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BoAS FeSTAS

Boas caros leitores,
Estamos a pequenos passos para 2023 e fica para trás o ano 
de 2022, que foi um ano de muitas peripécias.
Começou-se o ano de 2022 ainda com a pandemia do CO-
VID-19 e seus efeitos negativos em toda a economia mundial, 
depois surge uma guerra que teve impacto uma vez mais a 
nível mundial e que serviu para demonstrar dois pontos: pri-
meiro a Ucrânia é um país enorme e grande exportador de 
bens materiais e alimentares e que quase ninguém tinha essa 
perceção; e segundo que o nosso país depende e muito da im-
portação e tem fraco poder de exportação. Com isto sofremos 
de novo aumentos nos custos de produção que foram trans-
versais em todos níveis e sectores da economia.
O ano de 2022 foi um ano de estratégias e na minha opinião 
com muito sucesso, apoio da aquisição da compra de semen-
tes, apoio de 10 cêntimos por litro de gasóleo, entre outras, 
mas dentro de todas a mais preponderante foi mesmo a redu-
ção voluntária, esta redução resultou num decréscimo de 36 
milhões até ao mês de Outubro, o que permitiu uma valoriza-
ção do preço do leite e ficou claramente visível que não po-
demos produzir em excesso, pois não iremos ser valorizados 
por tal. Os mercados estão favoráveis e as indústrias ainda 
podem pagar mais, a média do preço pago por litro de leite na 
Europa no mês de Outubro foi de 56.58€/100L, enquanto nos 
Açores foi 48.80€/100L (média leite frio e quente). Engana-
se também quem pense que os aumentos efetuados devem-se 
aos preços apelativos do mercado, no passado os mercados 
também foram favoráveis e não houve aumentos.

Pode-se concluir que existiu momentos positivos daquilo que 
foram estratégias traçadas das associações que refletiram em 
aumentos do preço da carne, do leite e da horto-fruti-flori-
cultura. Os aumentos foram importantes para a agricultura, 
numa altura que precisa de se capitalizar, depois de anos a fio 
com preços pagos fora do valor real. Também é preciso neste 
momento sermos perspicazes e cautelosos, e acima de tudo é 
importante delinear uma boa estratégia para 2023, pois será 
certamente um ano muito imprevisível.
Apelo também aos nossos governos, regionais e continentais 
para o seguinte, é preciso acarinhar este sector, cuidar de 
quem está na agricultura e incentivar os jovens! Na entrega 
do prémio produtor excelente de 2021, no qual aproveito para 
felicitar todos vencedores tínhamos exposto a seguinte men-
sagem: “A Agricultura é a força que move e alimenta 
o mundo”. A palavra agricultura até pode ser uma palavra 
pequena, mas é um pilar fundamental em qualquer Nação, a 
agricultura promove inovação informática, mecânica, indus-
trial, alimentar, animal, vegetal, ambiental, comercial até bu-
rocrática e oferece milhares de milhões de empregos de forma 
direta e indiretamente. É bom que fixam a seguinte palavra, a 
agricultura é a primeira peça do efeito do dominó, quando nós 
cairmos todos cairão.
Quero também de deixar o nosso profundo agradecimento aos 
funcionários António Rebelo e Pedro Mendonça pelos seus 
25 anos de casa e pelo seu compromisso com Associação dos 
Jovens Agricultores Micaelenses.
E por último, mas não menos importante quero deixar a se-
guinte mensagem, parabéns a todos leitores, no sentido de 
terem vencido todas dificuldades que 2022 vos trouxe e dese-
jar a todos vós e vossas famílias um Feliz e Santo Natal com 
muita saúde, paz e alegria e um próspero 2023.

Um bem-haja!
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Embora no passado fosse comum a produção de milho para 
grão, houve um grande período de tempo em que esta deixou 
de existir em grande escala, o que nos obriga a um regresso 
a nos moldes actuais, tanto tendo por conta as condições de 
trabalho, assim como a potencialidade deste ensaio.

Teve por base quatro pilares:
O preço elevado e em curto espaço de tempo dos cereais;
O baixo valor pago pelo leite ao produtor, face ao seu ren-

dimento;

Produção de 
milho em grão

Ceifeira debulhadora

A procura de outras alternativas agropecuárias, permitin-
do que seja um sector apelativo;

A escassez de mão-de-obra, assim como a perca governa-
ção para apoios à sua contratação.

A sementeira ocorreu a 25 de Abril e a colheita a 31 de 
Outubro (6 meses), sendo vendido à Cooperativa União Agrí-
cola à semelhança de outras parcerias para a composição das 
rações usadas na CJA, com uma produção de 14.1 toneladas 
de matéria seca por hectare, com um rendimento líquido fase 
à despesa de cerca de 60%.

Pick up

Descarga na colheita Primeiro punhado de milho grão.

Descarga no secador Descarregamento do Milho Grão após redução para 13.5% de humidade.
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PSeudomoNAS

Existem várias espécies de pseudomonas ou serotipos e nem 
todos com a mesma patogenicidade. Falemos da espécie 
Pseudomonas aeruginosa a mais encontrada nas infeções, são 
bactérias oportunistas, ubíquas, isoladas tanto nos humanos 
como nos animais, observadas especialmente em quadros de 
otite, cistite, endometrite, encefalite, linfadenite, mastite, der-
matite, abscessos, pneumonia, enterite e septicemia (Radostits 
et al., 2007). No ambiente, são encontradas preferencialmente 
na água, no solo e, ocasionalmente, nas plantas. Nos animais, 
podem ser isoladas das mucosas e fezes (Quinn et al., 2005).  
Outro aspeto a considerar são os biofilmes criados nas zonas 
de contacto com a água dos quais muitas vezes encontramos 
pseudomonas entre outros agentes patogénicos e que repre-
senta um potencial fator de risco à saúde de animais e pessoas. 
As infecções por pseudomonas assemelhando-se às mastites 
por coliformes, com o leite a apresentar alterações nítidas, com 
aspecto seroso ou tingido de sangue, notando-se também um 
decréscimo na produção. A glândula mamária apresenta ende-
ma e está sensível à palpação. O leite revela a presença de gru-
mos, pus e mostra-se amarelado a escurecido (Radostits et al., 
2007). Microrganismos do género Pseudomonas apresentam 
comportamento psicrotrófico. As pseudomonas caracterizam-
se pela multiplicação a temperaturas entre 20 a 40º C, embora 
sejam hábeis em multiplicarem-se às temperaturas de refrige-
ração indicadas para o armazenamento de alimentos - abaixo 
de 7º C - o que é um problema no manter a qualidade do leite 
e derivados. (Costa et al., 2001).
Em Portugal, a qualidade da água destinada ao consumo hu-
mano é regida pelo DecretoLei n.º 306/2007 de 27 de agosto. 
Este procede à revisão do Decreto-Lei n.º 243/2001 de 5 de 
setembro, que transpôs a Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho 
de 3 de novembro para ordem jurídica interna. A autoridade 
competente pela coordenação e fiscalização da aplicação do 
referido Decreto-Lei é a Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR), anteriormente designada de Insti-
tuto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR).
No controlo das pseudomonas e outros agentes, o cloro é o 
agente mais utilizado, seja gasoso ou em solução. O cloro ga-
soso é mais utilizado em grandes instalações, o hipoclorito de 
sódio em instalações mais pequenas uma vez que é de aplica-
ção mais fácil, e o hipoclorito de cálcio aplicado normalmente 
quando não existe energia elétrica no local de injeção (IRAR, 
2007). São vários os fatores que podem influenciar a eficácia 
do cloro: (1) concentração, (2) temperatura da água, (3) con-
centração hidrogeniónica (pH), (4) tempo de contacto, (5) 
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ca correlacionada aos principais Agentes Etiológicos. Revista do Núcleo de Apoio 
à Pesquisa em Glândula Mamária e Produção Leiteira, São Paulo, v.4, p.10-13, 
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de  Goiás, Goiânia, 2000. 

•  QUINN, P.J.; MARKEY, B.K., CARTER, M.E. et al. (Eds). Microbiologia veterinária e 
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•  RADOSTITS, O.M.; GAY, C.C.; HINCHCLIFF, K.W. et al. (Eds). Veterinary medicine: A 
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extensão da rede e (6) o estado de conservação das condutas 
(IRAR, 2007). A concentração de cloro necessária varia me-
diante a resistência dos microrganismos a eliminar, no entanto 
deve ser sempre garantido um teor de cloro residual livre ao 
longo de todo o sistema de distribuição (IRAR, 2007).
O seu mecanismo de ação faz aumentar o pH do meio, pro-
vocando mudanças na estrutura da célula,  levando  a  danos 
na  membrana externa,  degeneração  ou  inibição  irreversível  
das proteínas  do  citoplasma,  além  de  reações  de oxidação.  
Podem ocorrer, também, reações de cloraminação e saponifi-
cação (Estrela, 2000).
Em piscinas públicas, a concentração de cloro residual livre < 
3 mg/l.  Em jacuzzis públicos, a concentração de cloro residual 
livre < 5 mg/l.

Fig.1- Pseudomonas em agar sangue.

este trabalho surge numa altura em que começam as chuvas e os proble-
mas das mamites ambientais ganham maior amplitude. deste modo, o arti-
go falará sobre as pseudomonas, que embora não sejam o principal agente 
ambiental causador de mastites bovinas, tem de ser considerado, até pela 
severidade das inflamações que provoca, sendo que em algumas situações 
não é possível recuperar o quarto afectado ou até o próprio animal.
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Na Vila das Capelas, no lugar da Conceição, situa-se uma ermida que dá nome a este lugar, aonde nela 
reside também o padroeiro dos lavradores, Santo Isidro. Neste lugar com uma bonita vista sobre a cos-
ta norte da nossa ilha, encontramos a exploração leiteira de Ildeberto Miranda, que a AJAM foi visitar.
Iniciou actividade em 2018 com uma área aproximada de 20 hectares, onde cresceu para cerca de 30 
hectares actualmente. Como imóveis, tem equipado um estábulo, sala de ordenha e parque de alimen-
tação, com uma média de 50 vacas em ordenha, num total de 110 cabeças. Para além da pastagem, faz 
11 hectares de milho.

Quem é o Ildeberto Miranda, o que poderemos conhecer 
desde a sua infância?
É um homem que nasceu e cresceu nas Capelas, filho de um 
produtor de leite e que desde que se lembra sempre foi para as 
vacas com o pai. Minha mãe sempre insistiu que termina-se 
a escolaridade obrigatória, mas como nunca fui rapaz de es-
tar fechado numa sala de aula, acabei por desistir aos 15 anos, 
indo trabalhar para as vacas do meu pai. Mais tarde fui estudar 
à noite, e acabei a escolaridade obrigatória.

eNTreViSTA

mirANdA
ildeBerTo

Quando começou a projectar a exploração que tem hoje e 
como foi?
Não foi um projecto planeado montar-me por conta própria, 
mas a anterior dona desta exploração contactou-me a per-
guntar se eu estava interessado em a comprar. Confesso que 
parecia que o chão me estava a fugir debaixo dos pés. Claro 
que não tive resposta imediata, nem sabia o que pensar. Estava 
com o meu pai à 18 anos e com o primeiro filho perto a nascer. 
Mas depois de analisar a proposta, aceitei e aqui estou.
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Sendo filho de produtores de leite, é uma actividade que 
gostava de ver a continuar nas próximas gerações?
Sendo filho de produtores de leite, claro que gostava de ver a 
actividade continuar nas próximas gerações, mas na realidade 
não vejo grande futuro.

Quais são as maiores dificuldades que enfrenta um jovem 
que se aventura nesta vida e o que aconselha?
Quando me aventurei para este novo projecto, dei uma grande 
volta na minha vida, saindo de uma exploração agrícola com o 
meu irmão e o meu pai dono e gerente, para ir trabalhar sozi-
nho, aprender a gerir as contas e tudo o que a esta envolve.
Não foi fácil, com um primeiro ano de seca extrema, sem comi-
da suficiente para os animais, mas o mais importante foi não me 
dar por vencido, e nunca ter pensado em virar para trás.

Que formações adquiriu?
Durante estes anos tirei o curso de inseminador, empresário 
agrícola, entre outras formações que fui conseguindo tirar.

Cada vez mais se assiste a um maior nível de exigências 
da parte do produtor em relação ao bem-estar animal, as-
sim como do meio ambiente, como têm sido estas adapta-
ções para si?
Em relação ao bem-estar animal, não tenho muito que me preo-
cupar, porque acho uma mais-valia até mesmo para o produtor.

A sustentabilidade agrícola é algo muito falado nos úl-
timos tempos, como é ser produtor de leite na ilha de S. 
Miguel e conseguir respeitar este critério e obter lucro, 
uma vez que é o principal principio da sustentabilidade?
A sustentabilidade agrícola da minha exploração tem sido 
tentar fazer o máximo que consigo, desde a preparação dos 
terrenos para as sementeiras do milho e erva, assim como o 
corte desta. Fazendo as manutenções de todas as máquinas, e 
construindo alguns utensílios necessários para o sector, desde 
que o custo de eu fazer seja mais baixo.

Onde a exploração se localiza, assim como de todas as 
parcelas, como é que está servido de caminhos, energia 
e água?
A exploração é localizada nas Capelas, e todas as parcelas são 
próximas e com bons acessos.

Que maneio alimentar tem com os seus animais?
Os meus animais são criados à base de pastagem dos 6 meses 
até parirem, o que acontece em média aos 28 meses. Depois, 
conforme a disponibilidade, recorro à pastagem, silagem de 
milho e ração.

Geneticamente, o que mais o preocupa na sua explora-
ção?

Devido à localização e tipo de terrenos que tenho, tento já a 
algum tempo apostar sempre nos parâmetros principais, que 
são as patas, fertilidade e saúde e quando possível na B caseína 
e K caseína.

No seu caso, a produção de carne é uma opção, porquê?
Não digo que nunca vou apostar na produção de carne, mas 
não me imagino a trocar de actividade.

Esta mudança do leite para a carne, o que acha que pode 
melhorar ou piorar em todo o sistema agrícola que te-
mos?
Talvez o que se destaque melhor pela positiva seja a melhoria 
na utilização de terrenos mais áridos.

É um sector que na sua opinião convive bem com o turis-
mo? De que forma?
Sem este sector, uma grande parte das pastagens dos Açores, 
principalmente as de maior altitude e declive, vão desaparecer, 
dando lugar a matas que poderão dificultar a visualização das 
tão afamadas vistas que hoje nos reconhecem.

Que mensagem deixa a todo o sector, e principalmente a 
quem pensa iniciar esta viagem por sua conta?
Para a juventude que pensa iniciar esta viagem, tem que prin-
cipalmente gostar de animais e de trabalhar, não olhando 
muito para o que os outros fazem, porque a nossa realidade 
é outra. Quando tentamos olhar para os outros para fazer a 
nossa vida, não chegamos a pensar realmente na nossa.

Imagem de Santo Isidro, 
padroeiro dos lavradores, na 
Ermida da Conceição, vizinha à 
exploração visitada.
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mAriA FelíCio
MédICA VeterINárIA 
dA CJA
dezembro 2022

mAFAldA gomeS 
eStAgIárIA de MedICINA 
VeterINárIA NA CJA

Trata-se de uma doença com distribuição mundial, afetando 
mais frequentemente animais que se encontram em regime ex-
tensivo, expostos a longos períodos de luz solar. Ainda que esta 
doença seja de caráter multifatorial, fatores como a genética, ex-
posição solar, nutrição, ausência de pigmentação na zona das 
pálpebras e o papel potencial de vírus deverão ser considerados. 
Raças como Hereford, Simmental e Holstein-Frisia apresentam 
uma maior predisposição para o aparecimento destas lesões. 

CArCiNomA eSPiNo-
-CelulAr oCulAr

O carcinoma espino-celular é considerado a neoplasia mais comum em pálpebras de bovinos, re-
sultando em elevadas perdas económicas, devido à diminuição do bem-estar animal, vida produtiva e 
aumento da probabilidade de reprovações em matadouro. Nos Açores, este tumor é responsável por 
aproximadamente 20% das reprovações em matadouro por causas neoplásicas.

Ilustração 1: Fatores que potenciam o aparecimento do carcinoma espino-celular 
em bovinos.

Ilustração 2: Evolução das lesões típicas do carcino espino-celular em bovinos.

BiBliografia
•  https://www.msdvetmanual.com/eye-diseases-and-disorders/neoplasia-of-

the-eye-andassociated-structures/ocular-neoplasia-in-cattle
•  Stilwell, G. (2013). Clínica de Bovinos 1 a edição; Publicações Ciência & Vida, 

Lisboa: Bayer, pp 181-183

parte ou mesmo a totalidade da órbita. Estas massas tumorais 
muitas vezes sofrem necrose e são alvo de infeções secundárias 
apresentando mau cheiro, pus e miíases (larvas). 

No que diz respeito ao tratamento, a remoção precoce da 
terceira pálpebra é o método mais aconselhado, sendo essencial 
cortar longe das margens visíveis do tumor, devido à probabi-
lidade de elevada malignidade. No caso das lesões de grandes 
dimensões o reaparecimento da massa tumoral após a sua re-
moção é frequente. Quando existe infiltração dos tecidos em 
redor a única opção é enucleação (remoção completa do globo 
ocular). Dentro dos tratamentos descritos existe a possibilidade 
de radioterapia em carcinomas de pequenas dimensões, sendo 
um método pouco praticável. Em casos de lesões extensas pode-
rá ser preferível o abate na exploração devido à elevada probabi-
lidade de rejeição total da carcaça no matadouro. 

O aspeto do tumor ao exame clínico varia com o seu esta-
do de evolução. A lesão primária é frequentemente uma placa 
hiperplásica e hiperqueratinizada. A fase de placa normalmen-
te escapa ao exame clínico. A fase de papiloma carateriza-se 
por uma lesão bem circunscrita. Os carcinomas de pequena 
dimensão podem surgir como uma simples erosão de bordos 
mal delimitados ou nódulo na margem das pálpebras que, ao 
crescer, assume o aspeto de uma verruga cor rosada. Normal-
mente, há conjuntivite com “piscar de olhos” excessivo e cor-
rimento ocular. A partir desta fase o tumor pode invadir os 
tecidos circundantes - outras pálpebras, músculos, ligamentos, 
glândulas anexas e mesmo o globo ocular - até ocupar grande 
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Pedro meNdoNçA
Inseminador da AJAM
dezembro 2022

APÓS 25 ANoS...
Começo por dizer que passados 25 anos, tem valido em muito 
todo o tempo dedicado a estas duas Grandes Instituições a As-
sociação dos Jovens Agricultores Micaelenses (AJAM) e Coo-
perativa Juventude Agrícola CRL (CJA). Recebi sempre algo 
mais, quer profissionalmente quer sentimentalmente. Como é 
por todos sabido, a teoria vale em muito na base da formação, 
mas sendo a prática o maior complemento à teoria neste quar-
to de século. Houve a necessidade de ultrapassar por vários e 
grandes desafios em prol das prováveis soluções futuras, vindo 
assim adquirir uma vasta experiência técnica que hoje me fa-
cilita a tarefa diária.
Sendo a técnica da inseminação artificial a área que desenvol-
vi maior especialidade (que é por excelência uma caixinha de 
surpresas). Também me foi proporcionado outras oportunida-
des, como por exemplo: formação no Contraste Leiteiro, Alli-
mentação e Maneio de Bovinos, Ordenha e Higiene do Lei-
te, Emparelhamento na International Livestock Management 
Schools, AltaMate, ABSGMS, Colheita e Transferência de 
Embriões em Bovinos, apoio na qualidade do leite “CSS”. Fui 
em simultâneo desempenhando estas tarefas ou cumprindo a 
missão de servir o Associado/Cliente. Por interesse meu e da 
instituição, fui a vários Workshops, onde me desloquei dentro 
das nossas ilhas, Portugal Continental vários outros países da 
Europa. Tendo, também ido aos Estados Unidos da América e 
Canadá no qual presenciei várias realidades muito diferentes. 
Informação esta, que facilita e me faz sentir previgiliado na 
área que diariamente me ocupa. 
 Neste percurso também me fui ocupando na função e mis-
são de efetuar uma série de registos diários ocorridos na explo-
ração do Centro de Bovinicultura (cedido desde outubro 1997 
á AJAM e CJA). Em vários aspetos tornam-se em informação 
altamente eficiente (alto valor) porque na realidade só com o 
acumular de informação (dados) é que estes demonstram em 
tempo real a resposta à rentabilidade do dia-a-dia. Assim pelo 
que me é possível consultar e falando na atualidade “ hoje “, o 
Centro Bovinicultura tem reunidas 28 famílias maternas em 
produção onde até à terceira geração estão presentes as linhas 
paternas de O Man, Shottle, Goldwyn, Zelgadis, Bookem, Mo-
gul, Mccutchen, Monterey, Beemer e Silver, mas se recuarmos 
à origem, são originadas de dois touros; em 1887 pelo touro 
(MECHTHILDES SIR HENRY OF MAPLW) linha esta ori-
ginária de touros como Hanoverhill STARBUCK, MADA-
WASKA AEROSTAR  , BIS-MAY TRADITION CLEITUS, 
RONNYBROOK PRELUDE ET, CAROL PRELUDE MTO-
TO, PICSTON SHOTTLE ET, SEAGULL-BAY SILVER-ET e 
em 1960 pelo touro (PAWNEE FARM REFLECTION ADMI-

RAL), linha esta originária de touros como PAWNEE FARM 
ARLINDA CHIEF, CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN, 
TO-MAR BLACKSTAR-ET, BRAEDALE GOLDWYN, EN-
SENADA TABOO PLANET-ET, MAPLE-DOWNS-I GW 
ATWOOD, VIEW-HOME MONTEREY-ET.
A introdução de novas famílias maternas foi um facto exis-
tente durante este período tempo, vindo assim a fortalecer a 
consanguinidades existente do efetivo. As origens destas li-
nhas são oriundas de França e dos associados da AJAM/CJA 
em São Miguel. Hoje o efetivo das fêmeas no Centro Bovini-
cultura conta com 28 famílias maternas, totalizando 138 fê-
meas desde vitelas a vacas. A totalidade das três famílias mais 
velhas ainda prevalece 26.7% do atual efetivo assim a Yunkje 
II “importada da Holanda em 27-7-1928” com 9,4% no qual 
se tornou o núcleo inicial da exploração leiteira / manada dos 
Serviços Oficiais, a 154Daisy Madcap “importada dos Estados 
Unidos em 28-04-1948” com 10,1% e a 217Pietje “importada 
da Holanda em 04-12-1954” com 7,2%. Como todas as famí-
lias apresentam-se, com resultados bastantes diversificados é 
com o apoio do Contraste Leiteiro e registos diários que orien-
tamos, alteramos o percurso pretendido. 
 Passados 25 anos posso afirmar que existe hoje uma gran-
de evolução genética na ilha de São Miguel, tanto na produção 
como na morfologia. Nas evoluções diversas existentes no âm-
bito genético entre outras gostaria de salientar duas em parti-
cular. Primeiro, ao ter despertado a preocupação de trezentos 
cientistas de vinte cinco países do mundo inteiro quando em 
abril de 2009 encontram a descodificação do genoma bovino 
com 22,000 genes presentes, pois sendo a pecuária uma im-
portante actividade humana os cientistas acreditaram que esta 
nova informação, vem ajudar e a melhorar os bovinos a serem 
mais saudáveis e menos dependentes da utilização de antibi-
óticos, o que se traduz em melhor qualidade da carne e no 
leite para o consumo humano. Segundo, a evolução na técnica 
da sexagem do sémen (essencialmente para fêmeas) embora 
já seja possível também para machos, “esta mais comum em 
raças de carne” vem trazer um melhoramento mais seletivo e 
rápido pois tendencialmente é usado nas “provavelmente” me-
lhores vacas.  
 Assim sendo, hoje é possível com estes dois fatores unidos 
em qualquer parte do mundo usar o top da genética mundial, 
com a certeza e possibilidade de antever fatores indesejáveis 
pois passamos de um período experimental a uma percenta-
gem exata. O sémen convencional possibilita 50% para fêmea 
ou macho à probabilidade de agora na sexagem ser 90% fêmea 
a 10% macho. Mais relevante torna-se a possibilidade, de eli-
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minar ou antever fatores indesejáveis com uma simples amos-
tra de uma célula, no qual o fator tempo é em muito reduzido. 
Hoje maioritariamente é a era dos touros genómicos com vasta 
informação para com as futuras filhas; cada vez mais é nas ca-
racterísticas de saúde, qualidade da produção, fertilidade das 
mesmas e causas prováveis a evitar pelo que não nos devemos 
manter alheios. No mundo global cada vez mais assistimos a 
uma diversidade de oferta deste mercado, ao qual nos propor-
ciona uma vasta oferta tendo em conta sempre o rendimento 

1º - A 25 MElhOrES PrIMíPArAS 
EM PrODuçãO KG lEItE AOS 305 DIAS 

“NOvIlhA ” EM CADA ANO

ano nome Pedigree Kg leite Kg gord. Kg Prot.

1997 1436 Bert Bert x Frosty x B.Zeplin x Demand x Tc. Quépi x Tc. Pabst Win x Tc. Insecto x Tc. Adema (Pietje 
- Importada Holanda) “1954”

285dias
6,967 3,84 3,14

1998 1581 Southwind Southwind - Importada França “1997” 8,632 2,25 2,65

1999 1479 intrigue
Intrigue x Jason x Speculator x Elvis x Tc. Demo x Tc. Atlântico x Keimpe x Tc. Pabst Win x Tc. 
Garibaldi x Tc. Black Magic x Tc. Bruto x Tc. Optimist x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x 
(Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

11,064 2,76 2,79

2000 1505 Southwind Southwind x Jason x Jason x Tc. Lavrador x Cory x Tc. Progreso x Emperor x Tc. Dinas Adema 
x Pabst Win x Tc. Insecto x Tc. Adema (Pietje-importada  Holanda) “1954”

10,357 4,12 3,17

2001 1651 Sambo
Sambo x Intrigue x Jason x Speculator x Elvis x Tc. Demo x Tc. Atlântico x Keimpe x Tc. Pabst 
Win x Tc. Garibaldi x Tc. Black Magic x Tc. Bruto x Tc. Optimist x Tc. Principe I x C. Prospector 
Echo x (Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

11,640 2,67 3,18

2002 1650 Sambo Sambo x Jason x Thor x Martian x Villeneuve x Tc. Atlântico x Nuboxer x Tc. Insecto x Tc. 
Indio x Tc. R.Carnation x C.Black Magic (Daisy Madcap - Importada USA) “1948”

10,073 3,15 2,98

2003 1802 rudolph Rudolph x Jogger - Importada França “1997” 9,227 3,95 3,08

2004 1817 rudolph Rudolph x Prelude - Importada França  “1997” 8,747 3,59 3,18

2005 1971 inquirer
Inquirer x Storm x Pollaca x Southwind x Jason x Tc. Vencedor x Tc. Senador x Tc. Atlântico x 
Tc. Progreso x Belle Boy x Tc. Jardim x Tc. Gaiteiro x Tc.Atleta  x Tc. Eixo x.……x C. Prospec-
tor Echo x (Yunkje II - Importada Holanda) “1928” 

9,653 3,53 3,21

2006 1911 outside Outside x Elan - Importada França “1997” 9,086 5,33 3,50

2007 2113 finley Finley x Inquirer x Broker - Importada França “1997” 8,275 3,41 2,90

2008 2104 finley Finley x Rudolph x Belt DB - Importada França “1997” 10,013 3,37 2,90

2009 2439 murphy
Murphy x Lanky x James x Rudolph x Pollaca x Sensation x Gold x Pan 230 x Demand x Tc. 
Atlântico x Nuboxer x  Tc. Insecto x Tc. Indio x Tc. R.Carnation x C.Black Magic (Daisy Madcap 
- Importada USA) “1948”

10,051 3,61 3,22

2010 2452 Champion Champion x  Progress x Berlin - Importada França “1997” 10,343 3,77 3,37

2011 2529 finley
Finley x Convincer x Rudolph x Southwind x Tc. Gabarola x Tc. Atlântico x Tc. Progreso x 
Belle Boy x Tc.Jardim x Tc. Gaiteiro x Tc. Atleta  x Tc. Eixo x Tc. Optimist x Tc. Imperardor II x 
Tc. Principe I x C.Prospector Echo x (Yunkje II - Importada Holanda)  “1928”

10,584 3,49 3,12

2012 2669 toystory Toystory x Roscoe x Astre x Benefit x Jason x Tc. Lavrador x Cory x Tc. Progreso x Emperor x 
Adema (Pietje - Importada Holanda) “1954” 

9,797 3,65 3,21

2013 2749 Shottle Shottle x TC. Inquirer x Convincer x Thor x Martian x Villeneuve x Tc. Atlântico x Nuboxer x 
Tc. Insecto x Tc. Indio x Tc. R.Carnation x C.Black Magic (Daisy Madcap – Import.USA) “1948”

10,264 3,36 3,01

2014 2796 lin Lin x Leduc x Progress x Batman - Importada França “1997” 10,565 3,83 3,00

2015 2928 Zelgadis Zelgadis x Shottle x Smarty x Progress x Storm x P.Astronaut x Batman - Importada França 
“1997”

*294 dias
11,226 3,73 3,15

2016 2953 gerard Gerard x Jazz x Storm x Belt DB - Importada França “1997” 11,615 3,44 3,22

às condições da região que pretendemos desenvolver.
No decorrer deste tempo, o Contraste Leiteiro manteve-se 
sempre presente com informação imprescindível. Em resu-
mo abaixo estão reunidas as vinte cinco melhores Primíparas 
e Multíparas, em que 44% destas lactações estão abrangidas 
pelas três famílias mais velhas do efetivo (Yunkje II, 154Daisy 
Madcap e 217Pietje) evidenciando produções, genealogia e a 
importância dos registos.
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ano nome Pedigree Kg leite Kg gord. Kg Prot.

2017 3013 gillespy Gillespy x Locust x Darest - Importada França “1997” 12,277 3,17 2,98

2018 3225 gillespy Gillespy x Casual x Gerard x Klin x Comprada s/id    12,271 3,09 3,18

2019 3149 gillespy Gillespy x Zelgadis x Shottle x Smarty x Progress x Storm x P.Astronaut x Batman - Impor-
tada França “1997”

*3 tetos
11,028 3,37 3,24

2020 3130 grandview
Grandview x Zelgadis x Shottle x Ally x Astre x Sensation x Speculator x Ivy x Tc. Progresso 
x Model x Pabst Win x Tc. Pabst Regal x Tc. Black Magic x  Tc. Imperador II x Tc. Prince I x 
………… x (Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

10,548 3,33 3,21

2021 3366 obsession Obsession x Dorcy x Shottle x Finley x Merry x Cavalier - Importada França “1997” 10,177 3,17 2,96

 Valores médio por Primípara aos 305 dias :  10.179 Kgs 3,51 % Gord. 3,10 % Prot.

2º - AS 25 MElhOrES MultíPArAS 
EM PrODuçãO KG lEItE 305 DIAS 

“vACA ” EM CADA ANO
ano nome Pedigree Kg leite Kg gord. Kg Prot.

1997 1350 Benefit
Benefit x Improver x Tc. Vencedor x Tc. Senador x Tc. Atlântico x Tc. Progreso x Belle Boy x Tc. 
Jardim x Tc. Gaiteiro x Tc.Atleta  x Tc. Eixo x Tc. Optimist x Tc. Imperardor II x Tc. Principe I x 
C. Prospector Echo x (Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

10,104 3,57 3,23

1998 1371 Jason
Jason x Speculator x Elvis x Tc. Demo x Tc. Atlântico x Keimpe x Tc. Pabst Win x Tc. Garibaldi 
x Tc. Black Magic x Tc. Bruto x Tc. Optimist x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x (Yunkje 
II - Importada Holanda) “1928”

9,714 2,21 3,01

1999 1371 Jason
Jason x Speculator x Elvis x Tc. Demo x Tc. Atlântico x Keimpe x Tc. Pabst Win x Tc. Garibaldi 
x Tc. Black Magic x Tc. Bruto x Tc. Optimist x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x (Yunkje 
II – Importada Holanda) “1928”

11,983 2,48 2,93

2000 1479 intrigue
Intrigue x Jason x Speculator x Elvis x Tc. Demo x Tc. Atlântico x Keimpe x Tc. Pabst Win x Tc. 
Garibaldi x Tc. Black Magic x Tc. Bruto x Tc. Optimist x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x 
(Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

13,472 2,84 2,98

2001 1479 intrigue
Intrigue x Jason x Speculator x Elvis x Tc. Demo x Tc. Atlântico x Keimpe x Tc. Pabst Win x Tc. 
Garibaldi x Tc. Black Magic x Tc. Bruto x Tc. Optimist x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x 
(Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

13,666 2,87 2,83

2002 1588 Charles Charles - Importada França “1997” 13,139 3,97 3,24

2003 1580 Prelude Prelude - Importada França “1997” 10,667 4,01 3,25

2004 1665 J. Park J.Park x Dopper - Importada França “1997” 10,775 3,82 2,95

2005 1817 rudolph Rudolph x Prelude - Importada França “1997” 12,061 3,51 3,12

2006 1670 rudolph Rudolph x Pollaca x Sensation x Gold x Pan 230 x Demand x Tc. Atlântico x Nuboxer x  Tc. 
Insecto x Tc. Indio x Tc. R.Carnation x C.Black Magic (Daisy Madcap - Importada USA) “1948”

12,680 3,82 2,95

2007 1966 Convincer
Convincer x Rudolph x Southwind x Tc. Gabarola x Tc. Atlântico x Tc. Progreso x Belle Boy x 
Tc. Jardim x Tc. Gaiteiro x Tc.Atleta  x Tc. Eixo x Tc. Optimist x Tc. Imperardor II x Tc. Principe I 
x C. Prospector Echo x (Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

10,963 2,53 2,92

2008 1858 aeroline Aeroline x Astre – Importada França “1997” 11,783 3,16 2,82

2009 1966 Convincer
Convincer x Rudolph x Southwind x Tc. Gabarola x Tc. Atlântico x Tc. Progreso x Belle Boy x 
Tc. Jardim x Tc. Gaiteiro x Tc.Atleta  x Tc. Eixo x Tc. Optimist x Tc. Imperardor II x Tc. Principe I 
x C. Prospector Echo x (Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

12,054 3,21 3,13

2010 1670 rudolph Rudolph x Pollaca x Sensation x Gold x Pan 230 x Demand x Tc. Atlântico x Nuboxer x  Tc. 
Insecto x Tc. Indio x Tc. R.Carnation x C.Black Magic (Daisy Madcap - Importada USA) “1948”

13,255 3,87 3,30

2011 2116 Convincer
Convincer x Rudolph x Pollaca x Sensation x Gold x Pan 230 x Demand x Tc. Atlântico x Nu-
boxer x  Tc. Insecto x Tc. Indio x Tc. R.Carnation x C.Black Magic (Daisy Madcap - Importada 
USA) “1948”

12,206 4,52 3,41
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Valores médios por Multípara aos 305 dias: 12.487 Kgs 3,27 %  Gord. 3,07 % Prot.

3ª - EvOluçãO MOrfOlóGICA 
NO EfECtIvO DA ExPlOrAçãO DESDE 2012 A 2022

ExPrESSANDO ASSIM A MAIS bEM ClASSIfICADA 
EM CADA ANO DIStINGuINDO A 1ª lACtAçãO E SEGuINtES:

ano nome Pedigree ClaSSifiCaÇÃo 
final

2012
2708 Shottle Shottle x 1976Convincer x 1372Thor x 1241Martian x 1076Vileneuve x 795Atlântico x 699Nuboxer x 375Insecto x 

311Indio x 139Carnation x 154Black Magic – importada USA “1948”
85 - 1ª lact.

1976 Convincer Convincer x 1372Thor x 1241Martian x 1076Vileneuve x 795Atlântico x 699Nuboxer x 375Insecto x 311Indio x 
139Carnation x 154Black Magic – importada USA “1948”

89 - 7ª lact.

2014

2836 matson Matson x 2674Roy x 1765Aeroline x 1583Indolore - importada França “1997” 85 - 1ª lact.

2796 lin Lin x 2284Leduc x 1844Progress x 1577Batman - importada França “1997” 89 - 2ª lact.

2487 throne Throne x 1970Inquirer x 1666Lee x 1551Astronaut - importada França “1997” 89 - 4ª lact.

2015

2927 Zelgadis Zelgadis x 2593Sosa x 2200tc.Inquirer x 1935Imprint x 1501Jason x 1405tc.Soba Russ x 1138Frosty x 1021B.Zelplin 
x 893Demand x 511tc.Quépi x 427Pabst Win x 293Insecto x 217Adena – importada Holanda “1954” 

87 - 1ª lact.

2928 Zelgadis Zelgadis x 2706Shottle x 2491Smarty x 1977Progress x 1600Storm - importada França “1997” 87 - 1ª lact.

2637 lazar Lazar x 2231Locust x 1576Dareste - importada França “1997” 88 - 5ª lact.

2016

2963 Zelgadis Zelgadis x 2708Shottle x 1976Convincer x 1372Thor x 1241Martian x 1076Vileneuve x 795Atlântico x 699Nuboxer 
x 375Insecto x 311Indio x 39Carnation x 154Black Magic – importada USA “1948”

85 - 1ª lact.

2971 dempsey Dempsey x 2692Shottle x 2501Finley x 2036Merry x 1553Cavalier - importada França “1997” 85 - 2ª lact.

2945 dempsey Dempsey x 2490Boss x 1907Rudolph x 1548Belt D.B. - Importada França “1997” 85 – 2ª lact.

2899 tC2777 
Bolton

Tc.2777 Bolton x 2746Shottle x 2188Ally x 1743Astre x 1440Sensation x 1136 Speculator x 890Ivy x 778tc.Progreso 
x 602Model x 370tc.Pabst Win x 233Pabst Regal x 174Black Magic x. . . . . . . . . x Yunkje II – importada Holanda 1928

85 – 2ª lact.

2017

3009 Zelgadis Zelgadis x 2674Roy x 1765Aeroline x 1583Indolore - importada França “1997” 86 – 1ª lact.

3091 Casual Casual x 2593Sosa x 2200tc. Inquirer x 1935Imprint x 1501Jason x 1405tc.Soba Russ x 1138Frosty x 1021B.Zelplin 
x 893Demand x 511tc.Quépi x 427Pabst Win x 293Insecto x 217Adena – importada Holanda “1954” 

86 – 1ª lact

3092 duplex
Duplex x 2862iota x 2529Finley x 1966Convincer x 1720Rudolph x 1399Southwind x 1127tc.Gabarola x 748tc 
Atlantico x 662tc.Progreso x 480Belle Boy x 343tc.Jardim x 280tc.Gaiteiro x . . . . . . . . . . x Yunkje II – importada 
Holanda 1928

86 – 1ª lact

ano nome Pedigree Kg leite Kg gord. Kg Prot.

2012 2529 finley
Finley x Convincer x Rudolph x Southwind x Tc. Gabarola x Tc. Atlântico x Tc. Progreso x 
Belle Boy x Tc.Jardim x Tc. Gaiteiro x Tc. Atleta  x Tc. Eixo x Tc. Optimist x Tc. Imperardor II x 
Tc. Principe I x C.Prospector Echo x (Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

12,875 3,32 3,07

2013 2708 Shottle Shottle x Convincer x Thor x Martian x Villeneuve x Tc. Atlântico x Nuboxer x Tc. Insecto x Tc. 
Indio x Tc. R.Carnation x C.Black Magic (Daisy Madcap – Import.USA) “1948”

11,505 3,56 3,25

2014 2587 toystory Toystory x Miklin x Farlene - Importada França “1997” 12,559 3,54 3,39

2015 2607 Sosa Sosa x Boss x Storm x Lee x P.Astronaut -  Importada França “1997” 15,149 2,42 2,74

2016 2928 Zelgadis Zelgadis x Shottle x Smarty x Progress x Storm x P.Astronaut x Batman - Importada França 
“1997”

13,391 3,49 3,27

2017 2607 Sosa Sosa x Boss x Storm x Lee x P.Astronaut -  Importada França “1997” 14,164 2,26 2,90

2018 2928 Zelgadis Zelgadis x Shottle x Smarty x Progress x Storm x P.Astronaut x Batman - Importada França 
“1997”

15,112 3,11 3,14

2019 2796 lin Lin x  Leduc x  Progress x Batman - Importada França “1997” 12,932 3,53 3,00

2020 2953 gerard Gerard x Jazz x Storm - Importada França “1997” 12,988 3,77 3,34

2021 3225 gillespy Gillespy x Casual x Gerard x Klin x Comprada s/id 12,984 2,72 3,15
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ano nome Pedigree ClaSSifiCaÇÃo 
final

2017
2942 atwood Atwood x 2480Boss x 2009Roscoe x 1792Astre x 1475Benefit x 1361Jason x 1205tc.Lavrador x 921Cory x 801tc.

Progreso x 677Emperor x 443tc.Dinas´s Adema x 373tc. Pabst Win 
87 – 2ª lact

2980 grandview Grandview x 2819Garrett x 2698Shottle x 2284Leduc x 1844Progress x 1577Batman - importada França “1997” 87 – 2ª lact

2018
3144 Zelgadis Zelgadis x 2980 Grandview x 2819 Garrett x 2698 Shottle x 2284 Leduc x 1844 Progress x 1577 Batman - importada 

França “1997”
86 – 1ª lact

3009 Zelgadis Zelgadis x 2674Roy x 1765Aeroline x 1583Indolore - importada França “1997” 89 – 2ª lact.

2019

3092 
duplex

Duplex x 2862iota x 2529Finley x 1966Convincer x 1720Rudolph x 1399Southwind x 1127tc.Gabarola x 748tc 
Atlantico x 662tc.Progreso x 480Belle Boy x 343tc.Jardim x 280tc.Gaiteiro x …….. x Yunkje II – importada Ho-
landa “1928”

90 – 3ª lact

3009 Zelgadis Zelgadis x 2674Roy x 1765Aeroline x 1583Indolore - importada França “1997” 90 – 3ª lact.

3147 iota Iota x 2826Aftershock x 2670Klin Comprada 85 – 1ª lact.

3176 
tcdempsey TcDempsey x 2587Toystory x 1972Miklin x 1566Farlene x 1552Action - importada França “1997” 85 – 1ª lact.

3210 Zelgadis Zelgadis x 3017Iota x 2284Leduc x 1844Progress x 1577Batman x Indolore - importada França “1997” 85 – 1ª lact.

3244 
Silver

Silver x 2980Grandview x 2819Garrett x 2698Shottle x 2284Leduc x 1844Progress x 1577Batman - importada 
França “1997”

85 – 1ª lact.

2020
3270 Jacoby Jacoby x 3007Iota x 2766Shottle x 2173Leduc x 1808Mason x 1548Belt DB - importada França “1997” 86 – 1ª lact.

3009 Zelgadis Zelgadis x 2674Roy x 1765Aeroline x 1583Indolore - importada França “1997” 91 – 4ª lact.

2021

3364 Beemer Beemer x 2587Toystory x 1972Miklin x 1566Farlene x 1552Action - importada França “1997” 84 – 1ª lact.

3371 
denver

Denver x 2918Gerard x 2782Bolton x 2491Smarty x 1977Progress x 1600Storm x 1551P.Astronaut - importada 
França “1997”

84 – 1ª lact.

2955 iota Iota x 2795Matson x 2621Comprada 87 – 5ª lact.

3268 Blake Blake x 3101Zelgadis x 2943Mammoth x 2741Dee x 2519Lazar x 2089Empire x 1576Dareste - importada França 
“1997”

87 – 2ª lact.

3262 
Zelgadis

Zelgadis x 3092Duplex x 2862iota x 2529Finley x 1966Convincer x 1720Rudolph x 1399Southwind x 1127tc.Ga-
barola x 748tc Atlantico x 662tc.Progreso x 480Belle Boy x 343tc.Jardim x 280tc.Gaiteiro x …….. x Yunkje II – 
importada Holanda “1928”

87 – 3ª lact.

2022

3399 tcSilver tcSilver x 3188comprada 84 – 1ª lact.

3467 artist Artist x 3265Gameday x 3085Topshot x 2933 Dempsey x 2231Locust x 1576Dareste - importada França “1997” 84 – 1ª lact.

3617 
atmosphere Atmosphere x Comprada 84 – 1ª lact.

3274 topsy Topsy x 3109Topshot x 2975Dorcy x 2881 comprada 89 – 3ª lact.

3091 Casual Zelgadis x 2593Sosa x 2200tc.Inquirer x 1935Imprint x 1501Jason x 1405tc.Soba Russ x 1138Frosty x 1021B.Zelplin 
x 893Demand x 511tc.Quépi x 427Pabst Win x 293Insecto x 217Adena – importada Holanda “1954”

89 – 5ª lact.

Nota: A ausência de classificações em 2013 deveu-se á impossibilidade da APCRF  

AgrAdeCimeNToS
Aqui chegado a este quarto de século e ainda gostar cá estar, quero exprimir o meu profundo agradecimento:
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PArTe i

reSeNhA hiSTÓriCA

Já muito se falou e escreveu sobre esta nobre raça de bovinos 
dos Açores, a raça autóctone do Ramo Grande. Esta raça tem 
como solar originário a ilha Terceira, mas foi com o povoa-
mento do arquipélago dos Açores, no século XV, que deram 
entrada nestas ilhas, bovinos de diversas regiões do Continen-
te. Animais corpulentos que vieram essencialmente para aju-
dar o Homem nas suas atividades agrícolas.
Numa dissertação apresentada ao Conselho Escolar do ins-
tituto D’Agronomia e Veterinária de Lisboa, datada de 1887, 
fazendo uma caracterização da Indústria Pecuária em S. Mi-
guel, António de Andrade de Albuquerque Bettencourt referia 
que este gado (da terra), seria o único empregado nos pesados 
serviços da lavoura. Dizia o autor que é uma raça que dizem 
provir do Minho, e que se supõe serem as raças Arouquesa e 
Braguesa Vermelha, mais ou menos cruzadas e modificadas 
pelo clima e diferentes condições mesológicas. Nesse texto, o 
autor refere que os animais deste tipo, quando bem desenvol-
vidos, podem perfeitamente apresentar-se como modelos do 
animal de trabalho, corpulentos, ossudos, musculosos, de ven-
tre amplo, peito profundo e largo, rins espaçosos (…).
Devido às características intrínsecas de cada ilha e ao isola-
mento geográfico das mesmas, estes bovinos adquiriram ca-
racterísticas especificas próprias e vieram a dar, mais tarde, 

rAmo grANde
A VerSATilidAde de umA rAçA

Animais Ramo Grande em extensivo. Comemoração do 3º Dia do Criador do Ramo Grande, Faial 2018.

origem, na Ilha Terceira, aos bovinos do Ramo Grande. Foram 
efetivamente algumas destas características que levaram ao 
animal que existe hoje em dia e que serviram para caracteri-
zar o estalão desta raça. Os bovinos Ramo Grande apresentam 
uma pelagem de cor vermelha mais ou menos intensa; um es-
queleto forte com articulações largas; cabeça, bem desenvol-
vida, com perfil frontal predominantemente convexo; cornos 
de tamanho médio, opistóceros; tronco, com terço anterior 
mais acentuado em relação ao posterior, ligado por um costa-
do pouco alto e pouco arqueado; e os membros terminam por 
unhas afogueadas e resistentes (Pavão, A., 2013).
Com as trocas comerciais e com o decorrer do tempo, esta 
raça, como a conhecemos hoje, foi fazendo parte da realidade 
agrícola de outras ilhas, estando atualmente dispersa por todo 
o arquipélago dos Açores.
É conhecida pela sua corpulência, temperamento dócil e óti-
mas qualidades de trabalho, pelo que foi tradicionalmente 
explorada devido à sua tripla aptidão: carne, leite e trabalho. 
Atualmente está vocacionada para a produção de carne, sendo 
explorada num regime de pastoreio ao longo de todo o ano. 
Os cortejos etnográficos e demais festas tradicionais são tam-
bém palco para a apresentação desta tão nobre raça (Sousa, 
A., 2000).
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regiSToS

Em termos de registos, a raça apresenta, nos últimos dados 
tornados públicos, um total de 241 criadores e 1287 animais, 
dispersos pelas diversas ilhas do arquipélago dos Açores, da-
dos apresentados durante a comemoração do 4º Dia do Cria-
dor de Bovinos da Raça Ramo Grande realizado em S. Jorge. 
Ora, é precisamente em S. Jorge que a raça está atualmente 
mais representada, contando com cerca de 115 criadores e 555 
animais registados, estando aí sediada a Associação de Criado-
res de Bovinos de Ramo Grande, que, no apoio aos criadores 
desta raça, tem como missão a preservação, melhoramento, 
criação e comercialização dos bovinos de raça Ramo Grande.
Na Ilha de S. Miguel a raça autóctone do Ramo Grande en-
contra-se representada com 19 criadores e cerca de 51 animais 
registados no Livro Genealógico (LG), conforme esquemati-
zado na Figura 1.
Apenas como forma de comparação e partindo do pressuposto 
que as raças autóctones são um “ativo vivo”, património cul-
tural e genético do país e que é essencial preservá-las, temos 
neste momento 15 raças autóctones de bovinos registadas em 
Portugal, estando a 16ª, a raça Catrina (Terceira), em processo 
de registo e atribuição de LG (dados DGAV). Neste ranking a 
16, a raça Ramo Grande ocupa apenas o 12º lugar em número 
de fêmeas registadas, apenas o 11º lugar em número de ma-
chos registados e o 7º lugar em número de criadores. Ora o que 
nos dizem estes dados é que importa, urgentemente, aumentar 
o efetivo de forma a deixar de ocupar o fim da tabela no que 
respeita aos registos de bovinos de raças autóctones portugue-
sas, por forma a ganhar expressão nacional. Apenas a título 
de curiosidade, a ilha com maior efetivo é, como referido, S. 
Jorge, com cerca de 44% do efetivo, sendo que em S. Miguel, 
apenas se encontram registados cerca de 4% do total de bovi-
nos de raça Ramo Grande da Região. Não obstante esta dife-
rença, e como transparece neste trabalho, independentemente 
do efetivo presente em cada ilha, importa salientar que esta 
tradição apenas se mantem viva graças ao trabalho, à vontade e 
ao crer dos produtores na criação de bovinos de Ramo Grande 
e na sua utilização.

Figura 1 – Mapa com área de dispersão dos criadores e bovinos na RAA, (Fonte: 
NGranadoProduções)
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PreÇoS do leite À ProdUÇÃo - PreÇoS médioS menSaiS       € / 100 kg

ProdUto 
(Leite de vaca cru com teores reais de matérias gordas e proteínas)

setembro 
2022

VariaÇÃo PerCentUal
agosto 

2022
setembro 2021

setembro Quinquénio 
2017-2021

Leite adquirido a Produtores Individuais

Continente 45,90 8,0 47,3 47,4

Açores (1) 39,94 7,9 43,4 39,4

Portugal 43,72 8,0 45,4 44,2

Leite adquirido a Postos coletivos de receção e Salas coletivas de ordenha Continente 42,23 8,9 46,2 54,8
Leite adquirido a Produtores Individuais - Produtores entregam o leite em 
postos de receção da fábrica; transporte a cargo do produtor Açores 38,49 8,4 45,9 43,2

Leite biológico Portugal 58,33 4,1 45,5

teoreS de gordUra e ProteÍna do leite - médiaS menSaiS
ProdUto

  (Leite de vaca cru com teores reais de matérias gordas e proteínas)
teor médio de matéria gorda % teor médio de Proteína %

setembro2022 agosto 2022 setembro 2022 agosto 2022

Leite adquirido a Produtores Individuais

Continente 3,81 3,75 3,27 3,24

Açores (1) 3,80 3,76 3,15 3,07

Portugal 3,81 3,75 3,22 3,18

Leite adquirido a Postos coletivos de receção e Salas coletivas de ordenha Continente 3,67 3,69 3,04 3,04
Leite adquirido a Produtores Individuais - Produtores entregam o leite em 
postos de receção da fábrica; transporte a cargo do produtor Açores 3,83 3,75 3,15 3,06

Leite biológico Portugal 3,77 3,75 3,20 3,11

PreÇoS À SaÍda da fÁBriCa - PreÇoS médioS menSaiS       € / 100 kg

ProdUto outubro
2022

VariaÇÃo PerCentUal

setembro 2022 outubro 2021 outubro
Quinquénio 2017-2021

manteiga 712,90 -0,8 73,2 95,1

leite em pó desnatado 313,19 -21,4 23,0 56,0

leite em pó inteiro 538,37 16,5 75,6 76,7

Soro de leite em pó 100,33 -6,7 22,0 46,5

Queijo flamengo (Bola/Barra) 652,61 10,2 43,2 43,8

Fonte: GPP/SIMA
NOTA: O preço do Leite cru pago aos produtores, com teores reais de Matérias Gordas e de Proteínas é comunicado mensalmente à Comissão Europeia - Regulamento (UE) nº 2017/1185, Artigo 12(a) - Anexo 
II - 4.(a); A recolha do preço do leite biológico iniciou-se em maio de 2021.
(1) Produtores possuem tanque de refrigeração na exploração; transporte a cargo da fábrica

leiTe e ProduToS láCTeoS
iNFormAção meNSAl - NoVemBro

PreÇoS À SaÍda da fÁBriCa na Ue - PreÇoS médioS menSaiS      € / 100 kg

ProdUto outubro
2022

VariaÇÃo PerCentUal

setembro 2022 outubro 2021 outubro Quinquénio
2017-2021

manteiga 722,02 1,0 75,3 55,7

leite em pó desnatado 374,50 1,0 42,3 83,3

leite em pó inteiro 488,46 0,1 49,7 65,3

Queijo edam 527,39 1,5 57,6 62,9

Soro de leite em pó 109,47 -0,3 12,3 36,7
Fonte: Comissão Europeia - Regulamento (UE) nº 2017/1185, Artigo 11 - Anexo I -7
Nota: A partir de 1 de fevereiro de 2020, a média da UE refere-se à UE27 (sem o Reino Unido). Para fins de comparação, as médias da UE (sem o Reino Unido) também foram recalculadas para os últimos 5 anos 
(2016 a 2020). Os coeficientes de ponderação e a lista dos Estados-Membros incluídos no cálculo das médias da UE também foram atualizados.
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leite CrU de VaCa - PreÇoS médioS À ProdUÇÃo na UniÃo eUroPeia      € / 100 kg

eStado memBro agosto 2022 julho 2022 agosto 2022 Var% mÊS anterior Var% mÊS HomÓlogo / ano anterior

Bélgica/ Be 56,22 55,50 35,73 1,3 57,3

Bulgária/ Bg 43,32 42,12 32,65 2,8 32,7

república Checa/ CZ 47,10 45,99 34,10 2,4 38,1

dinamarca/ dK 58,88 57,78 36,44 1,9 61,6

alemanha/ de 56,19 54,40 36,55 3,3 53,7

estónia/ ee 48,02 46,74 31,00 2,7 54,9

irlanda/ ie 59,73 57,78 39,23 3,4 52,3

grécia/ gr 56,09 54,43 38,92 3,0 44,1

espanha/ eS 46,21 44,95 32,82 2,8 40,8

frança/ fr 44,85 44,12 38,12 1,7 17,7

Croácia/ Hr 43,22 41,18 32,73 5,0 32,1

itália/ it 50,98 48,19 37,25 5,8 36,9

Chipre/ CY 62,09 57,26 57,48 8,4 8,0

letónia/ lV 49,77 49,61 30,92 0,3 61,0

lituânia/ lt 51,23 51,24 30,97 0,0 65,4

luxemburgo/ lU c c c

Hungria/ HU 45,22 42,42 31,11 6,6 45,4

malta/ mt 61,90 61,68 57,45 0,4 7,7

Países Baixos/ nl 60,00 60,00 37,75 0,0 58,9

Áustria/ at 52,37 51,11 39,16 2,5 33,7

Polónia/ Pl 50,88 49,50 33,39 2,8 52,4

Portugal/ Pt 40,49 40,14 29,87 0,9 35,6

roménia/ ro 46,07 49,10 31,34 -6,2 47,0

eslovénia/ Si 47,86 45,72 32,18 4,7 48,7

eslováquia/ SK 45,28 43,60 31,81 3,9 42,3

finlândia/ fi 50,12 49,26 37,83 1,7 32,5

Suécia/ Se 53,85 52,24 38,75 3,1 39,0

Ue 52,37 51,08 36,41 2,5 43,8 

leite CrU de VaCa BiolÓgiCo - PreÇoS médioS À ProdUÇÃo na UniÃo eUroPeia      € / 100 kg

eStado memBro agosto 2022 julho 2022 agosto 2022 Var% mÊS anterior Var% mÊS HomÓlogo / ano anterior

Bélgica/ Be 55,27 54,07 46,00 2,2 17,5

Bulgária/ Bg 53,27 52,73 44,34 1,0 18,9

rep. Checa/ CZ 49,94 49,58 39,32 0,7 26,1

dinamarca/ dK 65,33 64,36 45,58 1,5 41,2

alemanha/ de 58,22 56,82 49,05 2,5 15,8

estónia/ ee 48,51 47,27 31,89 2,6 48,2

irlanda/ ie

grécia/ gr 59,68 52,87 12,9

espanha/ eS 51,36 50,78 45,73 1,1 11,0

frança/ fr 49,51 46,16 47,26 7,3 -2,3

Croácia/ Hr

itália/ it 60,90 56,82 53,49 7,2 6,2
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reColHa total de leite de VaCa CrU     (milhares de toneladas)

eStado memBro agosto 2022 julho 2022 agosto 2022 Var% mÊS anterior Var% mÊS HomÓlogo / ano anterior

Bélgic/ Be 375,0 386,7 363,0 -3,0 3,3

Bulgári/ Bg 55,6 57,7 57,4 -3,6 -3,1

rep. Chec/ CZ 271,8 275,7 268,0 -1,4 1,4

dinamarc/ dK 483,1 491,1 488,2 -1,6 -1,1

alemanh/ de 2681,0 2748,0 2684,4 -2,4 -0,1

estóni/ ee 68,0 68,3 69,0 -0,4 -1,4

irland/ ie 953,1 1 053,2 944,7 -9,5

gréci/ gr 52,3 53,0 53,5 -1,4 -2,3

espanh/ eS 593,7 597,2 626,5 -0,6 -5,2

franç/ fr 1876,2 1971,0 1923,8 -4,8 -2,5

Croáci/ Hr 33,8 34,1 35,6 -0,9 -5,3

itáli/ it 1027,5 1062,1 1056,5 -3,3 -2,7

Chipre/ CY 23,2 23,2 23,2 -0,3 -0,3

letóni/ lV 76,0 75,0 76,5 1,3 -0,7

lituâni/ lt 133,8 131,2 131,1 1,9 2,0

luxemburgo/ lU

Hungri/ HU 138,5 140,1 142,3 -1,1 -2,7

malt/ mt 3,0 3,2 2,9 -5,0 3,1

Países Baixos/ nl 1147,7 1164,1 1123,4 -1,4 2,2

Áustri/ at 256,4 265,8 248,8 -3,5 3,1

leite CrU de VaCa BiolÓgiCo - PreÇoS médioS À ProdUÇÃo na UniÃo eUroPeia      € / 100 kg

eStado memBro agosto 2022 julho 2022 agosto 2022 Var% mÊS anterior Var% mÊS HomÓlogo / ano anterior

Chipre/ CY 100,49 101,52 112,30 -1,0 -9,6

letónia/ lV 47,90 47,30 29,84 1,3 58,5

lituânia/ lt 56,15 55,82 35,35 0,6 57,9

luxemburgo/ lU

Hungria/ HU

malta/ mt

Países Baixos/ nl 64,38 62,88 50,25 2,4 25,1

Áustria/ at 59,40 58,66 47,10 1,3 24,5

Polónia/ Pl 57,49 57,48 43,94 0,0 30,8

Portugal/ Pt 56,03 55,42 41,20 1,1 34,5

roménia/ ro

eslovénia/ Si 55,97 53,62 41,46 4,4 29,3

eslováquia/ SK 46,31 45,24 37,57 2,4 20,4

finlândia/ fi

Suécia/ Se 58,14 56,40 43,15 3,1 30,7
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reColHa de leite BiolÓgiCo     (milhares de toneladas)

eStado memBro agosto 2022 julho 2022 agosto 2022 Var%
mÊS anterior

Var% mÊS HomÓlogo
ano anterior

% leite Biológico
 no total recolha

Bélgic/ Be 8,91 10,25 9,07 -13,1 -1,7 2,4%

Bulgári/ Bg 0,22 0,24 0,27 -8,1 -18,2 0,4%

rep. Chec/ CZ 2,74 2,87 2,87 -4,6 -4,5 1,0%

dinamarc/ dK 60,00 60,00 62,00 0,0 -3,2 12,4%

alemanh/ de 121,59 125,36 118,49 -3,0 2,6 4,5%

estóni/ ee 0,17 0,19 0,36 -9,1 -52,3 0,3%

irland/ ie 0,9 0,00 0,00 0,00

gréci/ gr 1,23 1,23 1,26 -0,4 -2,6 2,4%

espanh/ eS 3,82 4,15 4,20 -8,0 -9,1 0,6%

franç/ fr 97,54 107,31 102,40 -9,1 -4,8 5,2%

Croáci/ Hr 0,00 0,00 0,00 0,0%

itáli/ it 0,00 0,00 20,31 -100,0 0,0%

Chipre/ CY 0,26 0,29 0,21 -9,3 25,3 1,1%

letóni/ lV 5,32 5,15 5,60 3,4 -4,9 7,0%

lituâni/ lt 4,86 4,06 4,28 19,6 13,5 3,6%

luxemburgo/ lU

Hungri/ HU 0,58 0,58 0,00 0,0 0,4%

malt/ mt 0,00 0,00 0,00

Países Baixos/ nl 19,86 20,46 0,00

Áustri/ at 45,87 47,75 46,64 -3,9 -1,6 17,9%

Polóni/ Pl 3,28 3,67 3,93 -10,6 -16,4 0,3%

Portugal/ Pt 0,52 0,40 0,35 29,7 46,2 0,3%

roméni/ ro 4,07 3,41 4,24 19,3 -3,9 4,2%

eslovéni/ Si 0,52 0,55 0,54 -6,4 -3,4 1,1%

eslováqui/ SK 1,03 1,10 1,21 -6,1 -14,9 1,5%

finlândi/ fi 6,84 7,04 6,97 -2,8 -1,9 3,7%

Suéci/ Se 36,59 38,19 39,01 -4,2 -6,2 16,1

reColHa total de leite de VaCa CrU     (milhares de toneladas)

eStado memBro agosto 2022 julho 2022 agosto 2022 Var% mÊS anterior Var% mÊS HomÓlogo / ano anterior

Polóni/ Pl 1079,2 1104,0 1059,3 -2,2 1,9

Portugal/ Pt 150,1 157,9 158,0 -4,9 -5,0

roméni/ ro 97,8 99,3 95,7 -1,5 2,3

eslovéni/ Si 47,6 48,8 49,0 -2,4 -3,0

eslováqui/ SK 68,8 70,6 68,5 -2,5 0,4

finlândi/ fi 184,4 187,9 190,2 -1,8 -3,0

Suéci/ Se 227,5 232,6 230,3 -2,2 -1,2
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oBrAS reCeNTeS 
NA AJAm/CJA
reABILItAÇÃO de UM ANtIgO 
PArQUe de NOVILHAS, PArA 
eStACIONAMeNtO de VIAtUrAS.

COBertUrA dA ZONA eXterNA 
AO PArQUe de ALIMeNtAÇÃO 
dA SALA de OrdeNHA.
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oBrAS reCeNTeS 
NA AJAm/CJA



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.
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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.

AJAmo JoVem AgriCulTor

31



aJUda / aPoio tiPo de Pagamento
Pagamento 

PreViSto até ao 
dia (*)

SetemBro 2022
M2.4.1 Investimentos para a Utlização Sustentável de Terras Florestais - Prémio Por Perda de Rendimento Adiantamento 85% (1) 30/set
M8 Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas -Prémios Adiantamento 85% (1) 30/set
M10.1.4 AGROAMBIENTE E CLIMA - Manutenção da extensificação da produção pecuária Adiantamento 85% (1) 30/set
M13.3 Pagamentos de Compensação em Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas Adiantamento 85% (1) 30/set
M15.1 Pagamento de compromissos Silvoambientais e climáticos Adiantamento 85% (1) 30/set
oUtUBro 2022
M10.1.1 AGROAMBIENTE E CLIMA - Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha Adiantamento 85% (1) 31/out
M10.1.2 AGROAMBIENTE E CLIMA - Conservação de pomares tradicionais dos Açores Adiantamento 85% (1) 31/out
M10.1.3 AGROAMBIENTE E CLIMA -  Conservação de sebes vivas para a proteção de culturas hortofrutiflorícolas, plantas aromáticas 

e medicinais Adiantamento 85% (1) 31/out

M10.1.5 AGROAMBIENTE E CLIMA - Produção integrada Adiantamento 85% (1) 31/out
M10.1.6 AGROAMBIENTE E CLIMA - Proteção da raça bovina autóctone Ramo Grande Adiantamento 85% (1) 31/out
M10.1.8 AGROAMBIENTE E CLIMA -  Pagamento de Compensações a zonas agrícolas incluídas nos planos de gestão das bacias 

hidrográficas Adiantamento 85% (1) 31/out

M11 Agricultura Biológica Adiantamento 85% (1) 31/out
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante Adiantamento 70% (1) 31/out
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre Adiantamento 70% (1) 31/out
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira Adiantamento 70% (1) 31/out
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite Adiantamento 70% (1) 31/out
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre Adiantamento 70% (1) 31/out
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás Adiantamento 70% (1) 31/out
noVemBro 2022
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre Adiantamento 70% (1) 30/nov
deZemBro 2022
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante Saldo 30/dez
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre 1ª Prestação 90% 30/dez
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira Saldo 30/dez
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite Saldo 30/dez
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses 1ª Prestação 90% 30/dez
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás 1ª Prestação 90% 30/dez
Janeiro 2023
POSEI - Ajuda à Produção de Culturas Tradicionais 100% 31/jan
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana - 1º Semestre 100% 31/jan
feVereiro 2023
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos 1ª Prestação 90% 28/fev
marÇo 2023 
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre Saldo 31/mar
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre Saldo 31/mar
POSEI - Ajuda à Produção de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas 1ª Prestação 90% 31/mar
aBril 2023
M2.4.1 Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios por Perda de Rendimento Saldo 28/abr
M8 Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios Saldo 28/abr
M10.1.1 AGROAMBIENTE E CLIMA - Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha Saldo 28/abr
M10.1.2 AGROAMBIENTE E CLIMA - Conservação de pomares tradicionais dos Açores Saldo 28/abr
M10.1.3 AGROAMBIENTE E CLIMA -  Conservação de sebes vivas para a proteção de culturas hortofrutiflorícolas, plantas aromáticas 

e medicinais Saldo 28/abr

M10.1.4 AGROAMBIENTE E CLIMA - Manutenção da extensificação da produção pecuária Saldo 28/abr
M10.1.5 AGROAMBIENTE E CLIMA - Produção integrada Saldo 28/abr
M10.1.6 AGROAMBIENTE E CLIMA - Proteção da raça bovina autóctone Ramo Grande Saldo 28/abr
M10.1.8 AGROAMBIENTE E CLIMA -  Pagamento de Compensações a zonas agrícolas incluídas nos planos de gestão das bacias 

hidrográficas Saldo 28/abr

M11 Agricultura Biológica Saldo 28/abr
M13.3 Pagamentos de Compensação em Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas Saldo 28/abr
M15.1 Pagamentos de Compromissos Silvoambientais e Climáticos Saldo 28/abr
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre 1ª Prestação 90% 28/abr
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP 100% 28/abr
POSEI - Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos “Ilha” e “São Jorge” 100% 28/abr
maio 2023
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 2º Semestre 100% 31/mai
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 2º Semestre 100% 31/mai
POSEI - Ajuda à Produção de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas 2ª Prestação 31/mai
JUnHo 2023
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre 2ª Prestação 30/jun
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre 2ª Prestação 30/jun
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos 2ª Prestação 30/jun
POSEI - Ajuda à Inovação e Qualidade das Produções Pecuárias Acorianas 100% 30/jun
POSEI - Ajuda aos Produtores Apícolas 100% 30/jun
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses 2ª Prestação 30/jun
POSEI - Ajuda à produção de Ananás 2ª Prestação 30/jun
POSEI - Ajuda aos Produtores da Banana - 2º Semestre 100% 30/jun
POSEI - Ajuda ao Acondicionamento de Próteas 100% 30/jun
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ProduTor
exCeleNTe 2021
A 18 de Novembro a Associação dos Jovens Agricultores Mi-
caelenses entregou o Prémio Produtor Excelente relativo ao 
ano de 2021, onde foram premiados 340 produtores de leite, 
e levando a debate a produção de milho grão em São Miguel. 
Após a sessão de abertura, foi apresentado pela Eng.ª Elisabe-
te Silvestre, Directora da Cooperativa Agrícola de Coimbra e 
produtora de milho, o modo de produção deste cereal, assim 
como todo o envolvimento e competência da cooperativa que 
rege na região de Coimbra.
Seguiu-se o debate, moderado pela jornalista Dra. Lília Almei-
da, tendo a presença do Eng.º Nélio Miranda, presidente da 
AJAM; Sr. Jorge Rita, Presidente da FAA, Eng.º Romão Brás, 
presidente da IACA e a palestrante Eng.ª Elisabete Silvestre. 
Foi apresentado os resultados deste projecto desenvolvido 
pela AJAM, assim como a possível viabilidade da produção de 
milho grão como uma nova cultura nos moldes actuais, bem 
como as preocupações relativas ao preço do leite e factores de 
produção.
Na sessão de abertura do “Prémio Produtor Excelente 2021” 
o Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Ru-
ral deixou a “garantia política” de que, durante esta legislatura, 
“não existirão mais cortes nos apoios anunciados”. António 
Ventura destacou, ainda nessa vertente, que foram alocados 
ao próximo Orçamento Regional “mais 1,5 milhões de euros 
para garantir que não existirão cortes em 2023, os chamados 
rateios, para quem produz alimentos na Região Autónoma 
dos Açores”. Sobre o POSEI, o governante salientou o facto 
de, “por reivindicação da Federação Agrícola dos Açores”, não 
existirem cortes no POSEI. “Os montantes anunciados são os 
montantes que são pagos. Isto é muito importante para o pla-
neamento e orientação das explorações agrícolas”, realçou.
O governante deixou rasgados elogios aos produtores de lei-
te, e anunciou a intenção de arrancar “ainda este ano” com a 
construção de um novo laboratório de classificação de leite em 
São Miguel.
Numa outra vertente, António Ventura reconheceu a existên-
cia de falhas, por parte da Secretaria Regional da Agricultura, 
na avaliação de projectos de candidatura.
Nélio Miranda, presidente da AJAM/CJA, demonstrou o seu 
contentamento pelo regresso de um evento que já “não era 
celebrado nestes moldes há 2 anos, este é um dos dias mais 
aguardados pelos produtores porque, no fundo, é um reconhe-
cimento público do trabalho de excelência realizado durante 
365 dias do ano”, afirmou.
O Presidente da Associação de Jovens Agricultores Micaelen-
ses, referindo ao panorama actual do sector, classificou os últi-
mos 7 anos como “uma desilusão para os produtores de leite”.
“O preço de leite e os factores de produção foram os principais 
motivos para esta situação. Perderam-se, em 10 anos, 37% dos 
produtores de leite na ilha de São Miguel”, lembrou.

Eng.º Nélio Miranda, Presidente da AJAM/CJA

Eng.º António Ventura, Secretário Regional da Agricultura e Florestas.

Eng.ª Elisabete Silvestre, Presidente da Cooperativa Agrícola de Coimbra.

Composição da mesa de debate.
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Apesar de considerar que o preço do leite está “um pouco mais 
interessante, fruto de um plano de excelência da Federação 
Agrícola dos Açores, as suas associadas e do Governo Regio-
nal dos Açores”, Nélio Miranda afirmou de forma directa que 
“não podemos depender da boa vontade das indústrias para 
haver aumentos”.
“Há que criar competitividade com as Indústrias e a redução 
de gado de leite, por si só, não é suficiente”, reforçou.
Por isso, continuou, a Associação a que preside decidiu avan-
çar com “a produção de milho grão em São Miguel”.
“Apesar de este ano o campo de ensaio ter tido resultados pro-
missores, temos a plena consciência de que é preciso trabalhar 
e estudar bastante para atingir os resultados que pretendemos, 
de forma a impedir que tenha o mesmo fim de todas as outras 
culturas já exploradas na Região, como foi o caso da beterraba, 
chicória, tabaco e laranja”, salientou.
Nesse sentido, Nélio Miranda garantiu que o objectivo passa 
por “criar uma alternativa financeira para os produtores”. Para 
que isso seja alcançado, o Presidente desta Associação consi-
derou ser “importante que o Governo actual apoie esta ini-
ciativa na construção de ferramentas para atingir os níveis de 
produção e eficiência para uma melhor riqueza regional, ao 
invés de enriquecermos os outros países”.
“Espero que o actual Secretário esteja atento e nos apoie numa 
cultura pioneira que contribui para um melhor rendimento 
para a região e que, para os produtores, isso se traduza numa 
melhoria da qualidade de vida numa altura em que a mão-de-
obra é escassa”, afirmou. 
Neste evento foi também motivo de celebração os 25 anos de 
casa dos nossos dois colaboradores – Sr. António Rebelo e Sr. 
Pedro Mendonça – pessoas que se dedicaram bastante à nossa 
Associação, tendo lhes sido entregue uma lembrança do nosso 
profundo agradecimento.
Neste espaço de divulgação, a direcção da AJAM/CJA agra-
dece a presença de todos os intervenientes, colaboradores da 
nossa casa e à lavoura em geral.

Plano geral da assistência.

Palestrantes Eng. Romão Brás e Sr. Jorge Rita. 

Presença do Secretario Regional da Agricultura e Florestas, assim como dos direc-
tores Regionais da Agricultura (Eng. Pedro Hintze Ribeiro), do IAMA (Dra. Maria 
Carolina Câmara), do IROA (Dr. Hernâni Costa) e dos SDASM (Eng. Luís Estrela).

Homenagem pelos 25 anos de serviço à CJA aos senhores António Rebelo e Pedro 
Mendonça.

Painel de entrega do prémio “Produtor Excelente 2021”.
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ABEL ANTONIO MEDEIROS PAULO 
ADELIO GIL SILVA MASSA 
ADRIANO CORDEIRO COUTO 
AGOSTINHO ALMEIDA BULHÕES 
AGOSTINHO ARRUDA (C. C. HER.)
AGOSTINHO SOUSA PIMENTEL 
AGROMELO, LDA. 
ALBERTO MANUEL COSTA PONTE 
ALBERTO PONTE BENTO SOUSA 
ALCIDES BARBOSA FRANCO 
ALEX PACHECO 
AMERICO PEREIRA PACHECO (2ª LAVOURA)
ANA ISABEL CARREIRO MONIZ 
ANA PAULA SOUSA ALMEIDA 
ANASTÁCIO LINO DE ARRUDA MEDEIROS 
ANDRÉ ANDRADE PACHECO 
ANDREIA MIRANDA TAVARES 
ANGELO MANUEL AMARAL SOUSA 
ANGERVALUS UNIPESSOAL LDA 
ANIBAL FURTADO MEDEIROS 
ANICETO ARRUDA RESENDES 
ANICETO PIMENTEL MONIZ 
ANTóNIO AMÉRICO MONIZ OLIVEIRA 
ANTóNIO DE SOUSA AGUIAR (C. C. HER.)
ANTONIO DUARTE SILVA REGO 
ANTONIO EDUARDO ARRUDA MATOS 
ANTONIO ERNESTO BORGES MEDEIROS 
ANTONIO FERNANDO ARRUDA MELO 
ANTONIO GONÇALO OLIVEIRA 
ANTONIO GUILHERME BETTENCOURT OLIVEIRA 
ANTONIO JOSE FERREIRA PACHECO 
ANTONIO JOSE MONIZ AMARAL 
ANTONIO MANUEL COSTA PACHECO 
ANTONIO MANUEL MELO SA BETTENCOURT 
ANTONIO MANUEL RODRIGUES 
ANTONIO MANUEL SIMAS COUTO RESENDES 
ANTONIO MEDEIROS PEREIRA E HERDEIROS 
ANTONIO TAVARES GALVAO 
ANTONIO TAVARES PEDRO TAVARES SOC. AGRICOLA 

LDA. (UNILEITE) 
ARMANDO JOSE VERISSIMO PAVAO 
ATLANTILEITE, LDA. 
AVELINO MEDEIROS AGUIAR 
BAPTISTA SANTO CRISTO BRAGA SOUSA 
BASILIO ANTERO MONIZ SILVA 
CARLOS ALBERTO CABRAL COUTO 
CARLOS ALBERTO CORDEIRO MELO 
CARLOS ALBERTO COUTO ARRUDA 
CARLOS ALBERTO RAPOSO CABRAL 
CARLOS ALBERTO SOUSA MELO 
CARLOS MANUEL DOMINGOS MOTA 
CARLOS MANUEL MELO PIMENTEL 
CARLOS MANUEL PACHECO CABRAL (C. C. HER.)
CARLOS MIGUEL BATISTA REBELO 
CARLOS MIGUEL MEDEIROS COUTO 
CARVALHO CLÁUDIO - EXP. AGRICOLA, LDA 

CESAR FILOMENO PEREIRA PACHECO 
CESAR SILVA MEDEIROS 
CONDIÇÃO SELVAGEM UNIPESSOAL, LDA 
COOPERATIVA JUVENTUDE AGRíCOLA 
CORALIA MARIA CORDEIRO MONIZ ALMEIDA 
DAVID CORDEIRO MIRANDA 
DAVID EDUARDO PACHECO COSTA 
DAVID FRÕES BULHÕES 
DEOLINDA FATIMA SILVA PEREIRA OLIVEIRA 
DINARTE MANUEL RAPOSO PACHECO 
DINARTE SOUSA ALMEIDA 
DINIS ALBERTO PEREIRA MIRANDA 
DIONISIO PEDRO ROCHA PEREIRA 
DUARTE JOSE MEDEIROS FURTADO 
DUARTE MANUEL ALVES SILVA 
DUARTE MANUEL MEDEIROS CLAUDIO 
DUARTE MANUEL SILVA MASSA 
EDUARDO MANUEL PERDIGAO GUERREIRO 
EDUARDO MIGUEL COSTA OLIVEIRA ALVES 
EDUARDO TORRES CABRAL 
EDUíNO MANUEL ALMEIDA FERREIRA 2ª LAVOURA 
ELISIO CORDEIRO ARRUDA 
EMANUEL RITA PACHECO 
EUGENIO MELO MEDEIROS 
EUGÉNIO QUENTAL MEDEIROS CâMARA 
EUSEBIO ARRUDA MIRANDA 
EVARISTO MANUEL FARIA CARVALHO 
EXPLORAÇÃO AGRO-PECUARIA CORDEIRO E SILVA 
EXPLORAÇÃO BETTENCOURT, LDA 
FAUSTINO SA PONTE 
FERNANDO BOTELHO OLIVEIRA 
FERNANDO PAVÃO PEREIRA 
FERREIRA E FERREIRA - AGRO PECUÁRIA 
FERREIRA E MIRANDA EXP. AGRO-PECUÁRIA LDA 
FLAVIO ROBERTO CIPRIANO GARCIA 
FRANCISCO JOSE CORREIA CABRAL 
FRANCISCO MACHADO DE FARIA E MAIA (C. C. HER.)
FRANCISCO SEBASTIAO FURTADO SILVA 
GABRIEL AUGUSTO MELO CâMARA 
GIL MEDEIROS CABRAL 
GRAZIELA DA CONCEIÇÃO CORREIA CABRAL COUTO 
GUALBERTO FURTADO OLIVEIRA 
GUALTER COUTO MONIZ 
GUALTER MANUEL OLIVEIRA MARTINS 
GUALTER MANUEL PEREIRA SOARES 
GUILHERME LUIS CORREIA COSTA 
GUILHERME PIMENTEL FURTADO 
HELDER ARRUDA SILVESTRE 
HELDER CARVALHO MEDEIROS 
HELDER RENATO CORREIA PEREIRA 
HENRIQUE ARRUDA PEDRO 
HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA PAVAO 
HILARIO MONIZ OLIVEIRA 
HILDEBERTO BARBOSA COSTA 
HORACIO JOAO VALERIO CORREIA 
HUGO FILIPE MONIZ COUTO 

HUMBERTO ARRUDA MIRANDA 
IRMÃOS AGUIAR AGRO - PECUÁRIA LDA 
IRMÃOS BARBOSA 
JACINTO & CABRAL BOTELHO LDA 
JACINTO MANUEL AMARAL REBELO 
JACINTO MANUEL MEDEIROS RAPOSO 
JASON DE SOUSA SOARES 
JEREMIAS PEREIRA BULHOES 
JOÃO ALBERTO AMARO ALMEIDA 
JOAO ALBERTO MELO SOUSA 
JOÃO ÁLVARO SILVA ARRUDA 
JOAO ANTONIO PIMENTEL PONTE 
JOÃO CARLOS AGUIAR FURTADO ROSA 
JOÃO CARLOS CâMARA CORDEIRO 
JOAO CARLOS COUTO BORGES ( POSTO ) 
JOÃO CARLOS PEREIRA JERóNIMO 
JOAO CARVALHO GARCIA 
JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA MIRANDA 
JOAO FERNANDO MONTEIRO BRAGA 
JOAO FRANCISCO FERREIRA CORDEIRO 
JOÃO FRANCISCO PACHECO GOUVEIA 
JOAO GUALBERTO MONIZ OLIVEIRA 
JOAO GUILHERME SILVA REGO 
JOAO JOSE SILVA MEDEIROS 
JOAO MANUEL ANJOS CORREIA 
JOAO MANUEL CORDEIRO MONIZ 
JOÃO MANUEL COUTO RAPOSO 
JOÃO MANUEL DA COSTA MELO 
JOAO MANUEL OLIVEIRA BORGES 
JOÃO MANUEL OLIVEIRA SILVESTRE 
JOAO MANUEL PEREIRA LIMA 
JOÃO MANUEL SILVA, LDA. 
JOAO OCTAVIO OLIVEIRA CASTELO BRANCO 
JOÃO PAULO BOTELHO VIVEIROS 
JOAO SILVA PEREIRA 
JORGE ALBERTO SERPA COSTA RITA 
JORGE MANUEL CANDIDO TAVARES 
JORGE MIGUEL OLIVEIRA TEIXEIRA 
JOSE ADRIANO PEREIRA FURTADO 
JOSE ANTONIO BORGES MEDEIROS 
JOSÉ ANTóNIO DE MELO MONIZ 
JOSE ANTONIO MEDEIROS OLIVEIRA 
JOSE AURELIO CORDEIRO REGO 
JOSE BRANCO CABRAL 
JOSE BULHOES VITORIA 
JOSE CARLOS AMARO AMBROSIO 
JOSE CARLOS MONIZ SOUSA PACHECO 
JOSE CARLOS RESENDES FAGUNDES 
JOSE CARVALHO GARCIA 
JOSE DANIEL CORDEIRO ARRUDA 
JOSE DANIEL MEDEIROS RAPOSO 
JOSE DANIEL REIS VIVEIROS 
JOSE DAVID BORGES MENDONÇA 
JOSÉ DINIS SOUSA FERREIRA 
JOSE DUARTE PONTE PEREIRA 
JOSÉ E ZÉLIA - AGROPECUÁRIA, LDA 
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JOSE EDUARDO BOTELHO PEREIRA 
JOSE ERNESTO MENDONÇA AMARAL 
JOSE FRANCISCO CABRAL MEDEIROS 
JOSE FRANCISCO CAMARA ARRUDA 
JOSE HONORATO CABRAL RODRIGUES 
JOSE JACINTO BOTELHO VIVEIROS 
JOSE JACINTO CABRAL COUTO 
JOSÉ JACINTO SILVA MARTINS FILIPE 
JOSE JARDIM MELO 
JOSE LUIS CORDEIRO SILVA 
JOSE LUIS SILVESTRE ARRUDA 
JOSE LUIS TAVARES AMORIM 
JOSE MANUEL AMBROSIO S FARIAS 
JOSE MANUEL CONSTANTINO BULHAO 
JOSÉ MANUEL DA COSTA TAVARES 
JOSÉ MANUEL MONIZ OLIVEIRA 
JOSÉ MANUEL PAVÃO MEDEIROS 
JOSE MANUEL PIMENTEL FURTADO 2ª LAVOURA 
JOSE MANUEL RAPOSO ALMEIDA 
JOSE MANUEL ROQUE TAVARES 
JOSÉ MANUEL SILVA MACHADO 
JOSE MANUEL SOUSA CAMARA 
JOSÉ MARIA CABRAL OLIVEIRA 
JOSE MARIA PEREIRA MIRANDA 
JOSE MARTINS RODRIGUES 
JOSE MELO CURVELO 
JOSÉ MELO GOUVEIA 
JOSE MOREIRA BARBOSA CORDEIRO (C. C. HER.)
JOSE RAPOSO CABRAL 
JOSE RAPOSO VIDAL 
JOVIANO FILIPE ARRUDA MEDEIROS 
LAUDALINO COUTO SOARES 
LAZARO GABRIEL CIPRIANO CORDEIRO 
LAZARO OLIVEIRA CORDEIRO 
LÁZARO SILVA ARRUDA 
LEONARDO JORGE ALMEIDA RODRIGUES 
LEONOR CONCEIÇÃO ROCHA COUTO PACHECO 
LIDUíNO EDUARDO MEDEIROS RAPOSO 
LINA MARIA MASSA RAPOSO 
LORI ANN TORRES MIRANDA 
LUCIA MARIA MEDEIROS AMARAL 
LUCIANO MONIZ OLIVEIRA 
LUIS ALBERTO AGUIAR REBELO 
LUIS ALBERTO ANDRADE SANTOS VIEIRA 
LUIS ALBERTO SOUSA MEDEIROS 
LUIS CARLOS CORDEIRO SILVA 
LUIS CARLOS CORREIA MONIZ 
LUIS FERNANDO COUTO PIMENTEL 
LUIS FILIPE CORREIA MELO 
LUIS JORGE MEDEIROS SOARES 
LUIS JORGE PACHECO MONIZ 
LUIS MACIEL PEREIRA CABRAL 
LUIS MANUEL LEANDRO PEREIRA 
LUíS MANUEL MEDEIROS BARBOSA 
LUIS MANUEL MONIZ BOTELHO MELO 
LUIS MANUEL PEREIRA JR 
LUIS MANUEL SILVA FURTADO
LUIS MIGUEL SOUSA VIVEIROS
LUIS PAULO AMARAL GUERREIRO

MANUEL ALMEIDA MASSA
MANUEL ANTONIO REGO FERREIRA
MANUEL BERNARDO SOUSA
MANUEL CLEMENTE CORREIA PAVAO
MANUEL EDUARDO SILVA COUTO
MANUEL FRANCISCO PACHECO MONIZ
MANUEL JOSE MELO MONIZ
MANUEL OLIVEIRA GARCIA
MANUEL PACHECO LOURENÇO
MANUEL PONTE AGUIAR
MARCO JOAO MELO BETTENCOURT
MARGARIDA MALVINA ALMEIDA ARAÚJO
MARIA ASCENÇÃO MELO FONSECA
MARIA CONCEIÇAO FRIAS FURTADO MOTA
MARIA DO CARMO DOS REIS VIVEIROS MARTINS
MARIA INÊS AMARO
MARIA JOSE SOUSA PIMENTEL
MARIA JUVENALIA MACEDO PEREIRA GONÇALO
MARIA MARTA LIMA CARVALHO
MARIO FERNANDO CAMARA SERPA
MÁRIO JORGE CASTRO VIVEIROS
MARIO JORGE SOUSA MEDEIROS
MÁRIO LUíS ALVES CORDEIRO
MEDEIROS E VIEIRA LDA.
MESSIAS PIMENTEL AGUIAR
MIGUEL ALVES MEDEIROS DIOGO & FILHOS, LDA - 

2ª LAVOURA
MIGUEL MASSA CORREIA
MIGUEL SOUSA PIMENTEL
MIGUEL TOME CUNHA ANDRADE
MOISÉS ARRUDA PONTE
MOTA E FILHOS LDA.
NARCISO FERREIRA MASSA
NELSON BARBOSA FURTADO
NELSON MANUEL CORREIA PEREIRA
NÉLSON MIGUEL CORDEIRO ALMEIDA
NELSON RAPOSO MEDEIROS
NELSON TORRES REBELO
NOVIDADES SABOROSAS, LDA.
NUNO ALEXANDRE PINHEIRO SOARES AGUIAR
NUNO BERNARDO ARAÚJO AMARAL
NUNO JACINTO OLIVEIRA BORGES
NUNO LUíS COUTO COSTA
NUNO MANUEL FERREIRA RAPOSO
NUNO MANUEL VIVEIROS FURTADO MARTINS 
OCTÁVIO FERNANDO GALVÃO AMORIM 
OLIVERIO CORREIA MELO 
OLIVERIO MELO SA BETTENCOURT 
ORLANDO SILVA VIVEIROS 
OSVALDA MARIA MEDEIROS MACHADO 
PATRíCIA MARIA MELO MIRANDA 
PAULA CRISTINA ISIDORO GOUVEIA MELO 
PAULO ALEXANDRE DOMINGOS LIMA 
PAULO ALEXANDRE FURTADO SOUSA 
PAULO ANDRÉ BOTELHO PEREIRA 
PAULO HENRIQUE DA SILVA GARCIA 
PAULO HENRIQUE SERPA COSTA RITA 
PAULO IVO CARVALHO TAVARES 
PAULO JORGE COSTA MELO (C. C. HER.)

PAULO JORGE FERREIRA BOTELHO 
PAULO JORGE PEREIRA PACHECO 
PAULO JORGE ROCHA PEREIRA 
PAULO JOSE MACHADO CRUZ 
PAULO RENATO MEDEIROS AGUIAR 
PEDRO ANTóNIO SOUSA BOTELHO 
PEDRO FILIPE VERíSSIMO CORREIA 
PEDRO JACOME C. E CUNHA HINTZE RIBEIRO 
PEDRO JORGE OLIVEIRA TAVARES 
PEDRO LUIS PACHECO PONTE 
PEDRO MIGUEL SOARES CABRAL 
PEDRO MIGUEL SOUSA TAVARES 
PEDRO PARREIRA CâMARA 
PRADOS E BRUMAS UNIPESSOAL, LDA 
QUINTA DA CARREIRA SOC. UNIPESSOAL LDA 
QUINTA DAS GALAS - SOC. AGRíCOLA, LDA. 
RAUL PACHECO SIMAS 
RICARDO FILIPE BARBOSA CABRAL 
RICARDO JORGE FURTADO SOUSA 
RICARDO MANUEL ROCHA PEREIRA 
ROBERTO CARLOS RESENDES BORGES 
ROBERTO FILOMENO BRANCO PACHECO 
ROBERTO MANUEL SOUSA BENTO 
ROBERTO PIMENTEL PACHECO 
RODOLFO MARTINS MARQUES SILVA 
ROSA MARIA MEDEIROS RAPOSO BORGES 
ROSA MARIA SILVESTRE ARRUDA MACHADO 
RUBEN FILIPE DA PONTE OLIVEIRA 
RUI CÉSAR AMARAL FRANCO 
RUI MIGUEL RAPOSO OLIVEIRA 
SANDRA LEONOR CORREIA TEVES MASSA 
SERGIO MANUEL GONÇALVES SOARES 
SERGIO MIGUEL CORDEIRO MONIZ 
SHAWN JONAS MELO 
SIDONIO PIMENTEL AGUIAR 
SOC. AGRO PEC. IRMÃOS RODRIGUES, LDA 
SOC. AGROP. - IRMÃOS ITALIANO, LDA. - 2ª LAVOURA 
SOCIEDADE IRMÃOS PAVÃO, LDA. 
SOCIEDADE MASSINHAS - EXP. AGROP., LDA. 
SOCIEDADE MELOSFARM, LDA. 
SUSANA PAULA ALVES PEREIRA MEDEIROS 
TAV-AGRO-PECUARIA,S. UNIPESSOAL LDA 
TAVARES & BARBOSA, EXP. AGRO-PECUÁRIA, LDA 
URBANO PACHECO AGUIAR (C. C. HER.)
VÁLTER MANUEL ARRUDA MASSA 
VÁLTER MANUEL BARBOSA COSTA 
VÁLTER VERISSIMO CâMARA MIRANDA 
VANDA MARGARIDA CORDEIRO SILVA 
VASCO CUNHA 
VERISSIMO ABEL OLIVEIRA MIRANDA 
VERíSSIMO COUTO - AGROPECUÁRIA, LDA. 
VICTOR MANUEL CORDEIRO SILVA 
VICTOR EMANUEL LIMA MEDEIROS 
VICTOR MANUEL SANTOS OLIVEIRA PAVAO 
VICTOR MANUEL SOUSA 
VICTOR MANUEL TAVARES TEVES 
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A 8 de Novembro foi apresentado o catálogo de insemina-
ção da CJA para este fim de ano e durante 2023. esteve 
uma grande assistência para ouvir as apresentações dos 
senhores Nuno Mateus pela genética 21, assim como de 
richard Jonhson da ABS.
em destaque pela genética 21 temos os touros renegade 
(pag. 33), twitty rC (pag. 47), Harmony (pag 20) e Hyp-
notic (pag. 27). Pela ABS destacamos os touros rubels 
red (pag. 38), Hashtag (pag. 22), rolex (pag. 35) e twili-
ght red (pag. 46).
Pelo dr. ricardo Pais foi apresentado o serviço de acom-
panhamento reprodutivo, onde para além de todo o acom-
panhamento já conhecido na reprodução e fertilidade das 
explorações, como novidade prestamos o serviço de re-
colha de amostras para antibiograma intra-uterino, onde 
com a identificação da causa principal, mais facilmente se 
resolve problemas de infertilidade na manada.

APreSeNTAção
do CATálogo
PArA 2023
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PArlAmeNTo 
AçoriANo VAi 
NegoCiAr meCA-
NiSmo de Com-
PeNSAção PArA 
ProduToreS de 
lATiCíNioS

goVerNo doS AçoreS CriA 
APoioS PArA rAçAS AuTÓCToNeS

A Assembleia Legislativa dos Açores vai nego-
ciar com o governo da República e a Comissão 
Europeia a criação de um mecanismo de com-
pensação aos produtores de laticínios da região, 
segundo uma resolução publicada hoje em Diá-
rio da República.
“Afigura-se da maior importância que seja cria-
do um novo mecanismo compensatório que 
possibilite aos produtores regionais de leite a 
compensação monetária, para o valor médio 
pago na Europa, sempre que se registar que 
o valor pago ao produtor está abaixo destes 
níveis, sendo esta uma medida indispensável 
para a sobrevivência do setor da pecuária, que, 
atualmente, atravessa enormes dificuldades”, 

lê-se na resolução aprovada em outubro no 
parlamento açoriano.
A Assembleia Legislativa dos Açores encarre-
ga a subcomissão da Comissão Permanente 
de Economia de “promover os procedimentos 
necessários às negociações e apresentação de 
exposição de motivos adequados à criação de 
um mecanismo especial de compensação aos 
produtores de laticínios da região junto da As-
sembleia da República, do Ministério da Agri-
cultura, da Comissão Europeia, da Comissão do 
Parlamento Europeu da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural e do Parlamento Europeu”.
O mecanismo identificado, “a ser aprovado 
nas instâncias comunitárias”, deve passar pela 
“criação de um apoio monetário equivalente 
ao diferencial do valor médio do leite pago na 
Europa e o valor médio pago nos Açores”.
Segundo a resolução, o apoio deverá enquadrar-
se “como uma majoração no âmbito geral dos 
apoios referidos no artigo 349.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia e do POSEI 
[Programa de Opções Específicas para o Afasta-
mento e a Insularidade nas Regiões Ultraperiféri-
cas]”, mas não deverá reduzir “a dotação existen-
te aos outros apoios já em vigor na Região”.
A Assembleia Legislativa dos Açores propõe que 
essa compensação seja “mencionada nas em-
balagens de produtos lácteos da região”, com 
“mensagens que associem este apoio a meca-
nismos de apoio à economia solidária, ultrape-
riférica e ecológica”.
A iniciativa, apresentada pelo deputado in-
dependente Carlos Furtado (ex-Chega), foi 

O Governo Regional dos Açores vai criar apoios 
para raças autóctones no âmbito do próximo 
quadro comunitário de apoio, anunciou hoje o 
secretário regional da Agricultura, defendendo 
a importância da sua preservação.
“Estamos a analisar qual será o valor. É um 
apoio monetário para que se possa incentivar a 
existência desta raça, como existem para outras 
raças”, avançou, em declarações à Lusa, o titu-
lar da Agricultura e Desenvolvimento Rural nos 
Açores, António Ventura.
O governante reuniu-se hoje em Angra do He-
roísmo com produtores da raça de gado Catrina, 
a mais recente raça a ser reconhecida como au-
tóctone nos Açores.

aprovada no plenário de outubro, com os votos 
favoráveis do proponente e dos partidos da 
coligação que formou governo (PSD, CDS-PP e 
PPM), a abstenção do PS e os votos contra de 
BE, IL, PAN e CH.
O parlamento açoriano justifica a necessidade de 
criação deste mecanismo com a perda de “renta-
bilidade económica” do setor leiteiro na região.
“Se a situação destes produtores já se vinha a 
degradar nos últimos anos, a subida exponen-
cial, nos últimos meses, dos fatores de produ-
ção, como sejam os fertilizantes, os combustí-
veis e rações, lançou o pânico no setor. Assim, 
é da maior justiça e urgência que sejam levadas 
a efeito medidas capazes de mitigar as conse-
quências dos constrangimentos que se verifi-
cam”, lê-se na resolução.
A publicação salienta ainda que o preço médio 
pago ao produtor por litro de leite na região é o 
“mais baixo da Europa”, apontando como justi-
ficação “a grande dependência das indústrias de 
laticínios, no escoamento das suas produções” 
de “grandes empresas de distribuição e comér-
cio a retalho nacionais”.
Segundo a resolução, “a redução de produção, a 
conversão, em parte, do setor, para a produção 
de carne e a diversificação”, com a aposta “em 
produtos de maior valor acrescentado e menos 
custo de transportes”, são medidas que “não se 
podem pôr em prática de um dia para o outro” e 
não podem por em causa “a sustentabilidade do 
modelo instalado”, por isso “é urgente encontrar 
melhores mecanismos de apoio”.

Os Açores têm já identificadas seis raças autóc-
tones: o cão Fila de São Miguel, o cão Barbado 
da Terceira, o burro anão da Graciosa, o pónei da 
Terceira, o gado Ramo Grande e o gado Catrina.
Segundo António Ventura, os produtores de 
gado do Ramo Grande já têm acesso a apoios 
específicos por se tratar de uma raça autócto-
ne, que serão agora alargados à raça Catrina, ao 
pónei da Terceira e ao burro anão da Graciosa.
Em 2023, o executivo açoriano pretende tam-
bém criar um plano de orientação de estratégia 
para as raças autóctones dos Açores, em colabo-
ração com as associações de cada raça e com a 
Universidade dos Açores.
“Teremos de ter uma linha de atuação, com 

objetivos a 10 anos, pelo menos, em que possa-
mos não só conservar as raças autóctones que 
já temos, como clarificar o que vão ser os apoios 
e também criar investigação relativamente a 
eventuais outras raças e espécies, quer de di-
versidade animal como vegetal”, apontou.
O gado Catrina tem atualmente 64 animais re-
gistados, para produção de carne, todos na ilha 
Terceira, mas o secretário regional da Agricultu- 45

AJAmo JoVem AgriCulTor



NoTíCiAS
ra defendeu que a raça tem potencial de cresci-
mento, sobretudo porque se pode adaptar num 
cenário de alterações climáticas.
“Esta raça é uma raça de reserva, de diversidade 
animal, ajustada aos Açores, às condições eda-
foclimáticas. Convém ter essa reserva ajustada, 
porque é uma raça que se alimenta dos recursos 
endógenos e é uma raça que está habituada ao 
frio e ao vento”, frisou.
Para além da produção de carne, a raça pode ser 
utilizada para produção de leite e até na criação de 
um “circuito turístico”, segundo António Ventura.
“Interessa existir este património, quer para mos-
trar a quem nos visita e mesmo às comunidades 

A cooperação portuguesa entrega hoje 6,7 tone-
ladas de leite em pó a Cabo Verde, apoio alimen-
tar que visa fazer face aos impactos da crise no 
país, anunciou a Embaixada de Portugal na Praia.
“Cabo Verde enfrenta as consequências da cres-
cente insegurança alimentar causada pela seca, 
pelos efeitos ainda latentes da pandemia de 
covid-19 e, mais recentemente, pelo impacto 
global da invasão da Ucrânia pela Rússia, no-
meadamente no que toca à oferta de alimentos 
e de fertilizantes”, recorda a embaixada, em co-
municado enviado hoje à Lusa.

locais, quer no âmbito didático”, vincou.
Filomena Brasil herdou uma exploração de gado 
Catrina do tio João ângelo, um dos principais res-
ponsáveis pela manutenção da raça na ilha Terceira.
“Decidi continuar porque era um gosto do meu 
tio. Isso é que me fez seguir. Não que eu esti-
vesse muito por dentro disso, mas sempre fui 
criada a ouvir falar naquelas vacas”, adiantou.
Com 15 vacas atualmente, a exploração “tem 
vindo a crescer” e Filomena espera que continue 
a evoluir, com apoios já dados a outras raças.
Guilherme Oliveira adquiriu há oito anos alguns 
animais da raça que conheceu na exploração do 
avô. Hoje tem 16 cabeças de gado, mas também 

pretende expandir a exploração.
“É uma vaca morfologicamente diferente, com um 
comportamento diferente, mais temperamental. 
Sempre gostei deste tipo de gado”, revelou.
O produtor reconheceu que o maneio desta raça 
é “mais difícil”, mas considerou que pode ser 
uma aposta no futuro.
“Eu penso que sim, quando se começar a ver 
as qualidades delas e os benefícios que elas 
podem trazer a certas explorações nos Açores. 
É um tipo de vaca que se alimenta com uma 
pastagem pobre, que vai buscar os nutrientes 
todos que pode”, afirmou.

A presidente da Comissão de Recursos Naturais 
(NAT) do Comité das Regiões, Isilda Gomes, con-
siderou hoje que não faltam alimentos na União 
Europeia, mas reconheceu que a pobreza está a 
aumentar devido à especulação.
“A União Europeia é autossuficiente em maté-
ria de alimentos, mas está confrontada com o 
aumento dos preços dos produtos alimentares e 

PorTugAl eNTregA quASe SeTe 
ToNelAdAS de leiTe em PÓ A 
CABo Verde

Não FAlTAm AlimeNToS NA uNião 
euroPeiA – PreSideNTe de ComiS-
São do ComiTé dAS regiõeS

Este apoio, “para reforço do abastecimento de 
produtos alimentares essenciais” em Cabo Verde, 
consiste na entrega de 672 sacos de 10 quilogra-
mas, que serão distribuídos pelas autoridades 
cabo-verdianas “a famílias em situação de maior 
vulnerabilidade”, equivalendo a 90 mil litros de 
bebida láctea. Foram transportados pelo navio 
hidrográfico D. Carlos I, da Marinha Portuguesa, 
no âmbito da Missão Mar Aberto, que hoje se en-
contra atracado no porto da Praia.
Tratou-se, acrescenta a embaixada, de uma 
“resposta ao pedido formulado pelas autori-
dades de Cabo Verde ao Governo português”, 
cumprindo o “compromisso” assumido pelo mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes 
Cravinho, em maio, quando visitou o arquipéla-
go, resultando “da coordenação de esforços das 
áreas governativas dos Negócios Estrangeiros 

e da Agricultura e Alimentação, bem como da 
Defesa Nacional”.
Segundo a embaixada, os ministérios dos Ne-
gócios Estrangeiros e da Agricultura e Alimen-
tação de Portugal “vão, nas próximas semanas, 
continuar a mobilizar recursos financeiros para 
a aquisição de alimentos tendo em vista o re-
forço da resiliência de Cabo Verde face ao atual 
contexto de insegurança alimentar”.
A entrega deste produto está prevista para as 
11:00 locais (12:00 em Lisboa) e na mesma 
ocasião será ainda formalizada a entrega de 
18.744 livros ao Instituto Biblioteca Nacional de 
Cabo Verde, doados pela Biblioteca Nacional de 
Portugal no âmbito do protocolo de cooperação 
entre ambas as instituições, com o objetivo de 
reforçar a leitura, o conhecimento e o bom uso 
da língua portuguesa.

da energia, que estão a contribuir para a espiral 
da inflação”, alegou.
Na 152.ª sessão plenária do Comité das Regiões 
Europeu, que decorre hoje e quinta-feira em 
Bruxelas, Isilda Gomes participou num debate 
sobre segurança alimentar, onde indicou que a 
inflação dos produtos alimentares situa-se atu-
almente em 15,4%.
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No seguimento do Açores Bio21, que contou 
com 36 eventos distribuídos pelas nove ilhas dos 
Açores em 2021, e que abrangeu mais de mil 
intervenientes presencialmente e online, as en-
tidades parceiras Governo dos Açores, através da 
Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvol-
vimento Rural, Trybio – Associação de Produtores 
e Consumidores de Agricultura Biológica, BioA-
zórica – Cooperativa de Produtos Biológicos e Fe-
deração Agrícola dos Açores, decidiram organizar 
uma nova edição no corrente ano, o 2.º Fórum da 
Agro-pecuária Biológica – Açores Bio22.
Face aos tradicionais desafios de abastecimento 
alimentar, humano e animal, inerentes a uma 
região arquipelágica e ultraperiférica como é 
a dos Açores, agravados pelos desafios desen-
cadeados pela pandemia por covid-19, pela 
guerra na Ucrânia e, a nível regional, pela crise 
sismo-vulcânica de São Jorge e o rescaldo ainda 
do furacão Lorenzo, foi decidido dedicar esta 
edição tema “Agro-pecuária biológica – Um ca-
minho para a autonomia alimentar”.
Com início na ilha do Faial, a 20 de maio, o fó-
rum terminou a 21 de novembro na ilha de São 
Jorge, incluindo no seu programa 63 ações, 55 

ANTÓNio VeNTurA FAz BAlANço 
“exTremAmeNTe PoSiTiVo” do 
FÓrum AçoreS Bio 22

“Os preços combinados do pão e dos cereais 
aumentaram 16,6% na área do euro, o au-
mento mais elevado desde janeiro de 1997. 
A taxa de variação média mais elevada foi 
registada na Hungria, seguida da Lituânia, 
Estónia e Eslováquia”, acrescentou.
De acordo com a também presidente da Câ-
mara Municipal de Portimão, estes números 
escondem realidades devastadoras.
“Na União Europeia a pobreza está a aumen-
tar. Os agregados familiares pobres, com os 
rendimentos mais baixos, são os que mais so-
frem, uma vez que têm de gastar uma maior 
parte dos seus orçamentos em produtos bási-
cos como o pão”, admitiu.
Isilda Gomes considerou que é urgente agir 
para proteger os cidadãos necessitados, utili-
zando todos os instrumentos à disposição, en-
tre os quais a regulamentação dos mercados.
“Os agricultores e os consumidores europeus 

necessitam de estabilidade nos preços, teríamos 
conseguido controlar os preços se a União Europeia 
tivesse desenvolvido instrumentos sólidos para 
a regulamentação dos mercados. Não faltam ali-
mentos na Europa, só há especulação”, sustentou.
Ao longo da sua intervenção, a autarca apontou 
também que a especialização das regiões agríco-
las acaba por acentuar a distância entre a produ-
ção e o consumo, o que “enfraquece a segurança 
alimentar e prejudica os recursos naturais”.
“A Comissão Europeia e a Política Agrícola Co-
mum deve reforçar os sistemas alimentares 
locais. O desenvolvimento de sistemas alimen-
tares locais sustentáveis é a melhor forma de 
garantir alimentos de qualidade para os nossos 
cidadãos e um rendimento digno para os nos-
sos agricultores”, referiu. Para a presidente da 
Comissão de Recursos Naturais, a concorrência 
entre a agricultura e os biocombustíveis deve 
ser imediatamente interrompida.

formadores e envolvendo mais de dois mil par-
ticipantes.
Estas iniciativas abarcaram vários setores da 
agricultura biológica, com destaque para api-
cultura, pecuária e produção de pastagens, 
fruticultura, horticultura e vitivinicultura em 
diferentes formatos: ‘workshops’, seminários, 
reuniões de trabalho, roteiros, intercâmbios, 
visitas orientadas às explorações agrícolas, ter-
túlias com produtores, bem como diversos mo-
mentos de convívio e degustação de produtos 
bio e locais de todas as ilhas dos Açores.
O Fórum Açores Bio 22 percorreu as ilhas dos Aço-
res estabelecendo parcerias com inúmeras enti-
dades locais de cada ilha, publicas e privadas, 
com e sem fins lucrativos, de forma autónoma 
ou inserido em eventos já tradicionais do setor 
agrícola, como a Feira Agrícola dos Açores, a Bio-
Feira ou o Dia do Agricultor e, pela primeira vez 
no arquipélago, integrando as comemorações do 
dia Europeu da Agricultura Biológica, com ações 
simultâneas em todas as ilhas no dia 27 de se-
tembro.
As ações desenvolvidas tiveram como objetivo 
promover uma discussão alargada sobre agri-
cultura e pecuária biológicas juntando produ-
tores, técnicos, investigadores e consumidores, 
associações e cooperativas, indústria, distribui-

ção, comércio e serviços públicos e privados. Fo-
ram também desenvolvidas diversas atividades 
destinadas ao público infantil e escolas da Re-
gião, desde o pré-escolar ao ensino profissional 
e universitário.
“Pretendeu-se criar uma rede regional de coo-
peração, conhecimento e capacitação, divulgar 
a investigação e fomentar a inovação quer na 
agricultura biológica quer na transformação e 
valorização dos respetivos produtos, para além 
de sensibilizar, informar, formar e capacitar 
para o modo de produção biológico, apresentar 
e promover os produtores e produtos biológicos 
dos Açores, incentivar a autonomia alimentar 
dos Açores, a economia circular, a bioeconomia, 
os circuitos curtos de comercialização, promo-
ver a qualidade do ambiente, de vida, a saúde, 
a prevenção e o combate à doença e o equilíbrio 
social”, sublinha o Secretário Regional com a tu-
tela da Agricultura, António Ventura.
O governante faz um balanço “extremamente 
positivo” do Fórum, acrescentando que este 
contribuiu também para “mitigar grandes de-
safios globais como as alterações climáticas e as 
crises sanitárias”.

Mais informação em: https://forumbio.agricul-
tura.azores.gov.pt/

“Reduzir a nossa dependência de fatores de 
produção importados, como fertilizantes ou 
pesticidas, ajuda a aumentar a resiliência do 
nosso sistema alimentar. O Comité das Regi-
ões Europeu deve denunciar veementemente 
a instrumentalização da guerra da Ucrânia, que 
representa uma nova ofensiva política lançada 
contra a estratégia do prado para o prato”, disse.
A autarca aproveitou ainda para apelar a uma 
melhor preparação para crises futuras, incluin-
do as relacionadas com as alterações climáticas 
e a biodiversidade.
“Temos de implementar uma visão a longo 
prazo para avançar para sistemas alimentares 
mais sustentáveis, reforçando simultaneamen-
te a nossa autonomia e resiliência europeia e 
regionais, através de um paradigma de desen-
volvimento agrícola, que incentive formas de 
agricultura biodiversas, resilientes, sustentais e 
socialmente justas”, afirmou.
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  Continuar os trabalhos iniciados em Fevereiro, 
nomeadamente os respeitantes a adubações, cor-
recções, lavras e cavas, preparando-se os terrenos 
para as sementeiras e plantações para o presente 
mês e seguinte.

  De preferência regar pela manhã, caso se verifique 
falta de água por escassez de chuvas, os talhões da 
horta onde se efectuaram as sementeiras.

  Proceder, se o tempo o permitir, às primeiras sa-
chas das alfaces, alhos e outras culturas em desen-
volvimento.

  Semear na horta milho, luzerna e outras forragens,  
abóboras, alfaces, beterraba, cenouras, ervilhas, 
espinafres, feijões, melancias, melões, nabiças, 
rabanetes, salsa, tomates e pepinos.

  Plantar ou transplantar: batatas, cebolas, couves e 
espargos.

  Continuar, nos pomares de macieiras e pereiras, 
com os tratamentos contra as cochonilhas, ovos de 
insectos, ácaros e formas hibernantes de pedrado.

  Aplicar às fruteiras cítricas emulsões oleosas de-
pois da floração.

  Concluir a poda das fruteiras de pevide e das fi-
gueiras, e adiantar as de espinho.

  Adubar as diversas fruteiras que existam no pomar.
  Pulverizar as laranjeiras com cal em pó ou ainda 
em leite.

  Proteger os pessegueiros contra a lepra e crivado 
por meio de pulverizações preventivas com calda 
bordalesa.

  Prosseguir as enxertias com as castas mais apro-
priadas, recorrendo às colecções oficiais por ofere-
cerem garantias para a obtenção de garfos, e assim 
conseguir uma vinha de qualidade.

  Combate às nóctuas e aos pulgões com os produtos 
químicos indicados para o efeito.

  Início dos tratamentos na vinha contra o míldio e o 
oídio com sulfate de cobre e enxofre.

  Prosseguir a preparação de canteiros e talhões cuja 
terra deverá ficar muito limpa, fofa e sem torrões. 
  Semeia-se repolhos, couve-flor, brócolos, rabane-
tes, alfaces, favas, ervilhas, cenouras, espinafres e 
ainda se podem plantar alhos.
  Se o cebolinho ainda não estiver semeado, ainda 
vai a tempo, evitando que fiquem muito bastos.
  Começa a preparação das terras para as culturas da 
Primavera, lavrando-as e deitando estrumes curti-
dos. Neste caso deve realizar as devidas correcções 
alcalinas do solo, sendo esta altura ainda propicia 
para tal.
  É neste mês que se devem plantar as arvores e 
arbustos de forma definitiva, aproveitando para 
“fechar” melhor os tapumes que dividem as pas-
tagens, lembre-se que “mais vale um mau ano que 
um mau vizinho”.
  Plantar árvores de fruto; cavar os pomares de 
modo a não ofender as raízes. Arrancar as árvores 
decrépitas e pouco produtivas, e substituí-las por 
outras de boa qualidade e sãs; limpar e raspar os 
troncos e pernadas principais das árvores fruteiras 
dos musgos e líquenes. 
  Mergulhar as vides, podar e meter bacelo.
  Limpar as cepas da vinha até às raízes principais, 
descascando-as à mão ou com raspadores apro-
priados, as quais devem, em seguida, ser pincela-
das ou pulverizadas com caldas ferro-cálcidas ou 
oleosas, indicadas para o efeito.
  Desinfectar (com produtos apropriados) as videiras 
que foram atacadas pela fumagina ou pelo algo-
dão.

  Em Fevereiro, deve cavar, ou lavrar a fundo, os 
terrenos que estejam livres e em bom estado de 
enterrar estrumes e adubos fosfatados. Preparar 
camas para a sementeira de melões, pimentos e 
tomateiros.

  Semear abóboras, acelgas, alface, alho-francês, 
beterraba, cebolas, cenouras, coentros, couve-flor 
serôdia, couve-de-grelos, espargos, ervilhas, espi-
nafres, favas, feijão, malaguetas, melancia (terra 
temporã), nabiças, nabos serôdios, pimentos, re-
polho, salsa, tomate, tronchudas.

  Plantar batata.
  Iniciar o tratamento das macieiras, pereiras e pes-
segueiros contra as cochonilhas, ovos de insectos 
e de ácaros e formas hibernantes de pedrado; 
pulverização com calda bordalesa nas nespereiras 
(contra o pedrado), nos pessegueiros (contra o 
crivado e a lepra) e noutras fruteiras – laranjeiras, 
etc. (contra o míldio).

  Prosseguimento da preparação das terras – lavou-
ras, gradagens, adubações, correcções alcalinas, 
estrumações, etc. – destinadas às culturas da Pri-
mavera.

  Reparar bardos, lateiros e ramadas, substituindo 
ou endireitando os esteios e esticando ou conser-
tando os arames da vinha.

  Iniciar a enxertia, utilizando castas apropriadas, 
nos locais abrigados.

Cortar as raízes que surjam por cima da soldadura do 
enxerto.

JANeiro FeVereiro mArço
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Era época de Natal e o juiz sentia-se benevolen-
te ao interrogar o réu.
 - De que é acusado?
 - De fazer as compras de Natal antes do tempo. 
- Mas isso não é crime nenhum!!!! Com que an-
tecedência as estava a fazer? 
- Antes de a loja abrir.

Uma loira telefona para o Pai Natal: 
- Eu queria falar com o Pai Natal. 
- É o próprio. 
- Senhor Próprio, podia chamar o Pai Natal?

Estavam uns garotos a brincar no pátio da igre-
jas por alturas do Natal. Até que um deles sem 
querer esbarra num dos bonecos do presépio e 
parte-o. Passado um bocado chega o padre: 
- Quem é que partiu o pastor? 
Todos ficam muito calados até que depois de 
muita insistência o culpado se acusa. 
- Então tens de pagar o estrago.
- Eu não tenho dinheiro senhor padre. 
- Então paga o teu pai. 
- Eu não tenho pai. 
- Paga a tua mãe!
- Também não tenho mãe... 
- Então não tens ninguém? És sozinho no mun-
do?
- Não! Eu tenho uma irmã mais velha. 
- Pronto paga ela. 
- Ela também não pode pagar, não tem dinhei-
ro. É freira. 
- Não se diz freira; diz-se esposa de Cristo.
- Ah, então o meu cunhado que pague!...

Mãe para a filha mais nova:
 - Então o que gostavas que o Pai Natal te desse?
- Um contraceptivo. 
- Um contraceptivo??? 
- Sim, é que eu tenho cinco bonecas e não quero 
ter mais nenhuma.

Joãozinho falava com sua mãe pedindo uma 
bicicleta nova. Sua mãe decidiu que seria uma 
boa oportunidade para ele tomar consciência 
das suas atitudes e falou: - Bem, Joãozinho, 
agora não é época de Natal e nós não temos 
dinheiro para ir comprar qualquer coisa que 
tu queiras. Que tal escreveres uma carta para 
Jesus e pedir para ganhar uma bicicleta? Ele 
finalmente resolveu se sentar e escrever a tal 
carta: “Querido Jesus: Fui um menino bonzinho 
este ano e gostaria de ganhar uma bicicleta 
nova. Seu amigo, Joãozinho.” Mas Joãozinho 
lembrou-se que, na verdade, Jesus sabia que 
tipo de menino ele era. Então, rasgou a carta e 
resolveu tentar mais uma vez. “Querido Jesus: 
Tenho sido um menino querido este ano e quero 
uma bicicleta nova. Sinceramente, Joãozinho.” 
Bem, Joãozinho sabia que não estava a ser to-
talmente honesto. Rasgou a carta mais uma vez 
e tentou novamente. “Querido Jesus: Acho que 
fui um menino bonzinho este ano. Posso ganhar 
uma bicicleta ? Joãozinho.” Foi então que João-
zinho olhou para o fundo de sua alma, o que, 
aliás, era o que sua mãe queria desde o começo. 
Amassou mais uma vez a carta e saiu para a rua 
e entrou numa igreja. Meditou sobre o que ia 
fazer e repentinamente agarra numa imagem 
de uma santa e sai a correr para casa. Escondeu 
a santinha em baixo da sua cama e escreveu 
a seguinte carta: “Jesus, tenho a sua mãe! Se 
quiser vê-la novamente, dê-me uma bicicleta! 
Assinado: Você sabe quem.”

Sabem porque é que as árvores de Natal têm 
um anjinho em cima? É uma longa historia ... 
Na véspera de um destes Natais, o Pai Natal 
estava muito aflito porque ainda não tinha em-
brulhado as prendas todas, tinha uma rena coxa 
e outra constipada. Desesperado foi beber um 
copo, chega à adega e não havia nada. Voltou 
à cozinha para comer alguma coisa e os ratos 
tinham comido tudo. Para alegrar-lhe a vida, a 
mulher avisou-o que a sogra ia passar o Natal 
com eles. No meio do desespero, tocam-lhe à 
porta. Com a pressa de abrir a porta, tropeça e 
amassa a cara toda, começando a sangrar. Abre 
a porta neste lindo estado e aparece-lhe um an-
jinho dizendo com uma voz angelical:
- Olá Pai Natal! Boas Festas! Venho visitar-te 
nesta quadra tão feliz, cheia de paz e amor. 
Trago-te aqui esta árvore de natal. Onde é que 
queres que a meta?

Para rir! 

a porta neste lindo estado e aparece-lhe um an-

- Olá Pai Natal! Boas Festas! Venho visitar-te 
nesta quadra tão feliz, cheia de paz e amor. 
Trago-te aqui esta árvore de natal. Onde é que 

Sabes qual é a diferença entre um acidente e 
um desastre?
- A minha sogra cai a um poço. É um acidente! 
- Foi lá um bombeiro e salvou-a. É um desastre!

Num restaurante, o cliente ao ver a conta excla-
ma:
- 30 euros por uma simples refeição???! Isto é 
um roubo! Não fazem descontos a um colega? 
- Ah! O senhor também esta no ramo da hotela-
ria? Pergunta o empregado.
- Não, não, sou ladrão...

O homem está a jantar num restaurante mas, a 
comida é tão má que ele não aguenta: 
- Garçon, por favor, eu não consigo comer esta 
comida. Chame-me o gerente. 
- Não adianta. Ele também não vai conseguir 
comer.

À beira da Piscina do clube, quatro pais conver-
sam sobre seus filhos: 
- Eu tenho cinco garotos, um time completo de 
basquete - gaba-se o primeiro. 
- Pois eu tenho seis, dá pra formar uma equipe 
de volei - rebate o segundo. 
- Grande coisa: com os onze que eu tenho lá 
em casa, formo um time de futebol - exagera 
o terceiro. 
Em seguida um deles se volta para o quarto ho-
mem, que continua quieto em seu canto: 
- E você, quantos filhos tem? 
- Filho, nenhum. Mas mulheres, tenho dezoito, 
um campo de golfe oficial.

Dois amigos encontram-se num bar: 
- Que cara triste é essa, rapaz? 
- Nem queiras saber, estou cá com uma depres-
são. 
- Tretas. Tenho um remédio óptimo para isso. 
Quando estou deprimido vou para casa, pego 
na minha mulher e vou com ela para cama. No 
instante seguinte estou outra vez óptimo. 
- Boa ideia. Será que a tua mulher está em casa?

Conversa entre dois: 
- Qual é o teu partido? 
- É o M.D.M.T. 
- Mas esse partido é novo... 
- Pois, é mas já tem muitos aderentes.
- Que quer dizer M.D.M.T. 
- Mais Dinheiro, Menos Trabalho.
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