2012). 

A absorção dos AGCC contribui para a manutenção do 
pH perto da neutralidade devido a secreção de bicarbonato 
no rúmen. Cerca de 50% do bicarbonato presente no rúmen 
vêm da saliva, durante a alimentação e ruminação, enquan-
to,  os outros 50% vêm da absorção ativa dos AGCC (Owens 
et al., 1998).

Os animais com acidose  apresentam sinais clínicos como 
anorexia, dor abdominal, taquicardia, taquipneia, diarreia, 
letargia, distensão abdominal, andar cambaleante, decúbito e 
morte (Krause & Oetzel, 2006).

BiBliografia:
•  BEVANS, D.W.; BEAUCHEMIN, K.A.; SCHWARTZKOPF-GENSWEIN, K.S.; MCKIN-

NON, J.J; MCALLISTER, T.A. Effect of rapid or gradual grain adaptation on sub 
acute acidosis and feed intake by feedlot cattle. Journal of Animal Science, 2005. 
v.83, p.1116–1132

•  Calsamiglia, S, Blanch, M, Ferret, A & Moya, D 2012, ‘Is subacute ruminal acidosis 
a pH related problem? Causes and tools for its control’, Animal Feed Science and 
Technology, vol.172, pp.42– 50

•  de Ondarza, M. B. Rumen acidosis....causes and remedies. Hoard´s Dairyman, v. 
151, n. 09, 2006.

•  Krause, KM. & Oetzel, GR 2006, ‘Understanding and preventing subacute ruminal 
acidosis in dairy herds: A review’, Animal Feed Science and Technology, vol.126, 
pp.215–236.

•  NOCEK, J. E. Bovine acidosis: implications in laminitis. Journal of Dairy Science, 
Champaign, v. 80, n. 5, p. 1005-1028, 1997.

•  OGILVIE, T.H. Doenças do sistema gastrintestinal dos bovinos. In: Medicina inter-
na de grandes animais. São Paulo: Artmed, 2000, p. 61-96

•  Owens, FN, Secrist, DS, Hill, WJ, Gill, DR 1998, ‘Acidosis in cattle: a review’, Journal 
Animal Science, vol.76, pp.275–286.

Fig.1-Processo de acidose metabólica em ruminantes 
Fonte: Adaptado de NOCEK (1997)
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Ao contrário de outras espécies, nos bo-
vinos não existe transferência de anticor-
pos (imunoglobulinas) através da placen-
ta enquanto o feto se está a desenvolver 
no útero da progenitora (godden, 2008). 
estes anticorpos são moléculas respon-
sáveis pelas defesas do organismo contra 
microrganismos causadores de doenças. 
ou seja, um bezerro quando nasce não 
possui defesas, pelo que a única forma de 
ficar protegido nas primeiras semanas de 
vida até desenvolver o seu próprio sistema 
imunitário passa pela administração de 
um colostro rico em imunoglobulinas (go-
dden, 2008). A este processo chamamos 
de transferência de imunidade passiva.

estima-se que a falha desta transferên-
cia pode chegar a 37% dos bezerros nas-
cidos (trotz-Williams et al., 2008). isto 
resulta num vitelo débil e com maior risco 
de desenvolvimento de doenças nas pri-
meiras semanas de vida, tais como diar-
reias neonatais e doenças respiratórias 
(renaud et al., 2018). As perdas econó-
micas associadas a mortalidade, morbili-
dade e decréscimo de ganho médio diário 
de peso são estimadas em médias de 60€ 
(10-109€) por vitelo em sistemas de pro-
dução leiteiro e 80€ (20-139€) em siste-
mas de engorda (raboisson et al., 2016).

os pontos mais críticos para que o en-
colostramento seja bem feito são os se-
guintes:

mArIA mArTInS
MÉDicA VeterinÁriA

TEmPO

A permeabilidade do intestino, ou seja, a capacidade do 
intestino absorver as imunoglobulinas para o sangue, diminui 
drasticamente a partir das 12h após o nascimento e cessa com-
pletamente às 24h (Stott et al., 1979b). Por isso, é aconselhado 
que o colostro seja administrado assim que possível, a seguir 
ao nascimento (Fischer et al., 2018), não ultrapassando as pri-
meiras 4h de vida (Stott et al., 1979b). 

vOlumE

Atualmente são vários os estudos que têm sido feitos de for-
ma a apurar qual o volume certo de colostro a administrar para 
que haja uma boa eficiência de absorção aparente (AEA). As-
sim, alguns autores mostram vantagens quando é ingerido cerca 
de 10% do peso vivo em colostro na primeira toma (Godden, 
2008, Dunn et al., 2017). De uma forma geral, um vitelo que 
pese 40kg deve ingerir 4L de leite, dentro da janela de tempo de 
maior absorção intestinal. Adicionalmente, a administração de 
uma segunda toma às 6h de vida promove maiores ganhos diá-
rios de peso e reduz a taxa de morbilidade (Abuelo et al., 2021).

É aconselhado ainda que a administração seja feita através 
de biberão ou sonda esofágica, evitando que seja a progenitora 
a amamentar, visto que não se consegue controlar o volume 
que a cria bebe, nem a sua capacidade voluntária de mamar, 
resultando numa maior taxa de falha de transferência de imu-
nidade passiva (Godden, 2008; Moran, 2012).

COnCEnTrAçÃO 
DE ImunOglObulInAS

Para que possa existir uma transferência de imunidade 
passiva adequada, é necessário a ingestão de pelo menos 150 
a 200g de imunoglobulina G (IgG) (Chigerwe et al., 2008). 
Assim, o colostro deve possuir uma concentração superior a 
50g/L de IgG (Godden, 2008).

A qualidade do colostro é influenciada pela paridade da 
vaca (1ª e 2ª parição possuem o colostro de menor qualidade), 
raça, estado nutricional e/ou défice de saúde materno, estado 
imunitário e vacinação materna, tempo de período seco (que 
se for menor a 40 dias gera um colostro com concentrações 
pobres de imunoglobulinas), volume produzido (as vacas altas 

TrAnSfErênCIA 
DE ImunIDADE 
PASSIvA E 
EnCOlOSTrAmEnTO
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EnCOlOSTrAmEnTO

produtoras produzem um colostro mais diluído) e o interva-
lo parto-primeira ordenha (concentração do colostro é a mais 
alta ao parto e existe o risco de perda do colostro em vacas 
gotejadoras) (Godden, 2008).

Apenas será possível saber se o colostro é de qualidade su-
perior medindo. Os métodos mais práticos, possíveis de serem 
realizados na própria exploração, passam pelo uso de um co-
lostrómetro capaz de medir a densidade relativa do colostro, 
ou através de um refratómetro que permite verificar a concen-
tração de sólidos total presente (Bielmann et al., 2010).

Nas situações em que o colostro é de qualidade inferior ou 
obteve-se quantidades insuficientes, pode-se optar pelo uso de 
colostro de qualidade pasteurizado proveniente de outra vaca 
ou pelo uso de substitutos comerciais de colostro. Sugere-se 
ainda que seja feito o armazenamento do colostro de quali-
dade sempre que houver excedente, refrigerado ou congelado, 
num banco de colostro.

CArgA bACTErIAnA

O colostro também pode ser uma fonte de agentes pato-
génicos para o recém-nascido. Entre eles os mais comuns Es-
cherichia coli, Salmonella spp., Mycoplasma spp,, e Mycobac-
terium avium ssp. paratuberculosis (Houser et al., 2008). Estes 
microrganismos podem ter origem em doença, mastite, erros 
no acondicionamento do colostro ou contaminação aquando 
da colheita. Isto pode resultar no aparecimento de doença ou 
até mesmo afetar a absorção de imunoglobulinas (James et al. 
1981; Johnson et al., 2007). A simples presença de bactérias 
no intestino provoca uma aceleração na perda da capacidade 
de absorção, impedindo a adequada absorção dos anticorpos 
para a corrente sanguínea (James et al. 1981). Assim deve ser 
evitado colostro contaminado com fezes, urina ou sangue, leite 
proveniente de vacas com mastite ou outras doenças.

COnCluSÃO

Qualquer produtor deve apostar numa boa transferência 
de imunidade passiva visto que os custos são apenas laborais 
e com isso permite obter menores despesas veterinárias, me-
lhores ganhos de peso e melhores performances produtivas a 
longo prazo (Dunn et al., 2017).

É importante relembrar que mesmo alcançando níveis al-
tos de imunoglobulinas no sangue, a resistência imunitária do 
vitelo depende do equilíbrio entre as suas defesas e a exposição 
deste aos microrganismos no ambiente, por isso, não devem 
ser descorados problemas que possam existir relacionados 
com o maneio, higiene e nutrição, de forma a manter o animal 
saudável.

BiBliografia
•  Abuelo A., Cullens F., Hanes A., Brester J.L. Impact of 2 versus 1 colostrum 

meals on failure of transfer of passive immunity, pre-weaning morbidity and 
mortality, and performance of dairy calves in a large dairy herd. Animals (Ba-
sel). 2021; 11 (33799858): 782 https://doi.org/10.3390/ani11030782

•  Bielmann, V., Gillan, J., Perkins, N. R., Skidmore, A. L., Godden, S., & Leslie, K. 
E. (2010). An evaluation of Brix refractometry instruments for measurement of 
colostrum quality in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 93(8), 3713–3721. 
https://doi.org/10.3168/jds.2009-2943

•  Chigerwe, M., Tyler, J. W., Schultz, L. G., Middleton, J. R., Steevens, B. J., & Spain, 
J. N. (2008). Effect of colostrum administration by use of oroesophageal intuba-
tion on serum IgG concentrations in Holstein bull calves. 69(9), 6.

•  Dunn, A., Ashfield, A., Earley, B., Welsh, M., Gordon, A., McGee, M., & Morrison, 
S. J. (2017). Effect of concentrate supplementation during the dry period on 
colostrum quality and effect of colostrum feeding regimen on passive transfer 
of immunity, calf health, and performance. Journal of Dairy Science, 100(1), 
357–370. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11334

•  Fischer, A. J., Y. Song, Z. He, D. M. Haines, L. L. Guan, and M. A. Steele. 2018. Effect 
of delaying colostrum feeding on passive transfer and intestinal bacterial colo-
nization in neonatal male Holstein calves. J. Dairy Sci. 101:3099–3109. https: / / 
doi .org/ 10 .3168/ jds.2017 -13397.

•  Godden, S. (2008). Colostrum Management for Dairy Calves. Veterinary Clinics of 
North America: Food Animal Practice, 24(1), 19–39. https://doi.org/10.1016/j.
cvfa.2007.10.005

•  Godden, S. M., Haines, D. M., Konkol, K., & Peterson, J. (2009). Improving passive 
transfer of immunoglobulins in calves. II: Interaction between feeding method 
and volume of colostrum fed. Journal of Dairy Science, 92(4), 1758–1764. ht-
tps://doi.org/10.3168/jds.2008-1847

•  Houser, B. A., S. C. Donaldson, S. I. Kehoe, A. J. Heinrichs, and B. M. Jayarao. 
2008. A survey of bacteriological quality and the occurrence of Salmonella in 
raw bovine colostrum. Foodborne Pathog. Dis. 5:853–858. https: / / doi .org/ 10 
.1089/ fpd .2008 .0141.

•  James, R. E., C. E. Polan, and K. A. Cummins. 1981. Influence of administered 
indigenous microorganisms on uptake of I125- g-globulin in vivo by intestinal 
segments of neonatal calves. J. Dairy Sci. 64:52–61.

•  Johnson, J. L., Godden, S. M., Molitor, T., Ames, T., & Hagman, D. (2007). Effects of 
Feeding Heat-Treated Colostrum on Passive Transfer of Immune and Nutritional 
Parameters in Neonatal Dairy Calves. Journal of Dairy Science, 90(11), 5189–
5198. https://doi.org/10.3168/jds.2007-0219

•  Moran, J. 2012. Rearing young stock on tropical dairy farms in Asia. CSIRO Pu-
blishing.

•  Morin, D. E., McCoy, G. C., & Hurley, W. L. (1997). Effects of Quality, Quantity, and 
Timing of Colostrum Feeding and Addition of a Dried Colostrum Supplement on 
Immunoglobulin G1 Absorption in Holstein Bull Calves. Journal of Dairy Science, 
80(4), 747–753. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(97)75994-0

•  Raboisson et al., 2016 D.  Raboisson,  P.  Trillat,  C.  Cahuzac Failure of passive 
immune transfer in calves: A meta-analysis on the consequences and assess-
ment of the economic impact PLoS One, 11 (2016), p. e0150452 http://dx.doi.
org/10.1371/journal.pone.0150452

•  Renaud, D. L., T. F. Duffield, S. J. LeBlanc, D. B. Haley, and D. F. Kelton. 2018. Cli-
nical and metabolic indicators associated with early mortality at a milk-fed veal 
facility: A prospective case control study. J. Dairy Sci. 101:2669–2678. https: / / 
doi .org/ 10 .3168/jds .2017 -14042.

•  Stott, G. H., D. B. Marx, B. E. Menefee, and G. T. Nightengale. 1979b. Colostral 
immunoglobulin transfer in calves I. Period of absorption. J. Dairy Sci. 62:1632–
1638. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(79)83472-4.

•  Trotz-Williams, L. A., K. E. Leslie, and A. S. Peregrine. 2008. Passive immunity in 
Ontario dairy calves and investigation of its association with calf management 
practices. J. Dairy Sci. 91:3840–3849.

AJAmO JOvEm AgrICulTOr

5



Que podemos conhecer do senhor João Teves des-
de a sua infância até aos dias de hoje?

  Desde criança acompanhei o meu pai na lavoura, na altu-
ra tinha 4 bois com os quais trabalhava a terra para a produção 
de trigo, beterraba, milho, assim como no transporte de lenha 
para as casas das pessoas. Este era o combustível, só assim se 
tinha o pão de cada dia, e foi assim que aprendi de tudo, foi o 
melhor curso que tive na vida.

Aos 11 anos, com a quarta classe, terminei a escola e co-

EnTrEvISTA 

JOÃO
TEvES

se há coisa que distingue o concelho 
de nordeste é o selo que a natureza 
imprime em cada actividade humana, 
de onde as suas produções são de qua-
lidade. na freguesia da Fazenda fomos 
ao encontro do lavrador João teves, 
pessoa que ao longo da sua vida tem 
reconhecido e promovido a relação en-
tre a natureza e a produção, onde nos 
convidou a conhecer a sua exploração, 
sendo um dos primeiros produtores 
a fazer a reconversão da produção de 
leite para carne.

mecei a incentivar o meu pai a por vacas, que seria uma vida 
melhor. No início dos anos 70, comecei com o meu pai uma 
lavoura de 12 a 13 vacas, o que na altura foi bom porque o 
dinheiro do leite chegava todos os meses.

Nos anos 80 casei e daí comecei a minha vida, comprando 
as vacas do meu pai e depois, aos poucos, fui comprando outras 
explorações, com a intenção de aumentar a área de terreno, le-
vando alguns anos com a carroça de cavalo como único recur-
so de transporte. Quando alcancei as 50 vacas fiz um projeto 
para a compra de um trator, onde passei a ensilar muita erva, 
pois uma das minhas preocupações sempre foi a qualidade da 
alimentação, e o que ela resultava na produção. Sempre tive a 
ideia de que 70 % da alimentação dos meus animais deveria ser 
da pastagem, ou seja, produzido na exploração.

Nos anos 90 fiz um parque de alimentação, e tendo acesso 
à eletricidade fiz então a sala de ordenha e tanque de frio, o 
que para além do rendimento, trouxe maior qualidade de vida. 
Mas desse tempo relembro que um saco de adubo mais barato 
custava 1000 escudos e o mais caro 1500 escudos. Comparan-
do com hoje falamos de uma diferença de 5 € para 7,5 €, e o 
mesmo adubo, num saco menor, agora custa 20 €, e quando 
comparamos a ração, ainda é pior. Mais de metade do dinheiro 
do leite é para pagar a ração, e nos últimos tempos encaminha-
va-se para isso, gastar a mais para produzir por menos.

A sua relação com a produção de leite é hereditá-
ria, desde os seus antepassados, como é/foi ser pro-
dutor de leite numa freguesia como Fazenda?

Com muitas dificuldades, pois a rede de caminhos rurais 
tinha muito mau estado assim como o acesso a pontos de água. 
Acresce ainda a distância do concelho ao centro da ilha, tudo 
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era longe o que fazia ser mais caro tanto o que se comprava, 
assim como o transporte do que se vendia.

Que fatores mais teve em conta para mudar da 
produção de leite para carne?

Um dos principais foi a dificuldade em mão de obra, não 
há quem queira trabalhar, e com um preço do leite que se ar-
rasta a um nível abaixo do que devia ser, vi que tinha que re-
solver estas duas questões.

Como foi a preparação desta mudança? Quais os 
primeiros objetivos?

Foi feita aos poucos, mas com a falta de mão de obra, tive 
que pensar numa forma de o meu trabalho ser mais fácil, ga-
nhando maior qualidade de vida, o que também tem o seu va-
lor na minha idade. Outro dos objetivos foi deixar um sistema 
que é muito exigente em pormenores, como é a produção de 
leite, e ter atividade noutro muito mais simples.

Começou com que raças e de que forma?
Com limousines, charolesas, angus e outras vacas com vá-

rios cruzamentos.
Que critérios tem na escolha das linhas mãe e pai? 

Da sua experiência, o que pode concluir de cada raça 
que experimentou?

Da minha experiência, o pai limousine é o que tem trazido 
melhores resultados, animais dóceis. Da linha materna reparo 
que as vacas cruzadas, que ainda mantêm algum caracter lei-
teiro, são melhores mães, isto é, têm durante mais tempo leite 
para a cria, e o resultado disto é determinante para ter mais 
lucro quando um vitelão está pronto para o abate. À primeira 
vista, é uma vaca mais feia, mas mais do que uma raça, procuro 
uma vaca padrão.

Os animais que nasceram neste último ano, qual o 
destino que lhes dá, e com que critério?

Pretendo os vender aos 9 a 10 meses sem haver ração, ape-
nas pastagem e o leite da mãe, daí a grande diferença em ter 
um bom pai (conformação de carcaça) e uma mãe que o con-
siga sustentar até esta idade.

Qual o maneio alimentar desde os vitelos até às 
vacas?

Sempre presente a pastagem, calculo que cerca de 70%, 
complementando conforme a qualidade e quantidade da pas-
tagem rolo de erva e silagem de milho.

Qual o maneio reprodutivo?
A exploração é composta por 3 grupos, no grupo maior te-

nho um touro limousine, nos outros dois tenho um grupo com 
um touro limousine e o outro com um angus. Depois vamos 
analisando as crias de cada grupo.

Acha que os operadores no mercado local estão a 
valorizar o seu produto como deviam? Deve ser um 
produto de exportação ou comércio local?

Neste momento o que sinto é que o meu produto é o mais 
mal pago. O nosso mercado local nem o conhece, e é um facto 
que não dá para entender.

Os vários pontos da cadeia funcionam? Ou seja, 
desde o produtor, passando pelo talho, restauração e 
finalmente no consumidor, há ou não funcionalidade 
para que se entenda o porquê de este ser um produto 
que deveria ser mais valorizado?

Não funciona, o que deveria funcionar era um contro-
le desde o produtor de pastagem, sendo certificando, assim 

Parque de alimentação aproveitado da produção de leite.

Manga de contenção, estrutura essencial na criação de gado de carne

Criação do lote anterior

Um dos lotes mais pequenos com um touro Angus.
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Resultado de vários cruzamentos.

O terceiro e maior lote da exploração. Destaca-se a variedade de raças, 
procurando uma vaca padrão, tendo como pai um touro limousine puro.

Vacada.

como o talhante, a restauração e o consumidor. Este último 
tem que ter a certeza que o que escolhe é realmente carne de 
pastagem, e para isso cada passo tem que ter uma fiscalização 
e uma certificação. Mas também a restauração tem que perce-
ber que o produtor cria um animal composto por várias peças, 
e depois só quer algumas destas. Tem que ter capacidade de 
aproveitar tudo, assim como iniciativa e coragem para que o 
consumidor não coma só bifes.

Tem que haver organização para trabalharem todos em 
conjunto. Quem nos visita quer comer coisas diferentes, e vai 
gostar tanto de um bife como de uma carne guisada, desde que 
lha saibam servir e garantir de onde vem. E os locais, têm que 
reaprender a comer e a gostar de tudo, por vezes dizem que 
não tem venda, mas como se o cliente nem experimenta.

Só assim, com garantia, é que o consumidor entende que 
deve ser um produto mais caro, e não é o que se vê, onde muita 
vez se obriga a ter gato por lebre.

Para além de uma Marca Açores deveria haver 
uma marca na relação sustentabilidade/pastagem?

Sim, sustentabilidade na pastagem. E só com um controle e 
certificação isto seria uma realidade, caso contrário andamos 
a nos enganar, e um dia pode sair caro à nossa Região, e a ima-
gem que se pretende ter, deixa de ser reconhecida.

Cada vez mais se dá importância à relação pecu-
ária/ambiente, ainda mais no Nordeste, como se faz 
este equilíbrio protegendo o lucro?

Temos que valorizar melhor aquilo que produzimos, e sem 
dúvida que é a pastagem. A partir daí, cada um deve pensar 
numa atividade rentável, mas que não prejudique o futuro, e aí 
me refiro ao meio ambiente.

Que formações tem no sector, e como o ajudaram a 
alcançar os seus objectivos? 

Apesar de ao longo da vida ter tido alguns cursos nesta 
área, nada se compara ao que se aprende no trabalho e nas 
suas consequências.

Como foi a evolução deste projecto até aos dias de 
hoje? 

Uma grande diferença da produção de leite, mas vai alcan-
çando o que pensei passo a passo.

Vacas cruzadas, onde predomina o cruzamento da charolesa com a frísia, o que 
resulta num melhor desempenhe maternal. Segundo lote pequeno.

Vaca com a sua cria.

Touro Limousine.

AJAm O JOvEm AgrICulTOr
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Espetadas com a carne da sua exploração.

Carne da sua exploração em um res-
taurante no Nordeste. Convém apos-
tar, divulgar e ter a coragem de usar 
todas as peças de uma carcaça, o que 
evitava as importações e uma maior 
valorização de toda a cadeia.

Sustentabilidade com rentabilidade é um objetivo a ter sempre presente.

A exploração já começa a ter uma 
boa geração de futuros touros 
reprodutores.

Como é feito o maneio das pastagens ao longo do 
ano?

Começa por quanto mais terra pode ter por animal, maior 
será o rendimento. Reduzi as mobilizações de terra, logo me-
nos erosão do solo. A erva geralmente é pastoreada com mais 
idade, o que a certa altura do ano, ela espiga, a semente cai 
e depois no outono, com as primeiras chuvas, o gado faz um 
pastoreio ligeiro e a pastagem se renova. 

Faz milho, ou outras culturas complementares?
Sim, faço cerca de dois hectares de milho, aproveito os ex-

cedentes de pastagem em rolos.
Que iniciativas governamentais poderiam ajudar 

um projecto como o seu? Tem havido acompanha-
mento?

Infelizmente não vejo qualquer acompanhamento, logo 
não há iniciativas. Mas uma iniciativa era certificar a carne de 
pastagem, desde que seja num modo com sustentabilidade e 
rentável. Ao longo dos anos fomos orientados para um modo 
de produção com a caça ao subsídio, e vemos que não resultou, 
pois crescemos no sentido de ter mais apoios e não na valori-
zação do nosso produto.

Nós somos pequenos, e isto é bom, não é mau. Mais vale 
ser pequenos na quantidade do que produzimos, mas grandes 
na qualidade.

Hoje se assiste a um grande problema de mão-de-
obra em vários sectores, com esta mudança de pro-
dução, como encara esta questão?

Tem que haver mais incentivos para os jovens, não se pode 
estar a trabalhar muito e a ganhar e a viver pouco.

É um projeto que vai ter continuidade na próxima 
geração? Que papel passará a ter?

Julgo que sim e espero ter o papel de ajudar, não de atra-
palhar.

Que mensagem deixa aos nossos associados?
Desistir, nunca! Temos que ter esperança que dias melho-

res virão.

A exPlOrAçãO

TerrA

30 hectares 

VACAs

50

NOVilHAs

20

BezerrAs

15

BezerrOs

15

ViTelOs

20

TOurOs

Dois limousine 
e um Angus
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JOSé luíS PIrES 
vICEnTE
o lAVrADor Môr
DA conFrAriA 
Do leite 
Dos Açores

Quatro instituições sediadas na 
freguesia de Arrifes, maior bacia lei-
teira dos Açores: Associação de Jovens 

É o chamamento dos três 
grupos de ilhas, à defesa 
do leite açoriano.

capa e sobrecapa de cor 
acastanhada (a terra) ten-
do na sua base a fixação 
de 3 linhas bancas simbo-
lizando os três grupos de 
ilhas dos Açores, inspirada 
na capa de proteção que os 
produtores de leite usavam 
para se protegerem das in-
tempéries, com o emblema 
da confraria bordada na 
parte da frente da sobreca-

chapéu de feltro, com 
abas mal formadas, de 
cor acastanhado, também 
usado pelos produtores de 

OS nOSSOS SímbOlOS

Os TrÊs 
TOQues 
DO CHOCAlHO

A CAPA DA 
CONFrAiA

O CHAPeÚ

A InSIgnIA

COnfrArIA 
DO lEITE
DOS AçOrES
A MissãO CONTeMPOrâNeA 
DAs CONFrAriAs

Uma confraria e uma associação de 
“boas vontades” com vista à divulgação e 
defesa de um produto, cultura ou concei-
to, em que os seus associados se revêm.

Uma confraria reconhece o traba-
lho, saber e dedicação de pessoas singu-
lares e ou coletivas que se envolvem ou 
envolveram no objeto da confraria.

Uma confraria não é uma empresa, 
nem visa a atividade económica, pelo 
que não tem e não deseja possuir uma 
estrutura empresarial, sendo tão só 
uma associação que visa atingir o seu 
objetivo, sem entrar em concorrência 
com qualquer outra atividade.

CriAçãO De 
CONFrAriA DO leiTe 
DOs AçOres NA 
FreguesiA 
De ArriFes

“A ConfrAriA do Leite dos 
Açores tem por fim reunir 
os produtores, promoto-
res e Amigos do Leite Com A 
finALidAde de preservAr A 
históriA, trAdições e modo 
de vidA rurAL, bem Como vA-
LorizAr A produção do Leite 
e estimuLAr o seu Consumo.”

Agricultores Micaelenses, Cooperativa 
Agrícola Bom Pastor, Junta de Fregue-
sia de Arrifes e a Unileite, dão corpo à 
criação da nossa confraria, assinando 
a sua constituição formal, no dia 28 de 
junho de 2021, na Conservatório do 
Registo Comercial de Ponta Delgada.

No documento de constituição 
ficou plasmado o objetivo a que nos 
propomos:

pa, no lado esquerdo.
A fechar a capa tem um 
cordão de abotoamento que 
prenderá com uma minia-
tura da estaca de madeira 
de fixação do gado.

leite (muito bem retratados 
nos quadros e Domingos 
rebelo).
os chapéus incorporam 
uma fita de sede com as 
seguintes cores (dourado-
confrades fundadores; 
verde escuro-confrades 
efetivos e verde claro-
confrades honorários).

11
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o estandarte de cor azul, 
simbolizando o mar que 
nos envolve e que nos une, 
com o símbolo da confra-
ria. Por baixo 9 estrelas 

• 1º Bodo 21set12 Arrifes saúde
• 2º Bodo 22nov13 Arrifes Unileite 
• 3º Bodo 09set14 lactaçores em Vila Franca de Xira

Ao longo destes anos, a confraria en-
tronizou diversas instituições e perso-
nalidades envolvidas na temática do 
leite, tendo atualmente 22 confrades 
efetivos e 18 confrades honorários.
enumeram-se as instituições nossas 
confrades:
•  Junta de Freguesia de Arrifes

com a requalificação do largo das Ar-
ribanas, onde se destacam, o primeiro 
posto de recolha de leite naquela ba-
cia leiteira, entretanto recuperado, a 
fonte de lavagem das bilhas de leite, o 
bebedouro das vacas,  a confraria do 

enquanto lavrador Môr da confraria 
do leite, deixo uma mensagem de em-
penho de todos os confrades e a cola-
boração, apoio e carinho de todas as 
instituições ligadas ao setor do leite, 
de forma a dignificar a produção do 
leite, elevando os padrões de quali-
dade e bem estar animal, valorizando 
este modo de vida, herdado dos nosso 
avós e pais e que é hoje a fonte de sus-

o castanho da terra;
- o branco do leite
- o azul do mar
- o verde (toalhas) dos pastos

AS nOSSAS EnTrOnIZAçõES “bODO DE lEITE”

OS nOSSOS COnfrADES

A rOTA DO lEITE

mEnSAgEm fInAl

ESTAnDArTE AS nOSSAS 
COrES

que representam as nossas 
nove ilhas e o lema da 
confraria “eM Prol Do 
leite AçoriAno”.

•  Associação de Jovens Agricultores 
Micaelenses

•  Unileite, Ucrl
•  cooperativa Agrícola do Bom Pas-

tor, crl
•  Federação Agrícola dos Açores
•  cooperativa Agrícola de lacticínios 

do Faial, crl

•  cooperativa ocidental, crl
•  lacto Pico, cooperativa de lacticí-

nios do Pico
•  União das cooperativas de lacticí-

nios de são Jorge, Ucrl
•  União das cooperativas de lacticí-

nios terceirense
•  Quinta dos Açores

leite deu vida a um espaço museoló-
gico e interpretativo da rota do leite.
esta rota é uma mostra sintética e 
cómoda da fileira do leite nas suas 3 
fases: A produção, a transformação e 
a comercialização (tanto dos fatores 
aderentes à produção, como da venda 
de produto acabado);
tem um caracter didático e demons-
trativo do meio rural Açoriano, po-
dendo ser moldável com a finalidade 
de quem nos visita, tanto na forma 
turística como didática.
• na AJAM, poderão ver a funciona-

lidade e maneio de uma exploração 
leiteira Açoriana;
• na Unileite, unidade industrial, onde 
poderão realizar uma visita em segu-
rança, observando todo o processo de 
fabrico de vários produtos lácteos,
• na cooperativa Agrícola do Bom 
Pastor, Unidade comercial, poderão 
visitar e ver os fatores de produção 
usados pelos nossos produtores.. 
Aqui, há a oportunidade de adquirir 
produtos regionais, nomeadamente os 
nossos lacticínios, assim como a sua 
degustação.

tentação de centenas de famílias.
ser lavrador, ser produtor de leite não 
é para qualquer um, implica saber, 
experiência e um gosto muito especial 
pelas vacas, pelos pastos, pelo maneio 
dos animais e da terra, tarefas estas 
que deverão ser vividas com orgulho 
de quem cumpre uma missão funda-
mental para a economia açoriana e 
que são a imagem de marca dos nos-

sos Açores.
Bem hajam, a todos que se levantam pe-
las cinco horas da matina todos os dias 
e nos trazem o leite que se transforma 
nos nossos ricos produtos láteos.

Arribanas
aos 19 dias de maio de 2022

• 4º Bodo 01jun16 câmara Municipal de Ponta Delgada
• 5º Bodo 01jun17 câmara Municipal de Ponta Delgada
• 6º Bodo 31ago18 Arrifes Arribanas

AJAm O JOvEm AgrICulTOr
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As pneumonias constituem um impacto económico signi-
ficativo associado a altas taxa de morbilidade e mortalidade, 
principalmente na fase da recria. Podem ser causadas por uma 
diversidade de microorganismos, tais como: vírus, bactérias 
ou parasitas; sendo que em alguns casos estes agentes atuam 
em simultâneo.

De entre os factores de risco para a ocorrência de pneumo-
nias temos: 

• Falha na ingestão do colostro 
 (quantidade e/ou qualidade)
• elevada concentração ambiental 
 de microorganismos 
  - sobrelotação, 
  - Variações de temperatura, 
  - Humidade ambiental, 
  - Ventilação insuficiente, 
  - Alimentação inadequada,
  - stress no transporte e/ou no desmame.

Os sinais clínicos, normalmente são semelhantes e vão va-
riando consoante a evolução e a cronicidade da doença. De 
entre os quais temos : Depressão, perda de apetite, febre, se-
creções lacrimais e nasais, tosse, dificuldade respiratória, etc.

O tratamento desta patologia varia de acordo com o agente 
patogénico, e como o mais comum são causas bacterianas é 
quase rotineiro o uso errado de antibióticos. 

DICTyOCAuluS vIvIPAruS
O quE é?

A Dictiocaulose bovina é uma doença causada pelo Dictyo-
caulus viviparus, parasita que atinge a traqueia os brônquios 
e os bronquíolos dos animais, principalmente os mais jovens. 
Esta condição tem uma elevada importância económica pois 

PnEumOnIAS
PArASITárIAS

neM toDAs As PneUMoniAs se trAtAM coM AntiBiótico…

HElEnA AlmEIDA
MÉDicA VeterinÁriA

está associada a perda de peso, atraso no desenvolvimento do 
animal e principalmente a gastos com o tratamento.

A transmissão da Dictiocaulose depende, tal como em ou-
tras enfermidades, de diversos factores:

•  condições climatéricas (temperatura e humidade)
• carga parasitária no pasto
•  condição imunológica do animal (encolostramento 

adequado?)

CIClO bIOlógICO 

As fêmeas de Dictyocaulus são ovovivíparas, ou seja, pro-
duzem ovos que contêm larvas já desenvolvidas (L1). Esses 
ovos eclodem, na mucosa das vias respiratórias, libertando as 
larvas que migram até à traqueia, onde são posteriormente de-
glutidas e eliminadas mais tarde nas fezes ou então expelidas 
pela tosse.

Quando as L1 são eliminadas elas passam a ser chamadas 
de L2, e no meio ambiente, se estas tiverem condições propí-
cias ao seu desenvolvimento, passam para o terceiro estadio 
(L3) num período de aproximadamente 5 dias, e é nesta forma 
que as larvas se encontram infectantes.

As larvas L3 ainda nas fezes adquirem mobilidade e con-
seguem espalhar-se pela pastagem, local onde irão ser inge-
ridas pelos bovinos. A disseminação dessas larvas é também 
impulsionada na existência de um fungo chamado Pilobolus, 
que se desenvolve nas fezes e consegue espalhar as larvas para 
distâncias de aproximadamente 1 metro.

Quando as L3 são ingeridas pelos animais, estas atingem 
o intestino, atravessam a mucosa intestinal até chegarem aos 
gânglios linfáticos do mesentério, através dos vasos sanguíne-
os. É nos gânglios linfáticos que estas larvas atingem o último 
estadio (L4). Aqui as L4 migram através dos vasos sanguíneos 
até aos brônquios, bronquíolos e alvéolos, onde as fêmeas atin-
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gem a maturidade sexual, dão início a nova postura e iniciam, 
assim, um novo ciclo.

SInAIS ClínICOS

Os sinais clínicos vão variar conforme a fase de infecção e 
a carga parasitária:

•  taquipneia (aumento da frequência respiratória)
•  Dispneia (dificuldade respiratória)
•  tosse
•  secreções nasais
•  respiração bucal 
•  Pescoço e cabeça estendidos
•  cianose (mucosas azuladas)
•  Anorexia (perda de peso)
•  Perda de apetite
•  intolerância ao exercício
•  Diminuição da produção de leite

DIAgnóSTICO

O diagnóstico é conseguido através da observação dos si-
nais clínicos e comprovado através de exames laboratoriais, já 
que os sinais não são exclusivos de pneumonias parasitárias. 
Os métodos mais indicados são: ELISA – teste laboratorial que 
pesquisa anticorpos específicos; pesquisa do parasita através 
do microscópio, através de recolha de exsudado traqueal; e o 
método de Baermann, que permite a pesquisa de larvas infec-
tantes nas fezes. Para além destes métodos é possível identifi-
car o parasita através de necrópsia, encontrando os parasitas 
nos brônquios e bronquíolos.

Ilustração 1 - Dictiocaulus viviparus, ciclo de vida

Ilustração 2 - Dictiocaulus viviparus na traqueia, resultado de necrópsia

TrATAmEnTO

O tratamento baseia-se na administração de anti-helmin-
ticos como os benzimidazóis, Ivermectinas e levamisol. To-
dos estes demonstram eficácia nos vários estadios larvares do 
parasita, mas é aconselhada a sua administração o mais cedo 
possível, de maneira a não resultar em muitos danos nos teci-
dos pulmonares.

É recomendado também que se separe os animais com 
sinais clínicos severos num local fechado e isolado. Estes ani-
mais só voltarão à pastagem quando demonstrarem melhoria 
clínica.

PrEvEnçÃO

O mais importante é evitar que animais saudáveis e ani-
mais recuperados se infectem, separando-os dos animais que 
se encontram doentes. Para além disso deve se separar ani-
mais de faixas etárias diferentes de modo a interromper o ci-
clo do parasita na pastagem.

Também é recomendado respeitar as medidas de biosse-
gurança tal como a higienização em todas as actividades que 
envolvam o maneio dos animais incluindo a higienização dos 
equipamentos que tem contacto com as fezes.
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mErCADO DO SETOr DO
lEITE E lACTICínIOS
EvOluçÃO DO PrEçO DO lEITE à PrODuçÃO

PreçOs MÉDiOs MeNsAis eM 2021 PreçOs MÉDiOs MeNsAis eM 2021

leite ADQUiriDo 
A ProDUtores inDiViDUAis

leite ADQUiriDo  A ProDUtores inDiViDUAis
 QUePossUeM tAnQUe De reFrigerAção nA 

eXPlorAção/ trAnsPorte A cArgo DA FÁBricA

Mês EUr / Kg Teor médio de Mat. gorda (%) Teor Proteico (%)

MAR 2022 0.358 3.82 3.28

FEV 2022 0.358 3.85 3.30

JAN 2022 0.356 3.86 3.30

DEZ 2021 0.329 3.93 3.34

NOV 2021 0.330 3.96 3.36

OUT 2021 0.328 3.89 3.31

SET 2021 0.312 3.79 3.30

AGO 2021 0.310 3.77 3.29

JUL 2021 0.309 3.71 3.24

JUN 2021 0.310 3.71 3.30

MAI 2021 0.312 3.75 3.33

ABR 2021 0.312 3.72 3.33

MAR 2021 0.312 3.74 3.33

FEV 2021 0.311 3.83 3.30

JAN 2021 0.315 3.94 3.35

Mês EUr / Kg Teor médio de Mat. gorda (%) Teor Proteico (%)

MAR 2022 0.313 3.69 3.18

FEV 2022 0.314 3.74 3.16

JAN 2022 0.317 3.84 3.19

DEZ 2021 0.298 3.88 3.24

NOV 2021 0.293 3.85 3.24

OUT 2021 0.289 3.79 3.19

SET 2021 0.279 3.78 3.13

AGO 2021 0.276 3.73 3.10

JUL 2021 0.275 3.68 3.09

JUN 2021 0.276 3.65 3.11

MAI 2021 0.275 3.67 3.12

ABR 2021 0.277 3.67 3.17

MAR 2021 0.276 3.72 3.13

FEV 2021 0.278 3.77 3.15

JAN 2021 0.282 3.83 3.20

Mês EUr / Kg Teor médio de Mat. gorda (%) Teor Proteico (%)

MAR 2022 0.329 3.94 3.18

FEV 2022 0.337 3.99 3.24

JAN 2022 0.338 4.04 3.24

DEZ 2021 0.309 4.09 3.21

NOV 2021 0.308 4.03 3.20

OUT 2021 0.305 4.01 3.18

SET 2021 0.289 3.88 3.12

AGO 2021 0.286 3.81 3.03

JUL 2021 0.284 3.80 3.00

JUN 2021 0.287 3.87 3.07

MAI 2021 0.288 3.87 3.15

ABR 2021 0.289 3.91 3.19

MAR 2021 0.290 3.96 3.23

FEV 2021 0.290 3.98 3.21

JAN 2021 0.294 4.15 3.32

Mês EUr / Kg Teor médio de Mat. gorda (%) Teor Proteico (%)

MAR 2022 0.298 3.65 3.18

FEV 2022 0.295 3.68 3.16

JAN 2022 0.299 3.80 3.19

DEZ 2021 0.286 3.85 3.25

NOV 2021 0.277 3.85 3.25

OUT 2021 0.274 3.80 3.21

SET 2021 0.264 3.80 3.13

AGO 2021 0.259 3.72 3.08

JUL 2021 0.258 3.69 3.07

JUN 2021 0.259 3.63 3.10

MAI 2021 0.259 3.63 3.13

ABR 2021 0.259 3.64 3.17

MAR 2021 0.257 3.63 3.13

FEV 2021 0.260 3.72 3.14

JAN 2021 0.264 3.78 3.19

AçOrESCOnTInEnTE

leite ADQUiriDo A Postos De receção
e sAlAs coletiVAs De orDenHA

ProDUtores entregAM eM Postos 
De receção DA FÁBricA;

trAnsPorte A cArgo Do ProDUtor

V
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Mês EUr / Kg Teor médio de Mat. gorda (%) Teor Proteico (%)

MAR 2022 0.519 3.80 3.25

FEV 2022 0.518 3.85 3.19

JAN 2022 0.520 4.00 3.22

DEZ 2021 0.551 4.25 3.51

NOV 2021 0.414 3.90 3.30

OUT 2021 0.507 3.75 3.27

V

Mês
UHT

gordo Meio gordo gordo
ABR 2022 108 84 88
MAR 2022 105 82 86
FEV 2022 98 81 84
JAN 2022 98 78 82
DEZ 2021 98 77 81
NOV 2021 96 77 81
OUT 2021 97 74 80
SET 2021 97 74 80
AGO 2021 96 76 80
JUL 2021 95 75 80
JUN 2021 99 77 80
MAI 2021 95 76 81
ABR 2021 97 75 80
MAR 2021 99 76 80
FEV 2021 96 78 82
JAN 2021 98 76 80

lEITE EmbAlADO

quEIJO flAmEngO

lEITE bIO à PrODuçÃO

ano Semana
Eir / 100Kg

Desnatado inteiro Soro

2022

2022-05-09 289.08 468.96 124.39

2022-04-25 - 406.28 97.70

2022-04-18 - 383.40 104.23

2022-04-11 287.56 - 97.78

2022-03-28 381.29 356.00 100.77

2022-03-14 344.11 443.88 105.48

2022-03-07 393.09 330.27 110.65

2022-02-28 297.88 316.51 108.95

2022-02-07 310.21 384.86 108.35

2022-01-31 342.57 362.70 93.46

2022-01-10 277.09 287.69 93.55

lEITE Em PómAnTEIgA
ano Semana EUr / 100Kg

2021

2022-05-09 544.92

2022-04-18 637.88

2022-03-28 629.19

2022-03-14 598.91

2022-02-28 600.10

2022-02-14 544.67

2022-01-31 570.47

2022-01-24 574.00

2022-01-10 495.52

ano Mês EUr / 100Kg

2022

ABR 504.67

MAR 490.16

FEV 481.04

JAN 463.19

ano

Mês acumu-
lado

Homó-
logoJaneiro feve-

reiro Março abril Maio Junho Julho agosto Setem-
bro

outu-
bro

Novem-
bro

Dezem-
bro

AçORES
2020 52 505,6 48 595,1 58 259,1 59 740,1 63 004,8 59 430,9 56 461,5 52 247,4 51 326,9 48 478,8 46 012,9 47 526,5 159 359,8

 2021 989,1 47 362,3 55 798,2 - - - - - - - - - 152 149,6

SãO 
MIGUEL

2020 35 382,1 32 820,1 38 316,2 38 589,5 40 995,4 39 180,6 37 980,2 35 782,9 36 006,4 33 261,0 31 630,7 33 079,6 106 518,5

2021 778,5 31 870,4 36 838,3 - - - - - - - - - 102 487,2

EnTrEgA DE lEITE nA fábrICA
UniDADe: 100 litros

AJAmO JOvEm AgrICulTOr
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vITOr CHAlAçA
tÉcnico coMerciAl / 
Higiene e 
nUtrição AniMAl
vitor.chalaca@kersia-group.com

mElHOrAmEnTO 
E POTEnCIAlIZA-
çÃO DA OrDEnHA
o segUinte Artigo PretenDe sAlientAr A iMPortÂn-
ciA cADA VeZ MAior Do MelHorAMento DA orDenHA. 
estA MelHoriA PoDe ser AlcAnçADA Por AlgUns 
eleMentos QUe AVAliAreMos De segUiDA.
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InTrODuçÃO

A cultura do ananás dos Açores/S. Miguel var. Smooth 
Cayenne é única no mundo porque é cultivada em estufa, uti-
lizando um solo rico em matéria orgânica ao contrário dos 
outros locais de produção cuja cultura se faz ao ar livre e num 
solo pobre em matéria orgânica. É uma cultura de grande im-
portância no comércio regional, nacional e no turismo.

Trata-se, portanto, de uma cultura que deve ser mantida 
nas suas práticas culturais ancestrais e como um produto DOP 
(Denominação de Origem Protegida).

Em média existem 228 beneficiários à ajuda POSEI com-
preendendo uma área média de 54 ha (campanha 2009 a 2018)

A planta do ananás de S.Miguel desenvolve-se num subs-
trato orgânico constituído por terra, lenha moída integrando 
maioritariamente incenso (Pittosporum undulatum) e farelo. 
Muitas vezes o nível nutricional desta mistura não é o sufi-
ciente e as plantas apresentam sintomas de deficiência, difícil 
por vezes de serem identificados.

A planta expressa uma deficiência ou desequilíbrio nutri-
cional através de sintomas visuais manifestadas por alterações 
foliares na sua cor e tamanho e nos frutos através do calibre, 
cor da polpa, quantidade de açucares e pH do sumo.

Já existem algumas descrições de sintomas de deficiências 
de macro e micronutrientes na cv. Smooth Cayenne, Carvalho 
et al. (1994), Paula et al. (1998) e Souza (1999) mas, não existe 
nenhuma descrição para a mesma cultivar adaptada às con-
dições climáticas dos Açores e em cultura protegida. Através 
de fotografias tiradas ao longo de um ensaio experimental de 
deficiências de macroelementos levado a cabo no Serviço de 
Desenvolvimento Agrário de S.Miguel, o produtor de ananás 
deverá identificar o  problema de nutrição exteriorizado pela 
própria planta do ananás através da coloração das folhas, cres-
cimento da planta e qualidade dos frutos.  

SInTOmAS vISuAIS 
DE DEfICIênCIAS DE 
mACrOElEmEnTOS 
nA CulTurA 
DO AnAnáS

AnA CATArInA 
m. T. rODrIguES
Mestre eM 
ProDUção VegetAl
sDAsM- serviço de 
Desenvolvimento 
Agrário de são Miguel

mATErIAIS E méTODOS

O ensaio foi realizado na estufa com cobertura de vidro do 
Serviço de Desenvolvimento Agrário de S.Miguel – SDASM, a 
partir de julho de 2019.

Escolheu-se como substrato inerte, a pedra pomes, pro-
veniente de uma cascalheira em Água D’Alto a qual foi pre-
viamente peneirada de forma a retirar os detritos de maiores 
dimensões. Trata-se de um material vulcânico abundante na 
ilha de S.Miguel e com grande poder de retenção de água.

O plantio utilizado, teve origem no abrolhamento de tocas 
cedido por um produtor local.

Antes da plantação definitiva, as raízes destas plantas fo-
ram cortadas, retirando-se algumas folhas da base para pôr a 
descoberto os primórdios radiculares.

Semanalmente, foram administrados a cada planta um to-
tal de 500ml, distribuído por 2 regas (250ml) da solução com-
pleta de Hoagland & Arnon (1950) ou de solução com defici-
ência de cada um dos macronutrientes N, P, K, Ca, Mg e S. Por 
sua vez os Micronutrientes foram administrados por igual em 
todos os tratamentos.
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rESulTADOS/ DISCuSSÃO

Os sintomas de deficiência dos nutrientes minerais depen-
dem da sua função e mobilidade na planta. Avaliam-se atra-
vés da observação visual da cor das folhas tanto velhas como 
novas e no fruto. Esta coloração está diretamente relacionada 
com a mobilidade do elemento na planta.

DIAgnóSTICO vISuAl

• SOluçÃO COmPlETA
 As plantas com o tratamento completo apresentam-se sau-

dáveis, de cor verde, com grande emissão de folhas de limbo 
largo. Destacam-se das outras plantas em altura e emissão de 
folhas, produzindo frutos com excelente calibre. A taxa de su-
cesso da indução é de 100%.

• DEfICIênCIA DE AZOTO (-n)
O elemento Azoto é exigido pela planta do ananás em 

maiores quantidades do que qualquer outro nutriente, exceto 
o potássio. Fornecer suplementos adequados de azoto para as 
plantas de crescimento rápido é essencial para manter altas ta-
xas de crescimento e produção.

 As plantas deficientes em azoto apresentam o seu desen-
volvimento paralisado emitindo menos folhas que as plantas 
do tratamento completo (testemunha). No início da carência, 
as folhas jovens mostram uma cor verde uniforme, enquanto 
as mais velhas exibem uma tonalidade verde-amarelado. Com 
o decorrer da deficiência, as folhas mais velhas apresentam a 
base avermelhada e as folhas novas apresentam a parte central 

uma cor amarelo-limão Plantas ananicadas com folhas estrei-
tas e de cor amarelada. Os ápices das folhas velhas secam. Nos 
últimos estágios da carência azotada todo o vermelho desapa-
rece das folhas que passam a mostrar uma coloração amarela-
da uniforme. Não há formação/colheita de frutos.

• DEfICIênCIA DE fóSfOrO (-P)
O elemento Fósforo tal como o elemento azoto é um ele-

mento móvel, significando que os sintomas de deficiência apa-
recem primeiro nas folhas mais velhas.

As plantas com deficiência de fósforo não apresentam a 
cor amarelada e mantêm-se verdes, mas com a coloração ver-
melho-arroxeada na parte central do limbo e os bordos verdes 
pronunciados. É uma planta curta e menos ramificada.

• DEfICIênCIA DE POTáSSIO (-K)
O elemento Potássio é um elemento altamente móvel, por-

tanto os sintomas de deficiência aparecem primeiro nas folhas 
mais velhas.

Os sintomas iniciais de carência de potássio, manifestam- 
se pelo aparecimento nas folhas, de áreas levemente pardas, 
dispostas ao longo e, de ambos os lados da nervura principal. 
À medida, que a deficiência se agrava, as manchas tornam- se 
mais nítidas e as folhas justamente as mais afetadas, secam a 
partir da ponta. A parte seca adquire coloração parda. Com o 
agravamento da deficiência as plantas apresentam desenvol-
vimento reduzido, folhas estreitas e com pequeno número de 
emissão de folhas. As plantas apresentam desenvolvimento re-
duzido. Esses sintomas concordam plenamente com a biblio-
grafia consultada. Colheita de frutos.

Atraso na iniciação floral. Produção de frutos pequenos.
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• DEfICIênCIA DE CálCIO
O elemento Cálcio é um elemento imóvel, querendo isto 

significar que os sintomas de deficiência    surgem primeiro 
nas folhas mais jovens, com deterioração nas pontas e nas 
margens das folhas.

  

As folhas jovens apresentam uma coloração verde pálida, são estreitas e quebra-
diças. Colheita de frutos

Folhas jovens mais claras do que as folhas mais velhas.

• DEfICIênCIA DE mAgnéSIO
O elemento magnésio é um elemento móvel, indicando 

que os sintomas de deficiência aparecem primeiro nas folhas 
mais velhas. O magnésio é um componente da molécula de 
clorofila e uma deficiência reduz a concentração de clorofila, a 
fotossíntese e o crescimento.

As folhas mais velhas são as primeiras a exibir clorose; nu-
merosas manchas coalescentes ao longo das margens formam 
uma faixa amarelada, enquanto o resto da lâmina exibe uma 
tonalidade avermelhada. Colheita de frutos.

• DEfICIênCIA DE EnxOfrE
O elemento enxofre é um elemento pouco móvel, queren-

do isto significar que os sintomas de deficiência aparecem pri-
meiro nas folhas mais velhas.

Os sintomas da falta de enxofre são pouco evidentes sur-
gindo apenas uma leve perda de tonalidade verde das folhas. 
No entanto observa-se folhas amarelo-limão brilhantes que 
são mais largas do que o normal. Colheita de frutos embora 
com calibre pequeno.

COnCluSõES

Os sintomas visuais descritos e observados neste ensaio 
servirão de guia a todos os produtores da cultura de ananás 
de S.Miguel. Alguns sintomas estão em consonância com os 
descritos na bibliografia e outros são próprios da cultura, em 
estufa e cultivada de maneira diferente dos demais países de 
produção.

BiBliografia:
Bartholomew D. P., R. E. Paull e K.G. Rohrbach. “The Pineapple Botany, Production 
and Uses”, CABI Publishing

Haag, H. P. et al., “Estudos sobre a alimentação mineral do abacaxi (Ananas sati-
vus) Sch. “ Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, 1961

Mota Ramos, Maria José et al. “Sintomas visuais de deficiência de macronutrientes 
e de boro em abacaxizeiro Imperial”, Rev. Bras. Frutic. Jaboticabal-SP v.31, n.1, 
p.252-256, Março 2009

Mota Ramos, Maria José et al. “Qualidade sensorial dos frutos do abacaxizeiro Im-
perial cultivado em deficiência de macronutrientes e de boro”. Rev. Bras. Frutic. 
Jaboticabal-SP v.32, n.3, p.692- 699, setembro 2010

Ponte Tavares J. F. e J. A. Bettencourt Batista “Cultura do ananás em estufa ilha de 
S.Miguel- Açores (Portugal) Ponta Delgada 2004

Py C., Lacoeuilhe J. e C. Teisson “The pineapple cultivation and uses” Tecniques 
Agricoles et productions tropicales. 1987
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Lars e Inga Timpelen estão a gerir uma Quinta leiteira lo-
calizada em Jaeren, sudoeste da Noruega; Numa recente con-
versa com Lars e sua esposa Inga, aprendemos seus segredos e 
estratégias para ter sucesso.

Desde há muitos anos, a Quinta Timpelen é considerada 
uma das Explorações leiteiras com melhor desempenho na 
Noruega, com seu rebanho classificado entre os dez melhores 
para a produção de leite em 2020.

fale-nos sobre a sua Quinta e qual é o seu segredo 
para gerir uma Quinta bem sucedida e lucrativa?

Estamos situados na parte sudoeste da Noruega, de onde 
minha família é natural, e Juntamente com minha esposa, 
Inga, que também é muito apaixonada por agricultura e ge-
nética, decidimos focar o nosso trabalho na produção de leite.

Atualmente, gerimos cerca de 50 vacas, e nossos principais 
critérios provavelmente são semelhantes a muitos produtores 
de leite na Noruega ou em qualquer outro lugar, que é criar 
vacas com boa conformação, produção, vacas com eficiência 
alimentar e longevidade. A Norueguesa Vermelha tem sido 
uma boa escolha para nós, elas provaram ser muito competiti-
vas, então ter A Norueguesa Vermelha em nosso rebanho é o 
segredo do nosso sucesso, na verdade.

 
Conte-nos um pouco mais sobre o maneio do seu re-

banho; quais são os aspectos mais críticos para você 
considerar, e quais são os seus principais objetivos?

É essencial para nós ter uma Quinta bem gerida e eficaz, 
e concentramo-nos sempre em melhorar o desempenho do 
rebanho. Isso é possível quando você sabe que tem vacas ro-

vErmElHA
“ A norueguesA vermeLhA 
tem sido umA boA esCoLhA 

pArA nós, e eLAs provArAm 
ser muito CompetitivAs. 

nA verdAde, o segredo do 
nosso suCesso é ter estA 
rAçA no nosso rebAnho! ”

lArs e ingA tiMPelen, 
QUintA tiMPelen, norUegA

JOSé nunO 
CArvAlHO
eng. ZootÉcnico
geno PortUgAl

nOruEguESA

Na Quinta Timpelen é normal ver vacas a durar muitas lactações e este é um ótimo 
exemplo. Foto de 668 Gorvi, nascida em 13.11.2011, filho de 10565 Garvik e avô 
materno 10183 Aasheim. Gorvi passou 100.000kg de leite no seu aniversário de 
9 anos, 7 lactações, e SCC <50!! Ela está agora na 8ª lactação e leite >60kg/dia. 
Foto: Inga Skretting Timpelen.
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bustas e saudáveis   em seu rebanho. As características mais 
importantes de uma vaca para nós são úberes, pés e pernas 
de boa estrutura e vacas com alimentação eficiente. Estamos 
especialmente satisfeitos com nossas vacas, pois a maioria não 
apresentou perda de peso após o parto, e permanecem com 
boa condição corporal e balanço energético, o que levou a uma 
boa fertilidade. Além disso, também investimos em um robô 
de ordenha para ajudar a nossa operação de ordenha; portan-
to, precisamos de vacas com excelentes úberes.

de que forma os pontos fortes da raça norueguesa 
vermelha estão a ajudar a sua Quinta agora?

Como a maioria dos Produtores de leite, queremos a me-
lhor genética possível para nosso rebanho. Estamos muito sa-

tisfeitos com A Norueguesa Vermelha, pois ajudou-nos a atin-
gir a produção máxima que contribuiu para a lucratividade.

A Norueguesa Vermelha é conhecido por sua excelente 
fertilidade e saúde, e como é de tamanho médio, é com cer-
teza eficiente em termos de alimentação, e se você olhar pela 
produção de leite, é muito competitivo. Ter vacas saudáveis   
também significa que encontramos muito poucos tratamentos 
para doenças das vacas, como a mastite; agora, temos apenas 
um tratamento de mastite por ano (em média). 

Resumindo, para nós, vacas robustas e eficientes em termos 
de conversão de erva em boa produção de leite, longevidade 
superior e úberes funcionais são os fatores mais importantes; 
portanto, a NR tem sido a melhor escolha para nosso rebanho.
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ACTIvIDADES AJAm/CJA
A Junta de Freguesia de Arri-
fes, ciente da importância que a 
cedência de bagacina represen-
ta na atividade do sector Agro-
pecuário, realizou uma parce-
ria com o IROA e com a AJAM 
para o efeito.
A bagacina foi disponibilizada 
na Associação de Jovens Agri-
cultores Micaelenses, mediante 
a entrega da mesma pela IROA 
e sob gestão da Junta de Fre-
guesia de Arrifes.
As entregas de bagacina ocor-
reram durante o mês de maio, 
entre os dias 16 e 18, das 8h30 
às 12h00 e das 13h00 às 16h30.
A Junta de Freguesia de Arri-
fes procurou encontrar um es-
paço onde o risco de dispersão 
de bagacina na via pública fos-
se acautelado em que a AJAM 
associou-se, disponibilizando 
um espaço adequado ao cum-
primento deste objetivo.

Em 2022 estamos a semear um 
ensaio de adaptação de varieda-
des de milho na Ribeira Grande, 
em São Miguel, nos Açores, em 
parceria com a Agroútil. É com 
grande expectativa que aguar-
damos o resultado das nossas 
novas variedades SY Cromatic, 
SY Cadmium, SY Kursor, SY 
Blade e SY Clipser.

Ensaios no campo dE santana

Em alturas de sementeiras há 
que aproveitar para fazer cam-
pos de ensaio de adaptação 
para mais tarde vir a colher re-
sultados!
Obrigado ao engenheiro Romeu 
Arruda da Agroútil e ao enge-
nheiro Pedro Martins da Syn-
genta pelo apoio técnico.

Ensaio entre preparação do 
solo com grade rápida versus 
charrua de aivecas (25 cm) sem 
aplicação de herbicida antes da 
preparação do solo e de pré-
emergência.

29

AJAmO JOvEm AgrICulTOr



PNeus sãO Miguel, lDA
•	 	Desconto de 10% em todos os serviços prestados na ofi-

cina exceto campanhas.

gruPO MONiz De sÁ
•	 	10% nas Viaturas isUZU.
•	 	7% nas viaturas seAt, KiA, sUZUKi.
•	 	10% nas peças.
•	 	10% na Mão de obra.

ViP HOTels
•	 	Quarto individual APA – 70€
•	 	Quarto Duplo APA – 80€ 
 -  As tarifas apresentadas são por quarto, por noite e in-

cluem pequeno-almoço buffet no restaurante do hotel.
 -  os valores apresentados são em euros com iVA incluído.
 -  As reservas deverão ser solicitadas por email da em-

presa para res.azores@viphotels.com e serão aceites 
mediante disponibilidade.

 -  camas extras e berços on request (grátis para crian-
ças até aos 12 anos).

 -  Método de pagamento: no check in ou pré pagamento.
 -  cancelamento: sem custos até 48 horas antes da data 

de check-in.
 -  cancelamentos tardios e no shows: em caso de can-

celamento tardio ou no show será cobrado o valor da 
primeira noite por reserva e por quarto.

AlBerTO OCulisTA
•	 	50% Desconto na compra de armações + lentes gradua-

das. oferta válida para 1 (uma) utilização durante os pri-
meiros 12 meses, a contar da data deste protocolo;

•	 	lentes de contacto – 20%;
•	 	lentes de oftálmicas – 20%;
•	 	serviços Audiologia – 15%;
•	 	Produtos de manutenção lentes de contacto – 20%;
•	 	Armações – 20% de desconto em todas as armações, ex-

ceto cartier;
•	 	óculos de sol – 20% de desconto em todas as peças, ex-

ceto cartier;
•	 	120€ de desconto na compra de armações + lentes com 

anti-reflexo;
•	 	consultas grátis de optometria/contactologia.
•	 	realização de rastreios visuais;
•	 	oferta de Vouchers:
•	 	envio de newsletters.
estes descontos não são cumulativos com qualquer outra 
promoção ou campanha em vigor.

AgÊNCiA MelO
•	 	isenção do pagamento das taxa de reserva na compra de 

PrOTOCOlOS AJAm
A Associação de Jovens Agricultores Micaelenses vem por este meio anunciar as 
organizações/Clínicas, que já têm protocolo com esta. Protocolos válidos perante a 
apresentação do seu cartão de sócio da AJAM.

um pacote de férias.

ClÍNiCA De sãO seBAsTiãO
•	 	10% De desconto em:
 -  cardiologia, cirurgia geral, Medicina geral e Familiar, 

cirurgia Maxilo Facial, cirurgia Plástica, estética e re-
construtiva, gastroenterologia, Hematologia, Medicina 
interna, neurologia, Pediatria, nutrição, Pneumologia 
e Alergologia, oftalmologia, ginecologia, Psiquiatria, 
Urologia, Medicina Viagem e infeciologia, nefrologia, 
otorrinolaringologia, ortopedia, Angiologia e cirurgia 
Vascular, Medicina Dentária, Psicologia, terapia da 
Fala, Acupunctura, exames imagiologia, exames gas-
troenterologia, exames cardiologia, exames Pneumo-
logia, cirurgias, enfermagem e Análises clínicas.

giNÁsiO COrPOre
•	 	10% De desconto a todos os sócios da AJAM, respetivos 

cônjuges e descendentes, quer para crianças (partir de 1 
ano) quer para adultos em “estilo livre” (acesso a giná-
sio em qualquer horário e aulas de grupo incluídas no 
estilo liVre).

AgriTrACTOres
•	 	Desconto financeiro de 10%, efetuado aquando da emis-

são do recibo de liquidação da fatura da reparação, den-
tro do prazo pré-estabelecido de 30 dias após a emissão 
da fatura, salvo pontuais exceções previamente acorda-
das com o associado.

AgriTAliANOs
•	 	Desconto financeiro de 50%, na aquisição do programa 

Bovinet.

AzOrOPTiCA
•	 	Desconto directo de 30% em:
 -  Armação mais lentes oftálmicas (seleccionadas da ta-

bela Azoroptica), lentes oftálmicas (seleccionadas da 
tabela Azoroptica);

 -  lentes fabrico acrílicas (Unifocais/progressivas);
 -  lentes com Índices superiores ou iguais a 1,6;
 -  tratamentos iguais ou superiores a HMc+;
 -  óculos de sol;
 -  consultas de optometria/contactologia (gratuitas);
   não acompanha com outras campanhas ou acordos em 

vigor.
 -  A todos os familiares directos, desconto de 25%.

AJAM informa que se encontra disponível os novos cartões 
de sócios para seu levantamento.
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PrOTOCOlO ASSOCIAçÃO AgríCOlA DE 
SÃO mIguEl E A ASSOCIAçÃO DOS JO-
vEnS AgrICulTOrES mICAElEnSES

Decorreu a 2 de Fevereiro a assinatura de um protocolo entre a Associação Agrícola de 
são Miguel e a Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses, através das respetivas 
cooperativas: cooperativa União Agrícola, crl e cooperativa Juventude Agrícola, crl.
este protocolo tem como objetivo o aprofundamento do cooperativismo entre as duas insti-
tuições, pelo que os cooperantes da cooperativa Juventude Agrícola, crl, passam a poder 
adquirir junto da cooperativa União Agrícola, crl, produtos e equipamentos nas mesmas 
condições e com os mesmos benefícios que os cooperantes da cooperativa União Agrícola, 
crl.
num período de dificuldades para a agricultura regional, em especial para a fileira do leite, 
onde o baixo preço de leite pago à produção e o aumento constante dos custos dos fatores 
de produção, constituem um estrangulamento na rentabilidade das explorações, a União 
entre organizações de produtores é fundamental e um passo decisivo na sustentabilidade 
da agricultura, pelo que, este protocolo vem valorizar a ação que os jovens agricultores 
devem desempenhar no futuro do setor agrícola e da própria economia regional.



POSEI2022
PrémIO vACA AlEITAnTE
Vacas que tenham a ocorrência de um parto nos últimos 24 meses e a novilhas 
a partir de 8 meses que ainda não tenham parido, pertencentes a uma raça de 
vocação “carne” ou resultante de um cruzamento com uma dessas raças, e que 
façam parte de uma manada destinada à criação de vitelos para a produção de 
carne.
O prémio será concedido ao produtor que detenha na exploração que declarou 
como candidata um número de vacas aleitantes pelo menos igual a 60 % e um 
número de novilhas igual, ou inferior a 40 % do número em relação ao qual pre-
tende beneficiar do prémio (valor ajustado anualmente).
Período de retenção é de 3 meses consecutivos, entre 1 de Fevereiro e 30 de Abril.
Montante da ajuda é de 300 €.

PrémIO AO AbATE DE bOvInOS
1º Semestre - animais abatidos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho, com pagamento 
em outubro do mesmo ano;
2º Semestre – animais abatidos entre 1 de Julho e 31 de Dezembro, pagamento 
em Abril do ano seguinte;
Bovinos com mais de 30 dias de idade, que tenham estado na posse do productor 
por um período mínimo de 2 meses consecutivos, cujo termo tenha tido lugar a 
menos de 2 meses antes do abate. Abates antes dos 2 meses de idade, o período 
de retenção é de 15 dias.
Este prémio fica excluído aos bovinos machos jovens que beneficiem da ajuda ao 
transporte inter-ilhas.
Montantes de ajuda:
Maiores de 7 meses – 100 €
Mais de 30 dias e inferior a 7 meses – 40 €
Suplementos aos bovinos machos:
Idade superior a 7 meses e inferior 12 meses – 160 €
Idade superior a 12 meses – 190 €
Majorações:
Animais certificados como Carne dos Açores – IGP, raça Ramo Grande ou Modo 
Biológico, para além dos montantes anteriores recebem – 40 €
Ficam excluídos do rateio todos os animais certificados no ponto anterior, assim 
como os 10 primeiros animais candidatos em cada sub-acção.

PrémIO AOS PrODuTOrES 
DE OvInOS E CAPrInOS
São elegíveis as ovelhas e cabras que tenham no mínimo um ano, tendo o pro-
dutor ter que possuir pelo menos 10 animais elegíveis, independentemente da 
espécie.
O período de retenção é de 3 meses, entre 1 de Fevereiro a 30 de Abril.
Montante de ajuda é de 40 €

PrémIO à vACA lEITEIrA
São elegíveis os produtores que tenham realizado entregas de leite cru de vaca, ou 
vendas diretas, durante o período de retenção obrigatória, sendo este de 3 meses, 
entre 1 de Fevereiro e 30 de Abril.
São elegíveis as vacas pertencentes a uma raça leiteira, ou resultantes de um cru-
zamento com essas raças, desde que não tenham sido consideradas no cálculo de 
apuramento ao prémio à vaca aleitante, com idade inferior a 12 anos e com partos 
registados nos últimos 24 meses.
Montante de ajuda é de 145 €, com um suplemento de 20 % aos produtores 
certificados em Modo de Produção Biológico, ou em regime de conversão.

AJuDA AO ESCOAmEnTO
DE JOvEnS bOvInOS DOS AçOrES
Produtores que tenham expedido bovinos jovens para o exterior da Região, sendo 
elegíveis as fêmeas com o máximo de 8 meses e os machos até aos 18 meses, 
nascidos e criados na Região por um período mínimo de 3 meses.
O Montante da Ajuda é de 40 €, havendo o suplemento de 130 € aos machos com 
idade igual ou superior a 7 meses e inferior ou igual a 18 meses.
Majoração de 30 €, acrescida às anteriores, aos animais expedidos para as Regi-
ões da Madeira e Canárias.

PrémIO AOS PrODuTOrES DE lEITE
É concedido por ano civil, por exploração e por tonelada de leite entregue ou ven-
da direta. Montante de ajuda é de 35 € por tonelada de leite, sendo acrescido 
um suplemento de 6.23€/ton. Produtores em Modo de Produção Biológico, ou 
em regime de conversão um suplemento de 23€/ton.
Ficam excluídos dos rateios iniciais as primeiras 150 toneladas de leite entregues 
por beneficiário, bem como os produtores em Modo Produção Biológico, ou em 
conversão.

AJuDA AO TrAnSPOrTE 
InTEr-IlHAS DE JOvEnS bOvInOS
Aos produtores de Santa Maria, Graciosa, Flores e Corvo que tenham expedido 
para as ilhas de S. Miguel, Terceira, Pico ou Faial.
São elegíveis as fêmeas com o máximo de 8 meses e os machos até aos 18 meses, 
por um período de 3 meses.
Montante da Ajuda é de 40€, havendo um suplemento de 130€ aos machos com 
idade superior a 7 meses e inferior a 18 meses.
Os animais que beneficiarem desta ajuda, ficam excluídos do suplemento para 
os bovinos machos do Prémio ao Abate de Bovinos e da Ajuda ao escoamento de 
Jovens Bovinos dos Açores.
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AJuDA à PrODuçÃO DE HOrTOfruTíCO-
lAS E OuTrAS CulTurAS
É paga uma vez por ano civil, em relação às superfícies cultivadas, nas quais os 
trabalhos normais de cultura se encontrem efetuados e que tenham sido objeto 
de um pedido de ajuda, tendo uma área mínima elegível de 0.20 hectares. Rela-
tivamente às frutícolas e florícolas, tenham uma área mínima de 0.05 hectares.
Instalar as culturas o mais tardar até 31 de Maio do ano civil a que diz respeito a 
candidatura.
Montantes de ajuda:
Figo da India e Castanha – 500 €/ha
Hortícolas, Plantas aromáticas, Medicinais e Condimentares – 1150 €/ha
Florícolas – 1300 €/ha
Frutícolas, Olival, Próteas, Cana-de-Açúcar e Café – 1400 €/ha
Suplemento de 10% aos produtores aprovados para a utilização dos regimes de 
Indicação Geográfica Protegida (IGP) ou de Denominação de Origem Protegida 
(DOP), ou certificados em Modo de Produção Biológico (MPB).

AJuDA à bAnAnA
1º Semestre
Banana comercializada entre 1 de Janeiro e 30 de Junho, até uma produtividade 
máxima de semestral de 19 toneladas por hectare e produtor.
2º Semestre
Comercializada entre 1 de Julho e 31 de Dezembro, até uma produtividade máxi-
ma de semestral de 24 toneladas por hectare e produtor
A produtividade máxima anual não pode ultrapassar as 26 toneladas por hectare.
A ajuda é paga ao produtor através da entidade que acondiciona e comercializa a 
banana, ou diretamente ao produtor individual, tendo por base a quantidade de 
banana entregue com características mínimas para a comercialização.
Montante de ajuda é de 0.5 €/kg.

AJuDA AO ACOnDICIOnAmEnTO
DE PróTEAS
Entidades que procedam ao acondicionamento de próteas produzidas nos Açores, 
sendo a ajuda paga com base na quantidade de hastes comercializadas com cali-
bre igual ou superior a 40 centímetros.
o Montante da ajuda é de 0.05 €/haste

AJuDA AOS PrODuTOrES APíCOlA
Produtores de mel, que o tenham produzido e comercializado através de um es-
tabelecimento aprovado para a extração e/ou processamento de mel ou possuam 
uma unidade de produção primária. Tenham a declaração de existências válida.
o Montante de ajuda é de 1€ por quilo de mel comercializado através de um 
estabelecimento aprovado para a extração de mel pertencente a uma Cooperativa 
ou Organização de Produtores.

AJuDA AOS PrODuTOrES
DE CulTurAS ArvEnSES
Reunir uma área mínima cultivada de 0.30 hectares, podendo ser milho, sorgo 
e luzerna, tendo estas áreas ter que ser semeadas o mais tardar até ao dia 15 de 
Junho do ano civil.
Montantes de ajuda:
Milho – 500 €/ha
Luzerna e/ou Sorgo – 300 €/ha
Suplemento de 20 % aos produtores certificados em Modo de Produção Biológico 
ou em período de conversão devidamente comprovado.

AJuDA à PrODuçÃO
DE CulTurAS TrADICIOnAIS
Possuir uma área mínima de 0,30 hectares de chá por produtor, sendo a ajuda 
paga uma vez por ano civil, tendo os trabalhos normais da cultura se encontrem 
efetuados.
Montante da ajuda é de 1500 € por hectare de chá.

AJuDA à mAnuTEnçÃO DA vInHA 
OrIEnTADA PArA A PrODuçÃO 
DE vInHOS COm DEnOmInAçÃO 
DE OrIgEm E vInHOS COm 
InDICAçÃO gEOgráfICA
Agrupamentos, organizações de produtores, ou produtores individuais que dete-
nham superfícies orientadas para a produção de vinho referente à ajuda.
Montante da ajuda:
1250 € Por hectare e por ano para a produção de Vinhos com Denominação de 
origem.
 950 € Por hectare e por ano para a produção de vinhos com indicação de ori-
gem.

AJuDA à PrODuçÃO DE AnAnáS
Ajuda anual por superfície ao ananás produzido nos Açores segundo o modo tra-
dicional, com uma densidade mínima de 3.5 plantas /m2, com uma margem de 
tolerância de 10%.
Montante de ajuda é de 6 €/m2 de superfície em produção sob área coberta.
Ficam excluídos do rateio inicial os produtores de ananás certificados em Modo 
Biológico e os primeiros 2000 m2.
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O Governo dos Açores defendeu hoje um reforço 
do Programa de Opções Específicas para fazer 
face ao Afastamento e à Insularidade (POSEI), 
da União Europeia (UE), devido à pandemia da 
covid-19 e à guerra na Ucrânia.
Num  comunicado  publicado na página de In-
ternet do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/
PPM) lê-se que o secretário da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural defendeu um “reforço 
do POSEI” na Conferência Ministerial, que está 
a decorrer na Martinica, organizada pela pre-
sidência francesa da UE e dedicada às Regiões 
Ultraperiféricas (RUP).
Segundo disse, o reforço do programa é neces-
sário devido aos “efeitos que ainda se sentem da 
pandemia de covid-19” e face ao “aumento de 
custos de produção resultante do atual conflito 
no leste europeu”.
“Precisamos de um POSEI mais abrangente e 

O secretário regional da Agricultura e Desen-
volvimento Rural, António Ventura, afirmou, 
no território francês da Martinica, que vê como 
um “sinal de esperança” a recente estratégia 
renovada da Comissão Europeia para as regiões 
ultraperiféricas (RUP).
António Ventura falava em representação do 
Governo dos Açores, na terça-feira, na Confe-
rência Ministerial dedicada às RUP, organizada 
na Martinica pela presidência francesa da União 
Europeia.
Num comunicado divulgado hoje, que cita a 
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com uma maior dotação orçamental para fazer 
face à pandemia e aos crescentes custos de pro-
dução na agropecuária açoriana”, afirmou Antó-
nio Ventura, citado na nota de imprensa.
O Governo dos Açores destaca que tem aprovei-
tado a Conferência Ministerial para “prosseguir 
o diálogo e a parceria” com as outras RUP e com 
a Comissão Europeia.
Na terça-feira, o líder da Federação Agrícola dos 
Açores (FAA), Jorge Rita, defendeu que a produ-
ção na região deveria ser compensada, através 
do programa comunitário POSEI, pelos custos 
de produção gerados pela crise inflacionista.
Jorge Rita, que sublinhou o papel desempenho 
pelo Governo dos Açores para ajudar os agri-
cultores a combaterem a inflação, reivindicou 
medidas por parte do Governo da República e 
da UE, defendendo um aumento do envelope 
financeiro do POSEI.

gOvErnO DOS 
AçOrES vê COm 
“ESPErAnçA” 
nOvA 
ESTrATégIA 
DE bruxElAS 
PArA AS ruP

intervenção do governante, António Ventura 
identificou os grandes desafios que aguardam 
as RUP nos próximos anos, sublinhando encarar 
esta nova estratégia, adotada pela Comissão Eu-
ropeia, em 03 de maio, como “um sinal de espe-
rança, de renovação e de novas oportunidades”.
A Comissão Europeia adotou no início de maio 
uma nova estratégia para as regiões ultraperifé-
ricas da União Europeia, casos da Madeira e dos 
Açores, com o objetivo de desbloquear o seu 
potencial e melhorar a qualidade de vida dos 
seus habitantes.
A estratégia, apresentada pela comissária eu-
ropeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, irá 
concentrar-se em cinco pilares: colocar as pes-
soas em primeiro lugar, construir sobre os bens 
únicos de cada região e “apoiar uma transfor-
mação económica sustentável, amiga do am-
biente e neutra para o clima, alicerçada numa 
transição verde e digital”.
Em Martinica, o secretário regional lembrou 
que foi precisamente no dia 3 de maio de 2021 
que os Açores organizaram um encontro extra-
ordinário dos presidentes das RUP, com os seus 
Estados-membros e a Comissão Europeia, onde 
“solicitaram uma atenção renovada da UE para 
com as RUP”, tendo, nesse mesmo dia, a Comis-
são Europeia anunciado que seria dado início ao 
trabalho de renovação da Estratégia da UE para 
as regiões ultraperiféricas.
Citado no comunicado, António Ventura disse 
que este último ano foi de “intenso trabalho no 
seio desta parceria estratégica entre as RUP, os 

seus Estados e a Comissão Europeia”.
“Um pequeno ciclo laborioso que se encerra e 
em que uma nova etapa se abre para um traba-
lho em conjunto na implementação desta nova 
estratégia”, frisou.
António Ventura considerou que “esta estratégia 
é mais um passo, mais uma vitória conjunta das 
RUP”, com o apoio dos seus países e da Comissão 
Europeia, para a construção de “um quadro jurí-
dico coerente e totalmente adaptado” às regiões 
ultraperiféricas, capaz de “corresponder aos desa-
fios e às exigências da contemporaneidade”.
Em 03 de maio, o presidente do Governo dos 
Açores manifestou “enorme satisfação” pela 
aprovação por parte da Comissão Europeia da 
nova estratégia para as RUP, por dar “priorida-
de” às pessoas, combater a pobreza e qualificar 
recursos humanos.
José Manuel Bolieiro recordou que assumiu 
durante 2021 a presidência da Conferência dos 
Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, no 
âmbito da qual foi “iniciado o contributo para 
a política de futuro da União Europeia relativa 
às RUP”.
“Começa-se a ver agora, fruto deste trabalho 
desenvolvido, em concertação com todas as 
RUP, numa cimeira realizada em Ponta Delga-
da, em conclusões que apontavam para a sua 
entrega à Comissão Europeia”, referiu o líder do 
executivo açoriano, que falava aos jornalistas, 
no Palácio de Sant’Ana, na sequência de uma 
audiência concedida à nova direção da Câmara 
do Comércio e Indústria de Ponta Delgada.
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Agricultores dizem que diferenças em relação a Es-
panha põem em causa competitividade de Portugal
A Confederação dos Agricultores Portugueses 
(CAP) diz que as “disparidades” verificadas nos 
apoios extraordinários entre Portugal e o país 
vizinho “penalizam de forma incomportável os 

CAP quEr AlTE-
rAçÃO AO mE-
CAnISmO EurO-
PEu DE APOIOS 
AO SETOr

produtores portugueses”. Assim, propõe ao Go-
verno que “urgentemente” tente junto da União 
Europeia a “alteração relativa às transferências 
de verbas do segundo para o primeiro pilar da 
PAC”, pois se tal não acontecer os consumidores 
portugueses serão “ainda mais penalizados com 
a já inevitável subida dos preços”.
Segundo as contas da CAP a ajuda prevista em 
Portugal por cada vaca em pecuária extensiva 
é de sete euros, enquanto em Espanha é de 60 
euros; no setor do leite, o valor apontado para 
cá é de 40 euros e em Espanha “pode chegar” 
aos 210 euros.
Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP, de-
fende que “os apoios excecionais têm de servir 
para melhorar as condições de produção e garan-
tir equidade entre os diferentes Estados-Mem-
bros”, e considera o cenário “muito penalizador 
para os agricultores portugueses”, constatando 
que “afinal as ajudas comunitárias, ao invés de 
permitirem melhorar a situação económico-
financeira das explorações, estão a colocá-las em 
evidente desvantagem concorrencial”.
Os agricultores garantem que esta alteração, a ser 
aceite, “não tem qualquer impacto no Orçamento 

do Estado” e iria permitir “um reforço das ajudas a 
atribuir aos produtores nacionais que, na propos-
ta apresentada na semana passada pela ministra 
da Agricultura e da Alimentação às confedera-
ções setoriais, deixam os agricultores portugue-
ses numa situação de inaceitável desvantagem 
para com os seus congéneres europeus”.
“Vivemos num mercado global e estamos em 
concorrência direta com os outros produtores 
europeus, que recebem apoios muito superiores, 
conseguindo aliviar alguns custos de produção, e, 
por conseguinte, diminuir o impacto da crise no 
preço final dos produtos ao consumidor. Se estas 
diferenças não forem corrigidas, o consumidor 
português será ainda mais penalizado com a já 
inevitável subida dos preços”, diz Oliveira e Sousa.
A CAP explica que as condições propostas pela 
Comissão Europeia “prejudica de forma muito 
clara Portugal, face à larga maioria dos Estados-
Membros, uma vez que é dos países onde o pri-
meiro pilar – relativo aos pagamentos diretos – 
tem menor peso: apenas 50 por cento, quando 
em grande parte dos congéneres europeus se 
situa acima de 80 por cento”.

O líder da Federação Agrícola dos Açores (FAA), 
Jorge Rita, defendeu hoje que a produção na 
região deveria ser compensada, através do 
programa comunitário POSEI, pelos custos de 
produção gerados pela crise inflacionista.
Jorge Rita, que sublinhou o papel desempenho 
pelo Governo dos Açores para ajudar os agri-
cultores a combaterem a inflação, reivindicou 
medidas por parte do Governo da República e 
da União Europeia, defendendo um aumento 
do envelope financeiro do POSEI – Programa 
de Opções Específicas para fazer face ao Afas-
tamento e à Insularidade, que apoia as regiões 
ultraperiféricas da UE.
O responsável reivindicou ainda medidas a nível 
do transporte das matérias-primas, consideran-
do que “não se está a falar de muitos milhões e, 

fEDErAçÃO AgríCOlA DOS 
AçOrES quEr AJuDA
DE bruxElAS PArA COmbATEr 
CuSTOS DE PrODuçÃO
se calhar, com pouco se pode resolver muito nos 
Açores”, ajudando assim a produção a fazer face 
aos custos de produção.
O líder da FAA falava aos jornalistas nas Capelas, 
ilha de São Miguel, à margem da inauguração 
de um caminho agrícola.
Na cerimónia esteve presente o presidente do Go-
verno dos Açores, José Manuel Bolieiro, que desta-
cou o contributo dos investimentos nos caminhos 
agrícolas, no acesso à água e à eletricidade para 
melhores condições de laboração por parte da pro-
dução, “potenciando-se assim melhor produtivida-
de, competitividade e rendimento agrícola”.
Bolieiro apontou que, face à atual tendência 
inflacionista, que “leva à subida de todos os 
preços, incluindo os fatores de produção”, se 
tem vindo, “de forma paulatina, a intervir nessa 
medida”, com iniciativas através da intervenção 
pública, “diminuindo os custos perante os pro-
dutores e melhorando os seus rendimentos”.

“Trata-se de um trabalho em progresso, e a ver-
dade é que este problema tem que ser partilhado 
por todos, bem como as soluções com o envolvi-
mento de cada um”, ressalvou o governante.
O caminho agrícola da Faustina, localizado na 
freguesia de Capelas, concelho de Ponta Delga-
da, contém parcelas pertencentes a 25 explora-
ções agrícolas.
O caminho tem uma largura média de quatro 
metros, sendo que a empreitada contempla a 
execução de uma conduta de abastecimento de 
água integrada no Sistema de Abastecimento 
de Água da Bacia Leiteira de Ponta Delgada, 
com 1.980 metros.
A parte beneficiada em termos de pavimento 
do caminho da Faustina tem cerca de 985 me-
tros de extensão.
A empreitada beneficiou uma área de cerca de 
70 hectares e 45 parcelas pertencentes 25 ex-
plorações agrícolas. 41
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O presidente da Associação de Agricultores de 
São Jorge, João Sequeira, defendeu hoje um re-
forço nos apoios públicos ao fabrico do popular 
queijo da ilha, atendendo ao “aumento galo-
pante” dos custos de produção.
“É necessário valorizar mais o queijo de São Jor-
ge, sobretudo agora, com o aumento galopante 
dos custos de produção”, insistiu o dirigente as-
sociativo, durante uma audição na comissão de 
Economia da Assembleia Legislativa dos Açores, 
que está a analisar uma proposta conjunta das 
bancadas do PSD, CDS-PP e PPM, que define 
medidas de apoio aos produtores de leite da 
ilha.
No entender de João Sequeira, a proposta dos 
três partidos que apoiam o Governo dos Açores, 
liderado pelo social-democrata José Manuel 
Bolieiro, vem dar uma ajuda ao setor, que está a 

PrODuTOrES 
DE quEIJO DE 
SÃO JOrgE 
rEIvInDICAm 
mAIS APOIOS

atravessar dificuldades, devido à falta de mão-
de-obra e ao aumento dos custos de produção, 
para além das dificuldades decorrentes da crise 
sismovulcânica, que se verifica em São Jorge.
“Estamos de acordo com a medida aqui pro-
posta. Vem trazer uma melhoria, mas enten-
demos que não é ainda suficiente”, ressalvou o 
presidente da Associação de Agricultores de São 
Jorge, para quem a solução passa por aumentar 
o preço do leite pago ao produtor, dos atuais 26 
cêntimos por litro, para, no mínimo, 40 cênti-
mos por litro.
O dirigente associativo lamentou que as coope-
rativas agrícolas da ilha se limitem a produzir o 
típico queijo de São Jorge, com 10 kg de peso, 
sem avaliarem a possibilidade de produzirem 
queijos de tamanho inferior, eventualmente 
mais fáceis de vender, ou outro tipo de produ-
tos, como manteiga, a exemplo do que se faz, 
por exemplo, nas vizinhas ilhas do Pico e do 
Faial.
Também Jorge Sousa, da Associação de Jovens 
Agricultores Jorgenses, disse concordar com 
a proposta conjunta do PSD, CDS-PP e PPM, 
lembrando que necessário todos ajudarem para 
que a produção de queijo de São Jorge seja mais 
lucrativa.
“Vemos esta iniciativa com bons olhos”, desta-
cou, recordando que o preço do leite pago ao 
produtor em São Jorge “subiu um bocadinho”, 
embora a produção de queijo na ilha esteja a 
ficar “cada vez menos lucrativa”, devido ao au-
mento brutal dos custos de produção.
Além dos custos com os combustíveis e com as 
rações, Jorge Sousa lembrou que os produtos de 

higienização e saúde animal também aumen-
taram de preço, fazendo com que a atividade 
agrícola na ilha seja “cada vez menos atrativa”, 
sobretudo para os jovens.
“Já é difícil para os que estão na atividade, 
quanto mais para os de fora”, frisou o dirigente 
associativo, recordando que a ilha de São Jorge 
tem perdido produtores de leite nos últimos 
anos.
“A situação é má agora e daqui a dez anos vai 
estar pior”, anteviu.
António Aguiar, presidente da Uniqueijo – 
União de Cooperativa Agrícolas de Laticínios 
de São Jorge, também ouvido pela comissão 
de Economia, admitiu que não é possível, nesta 
fase, aumentar o preço do leite pago ao produ-
tor, pelo menos nas atuais circunstâncias.
“Compreendo que os produtores queiram mais. 
Há cooperativas que podem pagar mais e há 
aquelas que não podem. Em São Jorge, é difícil 
pagar mais, porque custa mais produzir aqui do 
que em outra ilha”, justificou, em resposta às 
questões levantadas pelos deputados.
O dirigente defendeu ainda que a produção de 
laticínios em São Jorge tem de se diferenciar no 
mercado como “produto de qualidade” e não 
em quantidade e lembrou que a produção de 
leite na ilha diminuiu entre 2016 a 2021, em 
cerca de 1,5 milhões de litros/ano.
Quanto à eventual introdução de novos produ-
tos no mercado, António Aguiar recordou que 
já foi feita uma experiência, no passado, com 
a produção de manteiga e de queijo fresco na 
ilha, produtos que não tiveram, porém, a saída 
esperada.

O grupo Nabeiro – Delta Cafés entregou um 
estudo desenvolvido nos últimos dois anos ao 
Governo Regional dos Açores, que mostra o “po-
tencial” daquela região para a produção de café, 
foi hoje revelado.
Em declarações à agência Lusa, o presidente 
executivo do grupo, Rui Miguel Nabeiro, indi-
cou que o estudo foi entregue “há 15 dias” ao 

DElTA EnTrEgA ESTuDO 
AO gOvErnO DOS AçOrES 
quE mOSTrA “POTEnCIAl” 
PArA PrODuçÃO DE CAfé
Governo Regional dos Açores, tendo o mesmo 
sido desenvolvido pela International Coffee 
Partners.
“Nós não somos ainda um país produtor de café, 
estamos a trabalhar com o Governo Regional 
dos Açores e com a Associação de Produtores 
Açorianos de Café (APAC) para tornar possível 
produzir café nos Açores”, disse.

Rui Miguel Nabeiro, que falava à Lusa à margem 
de uma visita às empresas do grupo, em Campo 
Maior (Portalegre), pela Casa da América Latina 
e dos embaixadores latino-americanos acredi-
tados em Portugal, explicou que o estudo foi 
feito pela International Coffee Partners, sendo 
o mesmo “detalhado”, e que revela “as melhores 
origens, os melhores solos, a melhor forma de 
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O Governo dos Açores vai analisar um  estudo 
desenvolvido pelo grupo Nabeiro – Delta Cafés, 
que mostra o “potencial” da região para a pro-
dução de café, e ouvir as associações do setor, 
foi hoje revelado.
Numa nota publicada na página da Internet do 
Governo Regional, o secretário regional da Agri-
cultura e Desenvolvimento Rural, António Ven-
tura, confirma que o executivo açoriano recebeu 
o estudo “e vai agora analisar o documento e 
ouvir as associações do setor”.
“O café enquadra-se na área da diversificação 
agrícola. Está a decorrer um curso na Graciosa 
sobre produção de café, pelo que faz parte do 
nosso plano de formação. O próximo passo será 
analisar o estudo e ouvir a Federação Agrícola 
dos Açores e as duas associações representati-
vas deste setor”, sublinha o governante, citado 
na nota.
António Ventura acrescenta ainda que será de-
senvolvida uma estratégia para que esta cultura 
“possa também estar na base da diversificação 
económica e seja mais uma oferta de excelência 

produção” de café na região açoriana.
“Neste momento há um relatório que está en-
tregue sobre tudo o que se pode e não pode fa-
zer, como deve e não deve fazer para se produzir 
café nos Açores. A partir daqui estamos a come-
çar a trabalhar naquilo que é a fase dois, que é, 
de facto, arrancar com o processo, mas ainda há 
aqui um trabalho administrativo grande”, disse.
O grupo Nabeiro – Delta Cafés pretende 
“apoiar” os agricultores interessados em produ-
zir café, no sentido de se poderem estabelecer, 
criar o seu negócio, estando o grupo disponível 
também para colaborar na criação de estruturas 
para aumentar a produção.
“O ‘governance’ deste projeto terá de ser da 
APAC e do Governo Regional dos Açores e, por 
isso, nós fomos em conjunto com a APAC entre-
gar este estudo, agora, a partir deste momento, 
a Delta está disponível para acompanhar os 
próximos passos”, acrescentou.

No dia 10 deste mês, o secretário regional da 
Agricultura nos Açores, António Ventura, afir-
mou ter identificado, na Graciosa, diversas “po-
tencialidades” por ser uma “reserva da biosfera”, 
indicando que “está a ser realizado um curso 
para produção de café”.
A Casa da América Latina e os embaixadores 
latino-americanos acreditados em Portugal 
visitaram hoje o Grupo Nabeiro, numa jornada 
pelas diferentes empresas do grupo.
A visita contou com a presença dos embaixa-
dores e corpo diplomático do Brasil, Colômbia, 
Cuba, México, Panamá, Paraguai, Peru e Repú-
blica Dominicana, e da administração do Grupo 
Nabeiro.
Para Rui Miguel Nabeiro tratou-se de uma 
“visita de cortesia”, tendo como objetivo “co-
nhecerem-se” e “abrir canais de comunicação e 
relações”.

Já a secretária-geral da Casa da América Latina, 
Manuela Júdice, disse à Lusa que esta visita teve 
como objetivo criar uma ligação para que “pos-
sa nascer” colaborações futuras entre o grupo 
Nabeiro- Delta Cafés e os países de onde são 
oriundos os respetivos embaixadores que visi-
taram a empresa no Alentejo.
“Estão perspetivas de negócio em vista, nós 
orgulhamo-nos de fazer um trabalho pausado, 
silencioso, mas que tem dado alguns frutos no-
meadamente com as áreas que têm a ver com 
a alimentação, os azeites, as cerejas, uva sem 
grainha, temos vindo a trabalhar”, sublinhou.
Apesar da aposta na diversidade, o café conti-
nua a ser a alma do grupo Nabeiro que importa 
27 mil toneladas deste produto ao ano de 60 
países, entre os quais, Brasil, Colômbia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Hondu-
ras, Nicarágua, México, Panamá, Perú e Vene-
zuela.

gOvErnO DOS AçOrES 
vAI AnAlISAr ESTuDO 
SObrE PrODuçÃO DE CAfé
E OuvIr ASSOCIAçõES
alimentar dos Açores”.
“Os Açores produzem, embora de forma muito 
reduzida, café em São Jorge e na Terceira”, sa-
lientou o secretário regional.
Na quarta-feira, o grupo Nabeiro revelou que 
entregou um estudo desenvolvido nos últimos 
dois anos ao Governo Regional dos Açores, que 
mostra o “potencial” da região para a produção 
de café.
Em declarações à agência Lusa, o presidente 
executivo do grupo, Rui Miguel Nabeiro, indicou 
na altura que o estudo, desenvolvido pela Inter-
national Coffee Partners, tinha sido entregue 
“há 15 dias” ao Governo dos Açores.
Rui Miguel Nabeiro explicou que o estudo re-
vela “as melhores origens, os melhores solos, 
a melhor forma de produção” de café na região 
açoriana.
“Neste momento há um relatório que está en-
tregue sobre tudo o que se pode e não pode fa-
zer, como deve e não deve fazer para se produzir 
café nos Açores. A partir daqui estamos a come-
çar a trabalhar naquilo que é a fase dois, que é, 

de facto, arrancar com o processo, mas ainda há 
aqui um trabalho administrativo grande”, disse.
O grupo Nabeiro – Delta Cafés pretende 
“apoiar” os agricultores interessados em produ-
zir café, no sentido de se poderem estabelecer, 
criar o seu negócio, estando o grupo disponível 
também para colaborar na criação de estruturas 
para aumentar a produção.
“O ‘governance’ deste projeto terá de ser da 
Associação dos Produtores Açorianos de Café 
(APAC) e do Governo Regional dos Açores e, por 
isso, nós fomos em conjunto com a APAC entre-
gar este estudo, agora, a partir deste momento, 
a Delta está disponível para acompanhar os 
próximos passos”, acrescentou.
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nOTíCIAS

Deco pede a consumidores que estejam atentos 
à quantidade dos produtos que vão comprar.
A diminuição da quantidade de produto, man-
tendo o preço, é uma das estratégias usada 
pelos fabricantes para ‘mascarar’ a subida de 
preços em tempos inflacionistas, cabendo ao 

“rEDuflAçÃO”, 
A ESTrATégIA 
quE ‘DISfArçA’ 
AumEnTO DOS 
PrEçOS vEn-
DEnDO mEnOS 
PrODuTO PElO 
mESmO vAlOr

EfEITO DA guErrA nA uCrânIA. 
guTErrES DEIxA nOvO AvISO 
PArA “ESCASSEZ glObAl 
DE AlImEnTOS”

consumidor estar atento a esta prática, legal, 
mas considerada “pouco ética”.
“Ilegal não é, agora é pouco ético, é falta de 
transparência”, afirma Rui Rosa Dias, professor 
do Instituto Superior de Administração e Ges-
tão – European Business School (ISAG-EBS) 
em declarações à agência Lusa a propósito do 
fenómeno denominado de ‘reduflação’ (tradu-
ção literal do neologismo inglês ‘shrinkflation’), 
uma forma ‘encapotada’ ou ‘invisível’ de inflação 
em que se reduzem quantidades, sem diminuir 
– ou mesmo aumentando – os preços.
Para o investigador, se “a especulação e o opor-
tunismo comercial fazem parte do mundo dos 
negócios, ocultar, desinformar ou mentir até 
aos consumidores não”.
Por isso, enfatiza, “o consumidor tem de estar 
alerta, ir à procura de informação e ponderar. 
Guardar os talões, fotografar rótulos, pedir es-
clarecimentos e manifestar o seu desagrado 
junto dos gerentes de loja. Todo este ambiente 
tem de ser estimulado para que a relação crítica 
venha ao de cima”.
Embora sem “dados concretos” que lhe permitam 
apontar casos atuais de ‘reduflação’ no mercado 
português, Rui Rosa Dias garante que, “em Espa-
nha, há várias marcas já a atuar neste sentido”, 
pelo que, “sem a menor dúvida, se vai começar a 

assistir a este fenómeno em Portugal”.
No caso espanhol, precisou, têm sido detetadas 
situações de ‘reduflação’ sobretudo “nos seto-
res da cosmética e perfumaria, mas também 
no setor dos alimentos”, com “um diferencial 
mínimo de 5% a 10% a menos no tamanho ou 
quantidade, mantendo – ou, nalguns casos, até 
subindo – o preço”.
Ou seja, atualmente confrontadas com uma for-
te pressão sobre os custos na cadeia de valor – 
na sequência do efeito conjugado da pandemia, 
dos constrangimentos logísticos, da subida dos 
preços da energia e das matérias-primas e, mais 
recentemente, da guerra na Ucrânia – os fabri-
cantes podem optar por manter o preço final de 
venda dos produtos, ao qual o consumidor está 
mais atento, mas reduzindo a quantidade con-
tida na embalagem.
Assim, e de uma forma quase impercetível para 
o consumidor, a tablete de chocolate que tra-
dicionalmente tinha 150 gramas pode passar 
a conter 125 gramas, a caixa de fósforos que 
antes continha 100 unidades passa a ter 80, a 
embalagem de açúcar reduz de um quilograma 
para 800 gramas ou o pacote passa a ter menos 
bolachas.

O secretário-geral das Nações Unidas reiterou, na 
quarta-feira, que a invasão russa da Ucrânia pode 
dar lugar a vários anos de crise alimentar mun-

dial. Os países pobres serão os primeiros a sofrer o 
impacto do aumento dos preços. António Guter-
res alerta para cerca de 20 milhões de toneladas 

de cereais bloqueados em solo ucraniano.
O conflito – combinado com os efeitos das mu-
danças climáticas e da pandemia da covid-19 – 
“ameaça levar dezenas de milhões de pessoas à 
insegurança alimentar, seguida de desnutrição 
e fome”,  alertou António Guterres durante a 
reunião Global Food Security Call to Action, que 
juntou ministros dos Negócios Estrangeiros em 
Nova Iorque.
“Há comida suficiente no nosso mundo agora se 
agirmos juntos. Mas, a menos que resolvamos 
esse problema hoje, enfrentaremos o espectro 
da escassez global de alimentos nos próximos 
meses”, acrescentou o secretário-geral da ONU.
Segurança alimentar comprometida
O desenrolar da invasão russa da Ucrânia aca-
bou por travar as exportações de cereais, que 
antes partiam dos portos do país vizinho da 
Rússia para quase todo o mundo – Kiev expor-
tava grandes quantidades de óleo de cozinha e 
cereais como milho e trigo.
SEgUraNça aliMENTar coMProMETiDa
O desenrolar da invasão russa da Ucrânia aca-
bou por travar as exportações de cereais, que 
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O PS/Açores questionou hoje o Governo Regional 
sobre a atribuição de apoios para compensar os 
agricultores da Graciosa que, “em alguns casos”, 
ficaram “prejudicados em milhares de euros” 
devido ao mau tempo da “madrugada de 16 de 
maio”.

PS quESTIOnA 
gOvErnO 
SObrE 
COmPEnSAçÃO 
A AgrICulTO-
rES DA grACIO-
SA DEvIDO AO 
mAu TEmPO

antes partiam dos portos do país vizinho da 
Rússia para quase todo o mundo – Kiev expor-
tava grandes quantidades de óleo de cozinha e 
cereais como milho e trigo.
Esta diminuição da oferta global causou um 
aumento generalizado dos preços de géneros 
alimentares e fez com que o custo das alternati-
vas disparasse. De acordo com a ONU, os preços 
globais dos alimentos sofreram já um acréscimo 
de quase 30 por cento desde o início da guerra, 
no final de fevereiro, relativamente ao mesmo 
período do ano passado.António Guterres subli-
nha que a única solução eficaz para a
crise passa por reintegrar no mercado global a 
produção de alimentos da Ucrânia, bem como 
fertilizantes produzidos pela Rússia e pela Bie-
lorrússia.
“As complexas implicações de segurança, eco-
nómicas e financeiras exigem boa vontade de 
todos os lados”, observou o secretário-geral da 
ONU.
Guterres afirmou estar a desenvolver um “in-

tenso contacto” com Rússia, Ucrânia, EUA e 
UE, tendo em vista restaurar as exportações de 
alimentos para níveis próximos do momento 
antes da invasão.
Além desta comunicação de António Guterres, o 
dia de quarta-feira ficou marcado pelo anúncio 
de um novo financiamento do Banco Mundial. 
São disponibilizados cerca de 12 mil milhões 
de dólares (11,43 mil milhões de euros) para 
projetos que ajudem a travar a insegurança 
alimentar.
Antes de ser assolada pela guerra, a Ucrânia era 
considerada o celeiro da Europa. Os solos ucra-
nianos e russos produziam 30 por cento da ofer-
ta mundial. Os dois países exportavam cerca de 
4,5 milhões de toneladas de produtos agrícolas 
por mês.
O estrangulamento da exportação das colheitas 
causado pelo conflito armado está a reter 20 mi-
lhões de toneladas de cereais ucranianos, segun-
do a ONU. Se esta produção for libertada, poderá 
aliviar a pressão nos mercados mundiais.

EScolHa DE PUTiN
Um conflito que se antevê prolongado tem as-
sim impacto direto na cadeia de abastecimento 
alimentar, o que está desencadear uma multi-
plicação de acusações dirigidas ao presidente 
russo, Vladimir Putin.
A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, An-
nalena Baerbock, responsabiliza Moscovo pela 
degradação da segurança alimentar global.
“A Rússia lançou uma guerra sobre os produtos 
cerealíferos, desencadeando uma crise glo-
bal de alimentos”, disse a governante.   “Está 
a provocar um momento em que milhões de 
pessoas já estão a ser ameaçadas pela fome, 
principalmente no Médio Oriente e em África”, 
acrescentou.
Por sua vez, o secretário de Estado dos EUA 
associa-se às críticas contra a Rússia e afirma 
que o mundo enfrenta a “maior crise global de 
segurança alimentar do nosso tempo”. Antony 
Blinken diz ainda que este quadro foi exacer-
bado pelo facto de Putin ter  “escolhido fazer 
guerra“.

O pedido de esclarecimento surge num reque-
rimento enviado pelos deputados socialistas no 
parlamento dos Açores, eleitos pela Graciosa, 
José Ávila e Manuel José Ramos.
Segundo o deputado José Ávila, só “em plásticos, 
sementes e rega, excluindo os custos de mão de 
obra, o maior produtor de meloa da Graciosa per-
deu cerca de 40 mil euros”, após “a destruição de 
seis hectares de plantação”.
Além disso, de acordo com o PS, foram também 
registados “danos em culturas de batata, vinha e 
em infraestruturas de apoio à ordenha”, devido 
ao mau tempo.
Os deputados socialistas açorianos consideram 
que é “urgente” promover “um levantamento 
desses prejuízos” e “determinar um conjunto de 
ajudas públicas aos lesados”.
“Sem esse apoio não será possível recuperar algu-
mas produções ainda no corrente ano”, defendem 
os deputados, citados numa nota de imprensa.
Os deputados do PS/Açores defendem que “é im-
portante saber, desde já” que medidas o Governo 
Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, tem 
previstas para apoiar os agricultores graciosenses 
e qual o prazo que estima para tomar uma deci-
são sobre este assunto.
De acordo com José Ávila, “estes produtores fica-

ram prejudicados, em alguns casos em milhares 
de euros, e precisam dessa ajuda no imediato”.
Os socialistas querem também saber se “existem 
agricultores de outras ilhas que tenham sofrido 
o mesmo tipo de prejuízos” e, se sim, “quais e 
que medidas prevê o Governo Regional para os 
apoiar”.
Numa nota publicada na página de internet do 
Governo Regional, o Secretário Regional da Agri-
cultura e do Desenvolvimento Rural, António 
Ventura, anunciou que o executivo açoriano está 
a fazer um levantamento dos prejuízos provoca-
dos pelo mau tempo que assolou o arquipélago.
Segundo a nota, este levantamento “será alar-
gado a todas a ilhas” que foram igualmente 
afetadas pelo mau tempo, embora com menor 
intensidade.
“Constitui sempre motivo de preocupação para 
o Governo dos Açores o rendimento dos agricul-
tores em todas as áreas, mas particularmente a 
área da diversificação agrícola, pois intempéries 
deste tipo colocam em causa em muitos casos a 
totalidade da colheita”, lê-se.
O titular da pasta da Agricultura e do Desenvolvi-
mento Rural aconselha todos os produtores que 
tenham sido afetados por esta situação a contac-
tarem os serviços de ilha da Secretaria Regional 
da Agricultura e do Desenvolvimento Rural para 
ser feita uma avaliação técnica de cada situação. 45
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  Continuar a preparação dos talhões para as próxi-
mas sementeiras e plantações de Outono-Inverno, 
efectuando cavas fundas e procedendo ao enterra-
mento do estrume e dos adubos.

  Cuidar das hortaliças (brócolo, couve-flor, penca e 
repolho), que deverão ser estrumadas ou tapadas 
a meio do mês, se o não tiverem sido antes.

  Semear: agriões, alfaces, azedas, beldroegas, ce-
bolas, cenouras, chicórias, coentros, couves-flor, 
repolho, ervilhas, espinafres, favas, nabos, rabane-
tes, salsa, segurelha, etc.

  Dar início, nos pomares onde a colheita da fruta já 
estiver terminada, à poda e limpeza das árvores.

  Prosseguir a enxertia a “olho dormente” de macieiras 
e pessegueiros, operação que convém ficar conclu-
ída em princípios de Outono. Enxertar, “em fenda”, 
cerejeiras, macieiras e pereiras de formas altas.
  Aplicar caldas oleosas aos citrinos atacados por 
cochonilhas, desde que os frutos não tenham mais 
que 2cm de diâmetro.

  Prosseguem as lavouras, iniciando-se as gradagens 
das terras para as sementeiras outono-invernais. 
Fazem-se as últimas limpezas nas valas e abrem-se 
regos naqueles locais onde se costumem verificar 
excessos de água durante o Inverno e a Primavera. 
Estes trabalhos são indispensáveis, pois não é pos-
sível cultivar terrenos demasiado húmidos, visto a 
humidade em excesso ser tão grande ou mesmo 
maior inimiga das plantas do que a seca.

  Enterram-se os estrumes destinados às próximas 
sementeiras sachadas.

  Proceder à preparação do estrume para aplicar 
nos canteiros. Com os crisântemos tem-se cuida-
dos especiais, como sejam a monda dos botões e 
a colocação de tutores. Estas operações são indis-
pensáveis para a obtenção de bons exemplares de 
flores. Enterram-se os bolbos das tulipas, narcisos 
e jacintos. Semeiam-se amores-perfeitos, assem-
bleias, cravos dobrados, ervilha-de-cheiro, gipsó-
fila, malmequeres anuais, malvaíscos, margaridas, 
miosótis, papoilas, etc. Colher sementes de quase 
todas as plantas, quer anuais, quer vivazes.

  Desfolhar com cuidado se a maturação das uvas 
ainda estiver atrasada. Marcar, antes da colheita, 
as melhores cepas para o fornecimento dos garfos 
para as enxertias.

  As regas são de grande importância neste período, 
e devem ser efectuadas à tarde e de acordo com as 
necessidades das plantas.

  Semear: acelgas, agriões, alface de Outono e Inver-
no, beldroegas, brócolos tardios, cenouras, chicória, 
couve-de-bruxelas, couve-nabo, couve-flor tardia, 
ervilhas, feijão (de trepar e anão), nabo, rabanetes, 
repolho de Inverno, salsa.
  Continuar com a defesa contra o pedrado das ma-
cieiras, nespereiras e pereiras. Continuar o comba-
te à formiga em todas as fruteiras e ao bichado das 
macieiras e pereiras. Vigiar os enxertos feitos ante-
riormente, procedendo, sempre que necessário, a 
esladroamentos. Regar e manter limpos de ervas, 
por sachas superficiais, os pomares de espinhos.

  Ainda se pulverizam com caldas cúpricas os batatais 
mais atrasados, a fim de evitar ataques de míldio, tão 
prejudiciais ao desenvolvimento e conservação dos 
tubérculos Imediatamente à colheita, os canteiros 
devem ser lavrados, preparando-os para as plantas 
de Outono. Terminar a colheita da batata temporã e 
começar ou acabar a destinada a semente; sachar e 
regar os meloais, milharais, roçar matos para estrume.
  Às roseiras cortam-se as rosas murchas, que des-
feiam e enfraquecem as plantas. Aparar, sachar e 
mondar as relvas, as quais precisam de ser regadas 
abundantemente (2 ou 3 vezes por dia). Semear: 
amores-perfeitos, calêndulas, cinerárias, etc., bem 
como as plantas bienais e vivazes de demorada 
germinação, para serem transplantadas e dispos-
tas no Outono.
  Na vinha ainda se fazem enxofras e sulfatadas, 
efectuadas consoante as necessidades. Se além do 
calor próprio da época também caírem chuviscos, 
ou houver névoas, as curas repetem-se amiudadas 
vezes. Desfolhar em volta dos cachos, não deixar 
que estes fiquem expostos à incidência directa dos 
raios solares. Limpar os bardos nas ramadas ou 
latadas, não cortar as pontas das varas para não 
comprometer a actividade das videiras.
  Iniciar a preparação dos equipamentos e produtos 
indispensáveis às próximas vindimas e ao fabrico 
do vinho.
  Atestar o vinho e arejar a adega, mas evitando a 
entrada da luz solar.

  Semear agriões, alfaces (romana), cebolas, repo-
lho de inverno, rabanetes, chicória, couves, beter-
rabas, ervilhas, feijão-verde, aipos e espinafres. 
Plantar alfaces, chicórias e cebolas. Colher feijão 
de sequeiro, girassol, abóboras, cebolas, tomate, 
pepino, pimento, cebola, beterraba. 
  Preparar o terreno para as sementeiras e plan-
tações do próximo Outono. Regar pela fresca e 
sachar. Limpar os morangueiros, cortando-lhes 
os estolhos ou deixando só os necessários para a 
multiplicação. Fazer a sulfatação e enxofra dos to-
mateiros.
  Em Agosto, continuar a desfolha progressiva e 
sempre moderada dos pessegueiros. Enxertar 
ameixieiras, cerejeiras, damasqueiros, macieiras, 
pereiras e pessegueiros. Semear fruteiras de caro-
ço. Regar os pomares de citrinos e das plantações 
novas, e sachar as caldeiras (covas) no dia seguin-
te, cobrindo-as com palha ou erva seca.
  Continuam os trabalhos indicados para Julho, ca-
vando e sachando frequentemente as hortaliças 
e regando, quando é possível, abundantemente 
antes das sementeiras e das transplantações. Re-
colha de muitas sementes, que deverão ser bem 
seleccionadas para evitar as hibridações. Em estufa 
podem semear-se ervilhas e feijão, para abrigar as 
plantas após os primeiros gelos. Sachar e regar as 
áreas a milho. 
  Executar a desparra, que não deve ser excessiva, 
para que a maturação das uvas se faça nas melho-
res condições. Não deixar de tratar e inspeccionar 
os excertos, amarrando-os, esladroando-os e, até 
se necessário, regando-os. Manter, ainda, a vigi-
lância contra a possível ocorrência de ataques do 
míldio e do oídio, prosseguindo com os tratamen-
tos adequados.
  O material destinado às vindimas deve ser esfrega-
do, raspado a seco e lavado, primeiramente, com 
uma solução fervente de carbonato de sódio a 10% 
e, depois, com água fria.

  As vasilhas novas, para se evitar o gosto à madeira, 
devem ser “avinhadas”, lavando-as com uma solu-
ção de cloreto de sódio (sal das cozinhas) a 10%.
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Um agricultor tinha muitos porcos. Certo dia, 
alguém apareceu e perguntou ao homem:
- O que é que dá de comer aos seus porcos?
Responde o agricultor:
- Ora, dou-lhes restos. Porquê?
Respondeu o outro indivíduo:
- Porque eu sou da Associação para a Proteção 
dos Animais. O senhor não alimenta os seus 
animais como deve ser, de modo que vou ter 
que o autuar.
Passados uns dias, outra pessoa aparece e 
pergunta ao homem:
- O que é que dá de comer aos seus porcos?
O agricultor, com medo de ser novamente 
autuado, decidiu por outra resposta:
- Eu?! Eu trato-os muito bem! Dou-lhes salmão, 
caviar… Porquê?
- Porque eu sou das Nações Unidas. Sabe, não é 
justo os seus porcos comerem tão bem quando 
há tanta gente a morrer de fome por esse 
mundo fora. Vou ter que o autuar.- Respondeu 
o homem.
O agricultor fica mesmo aborrecido. Passados 
mais uns dias, aparece outra pessoa que faz 
novamente a mesma pergunta:
- O que é que você dá de comer aos seus 
porcos?
O agricultor hesita um bocado e finalmente diz:
- Olhe… Não lhes dou nada… Entrego cinco 
euros a cada e cada um vai comer o que quiser!

 Um turista pretende alugar um barco para dar 
um passeio pelo lago Tiberíades.
Pergunta o preço à hora.
- Mil euros - responde o empregado.
- O quê?! Mil euros! Mas isso é incrivelmente 
caro! - insurge-se o turista.
- Não se esqueça de que este não é um lago 
qualquer. O senhor está no Tiberíades, o lago 
que o próprio Jesus Cristo atravessou a pé.
- Não me espanta nada! Com estes preços!

 

Disseram a um Alentejano que a água do mar 
fazia bem às varizes. Quando foi à praia, numa 
altura de maré cheia, aproveitou pra encher 
um garrafão. Ao passar pelo nadador-salvador 
perguntou quanto é que lhe devia. Este, na 
brincadeira, responde:
- São 50 euros…
O alentejano lá lhe pagou e, o nadador-
salvador sem ter tempo de falar, o alentejano 
foi embora.
Passado algum tempo voltou à praia quando 
estava maré baixa. Encontrou o nadador-
salvador e logo exclamou:
- Pôrra cumpadri que o senhor deve estar 
podre de rico!

Diz um ao amigo:
- Já estou cansado das férias! É a balburdia da 
praia, o calor, o andar atrás dos miúdos para 
não fazerem asneiras, são almoços e os jantares 
tarde e a más horas, é o deitar quase na manhã 
do outro dia…Eu assim não aguento!
Diz-lhe o amigo para o consolar:
- Eh pá, as férias também já estão quase a 
acabar! Olha, quando recomeçares a trabalhar, 
logo terás tempo para descansar…

Entre amigas: 
- Então, as férias, foste à praia ? 
- Não, mas é como se tivesse ido. A alcatifa 
é verde-mar, os miúdos são uns autênticos 
mexilhões, a minha sogra todos os dias arma 
barraca porque não a deixamos fazer ondas ... 
- E o teu marido ... que faz ? 
- Nada. 
 
O marido:
- Afinal, ainda não limpaste as minhas calças 
como te pedi!
A mulher:
- Ora essa! Porque é que dizes isso?!
O marido:
- Porque, num dos bolsos, ainda lá está uma 
nota de dez euros…

Um casal de namorados vai ao lago dos 
desejos. O rapaz atira uma moeda, debruça-
se e formula o desejo. A rapariga prepara-se 
para fazer o mesmo que ele, mas debruça-se 
de mais e cai para dentro do lago. O rapaz, 
espantado, diz:
- E não é que isto resulta mesmo?
 

Para rir! 
Um bêbado é abordado às 3 da manhã pela 
polícia.
O policial pergunta:
- Para onde vai nesse estado, a esta hora?
O bêbado responde:
- Vou a uma palestra sobre o abuso do álcool 
e seus efeitos letais para o organismo, o mau 
exemplo, as consequências nefastas para a 
família, bem como o problema que causa 
na economia familiar e a irresponsabilidade 
absoluta.
O policial olha sem acreditar e diz?
- A sério? E quem vai dar uma palestra a esta 
hora da madrugada?
- E quem pode ser? … A minha mulher… 
logo que chegar a casa.

 Três padres conversavam a respeito da maneira 
como usavam as esmolas que os fiéis deitam 
na «Caixa das Almas».
Diz o francês:
- Nós fazemos um risco no chão, quando 
abrimos a caixa, no fim do mês. As moedas e 
as notas que caem à direita são para Deus; as 
outras são para as necessidades da paróquia.
O espanhol:
- Nós fazemos uma fenda, num estrado. Atira-
mos ao ar: as que entram pela fenda são para 
Deus; as outras, as que caem fora, são para a 
paróquia.
O português:
- Nós fazemos isso mais simples. Abrimos a 
caixa, atiramos tudo ao ar, notas e moedas. As 
que Deus apanhar são para Ele.

 Uma loira chegou ao hotel e como estava 
muito calor, abriu a janela. Só que começaram 
a entrar vários mosquitos. Então, ela ligou para 
a recepção e reclamou:
- Boa noite, estou com muito calor e com a 
janela aberta vários mosquitos entraram no 
meu quarto e estão a incomodar-me.
- Se a Senhora desligar as luzes do seu quarto, 
eles irão embora, disse-lhe o recepcionista
Ela fez o que ele disse e realmente eles foram 
embora. Depois de um tempo, começaram a 
entrar vários pirilampos, e então ela tornou a 
ligar para a recepção a reclamar. E o recepcio-
nista perguntou:
- Mas o que foi agora? Ela responde:
- Não resolveu nada! Os mosquitos voltaram 
com lanternas!
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