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A pastorícia e as raças autóctones
A pastorícia, antes da generalização da utilização dos fertilizantes
químicos e da mecanização agrícola, era fundamental para a
produtividade dos sistemas agro-pastoris pois, além do
fornecimento de alimento e trabalho, garantia a fertilidade da
terra. Numa estrutura de organização dos território aureolar, que
estabelecia um gradiente de fertilidade e de intensidade de
utilização da terra, decrescente do centro para a periferia do
território das comunidades aldeãs, coexistiam três auréolas que se
interpenetravam: as hortas, as terras de cereal de sequeiro e, nos
solos marginais, os incultos (Aguiar et al. 2009) .
Os incultos eram ativamente pastoreados e muita da sua
produtividade era transferida para as auréolas mais interiores
tanto pelo consumo dos herbívoros como pela recolha de matos
para as suas “camas”, utilizadas posteriormente na fertilização dos
outros componentes da estrutura.
Esta era a estruturação dos sistemas de agricultura tradicionais de
montanha em que os bovinos e principalmente as raças de menor
corpulência – Barrosã, Maronesa e Arouquesa, tinham maior
importância. Mais a sul, nas Beiras, a organização territorial era
semelhante, com um incremento das terras de cereal em desfavor
dos incultos, e as espécies em pastoreio eram sobretudo os ovinos
e caprinos.
No ﬁnal da primeira metade do século passado, a pastorícia de
percurso, mais utilizada nas zonas interiores do Norte e Centro de
Portugal, sofreu um decréscimo contínuo dos seus efetivos.
Barbosa (1993), avaliando Arrolamentos Gerais de Gado entre
1940 (que correspondeu ao maior efetivo pecuário do país) e
1972, assinala para os ovinos um decréscimo acentuado nos
distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda, um ligeiro
incremento inicial no sul o país, e uma perda no ﬁnal do período.
Esta foi uma fase em que as raças autóctones tinham grande
relevância na pecuária portuguesa, destacando-se a raça
Arouquesa (Figura 1) para a qual em 1940 era indicado um efetivo
de 87 546 animais (DGSP, 1941) e a raça Barrosã, cujos bois
adultos eram exportados vivos para a Inglaterra pela reconhecida
qualidade da sua carne. Em 1959 esta raça tinha um efetivo de
182 027 animais (Garcia, 1964), reduzido para 114 357 animais em
1976 (Garcia et al., 1981). Todavia era a raça Mirandesa que se
destacava, tanto pelo efetivo de ca. 250 000 animais indicado em
1970, como pela representatividade por todo o país pelas suas
reconhecidas qualidades de trabalho (Leitão et al., 1981).
A quebra de efetivos pecuários entre os Arrolamentos Gerais de
Gado de 1940 e 1972 foi atribuído por Lema (1975) ao forte
decréscimo demográﬁco devido à emigração para o estrangeiro e,
em menor grau, à atração exercida pelas áreas urbanas e
industriais do país. A autora refere que no ﬁnal da década de 60, a
procura de carne ainda era grande, a que correspondia uma
consequente valorização nos mercados urbanos, principalmente
nos concelhos à volta de Lisboa, constituindo um estímulo à
produção, que conduziu à introdução de raças estrangeiras de
ovinos e à venda de borregos do Alentejo para Espanha e para
mercados europeus. No ﬁnal do período em apreço, a produção
de carne de ovino e bovino estabilizou em consequência da

Figuras 1. Vaca arouquesa nos
lameiros da Serra de Montemuro

expansão da produção de suínos e aves e, no caso dos bovinos, do
insucesso dos planos de investimento do Governo na criação de
gado baseada na produção de forragens no Alentejo (Lema, 1975).
Entretanto, o número de efetivos das raças autóctones das espécies
pecuárias sofreu uma acentuada erosão como se pode veriﬁcar nos
quadros que seguidamente se apresentam. As medidas
Agroambientais da PAC instituídas na década de 90 do século
passado, que incluíam uma compensação ﬁnanceira aos criadores
que mantivessem fêmeas das raças nacionais em linha pura num
mínimo de 5 anos, conduziram a uma estabilização dos efetivos das
raças nacionais que, embora tenham uma representatividade
diminuta em relação à população total de bovinos, ovinos e
caprinos, destacam Portugal como um importante reservatório de
recursos genéticos animais. No nosso país estão identiﬁcadas 15
raças da espécie bovina, 15 da ovina e ainda 6 raças de caprinos.
Seguindo a recente publicação “Raças Autóctones Portuguesas”
(DGAV, 2013) indicam-se nos quadros 1, 2 e 3 a evolução do número
de fêmeas inscritas no livro de adultos das 3 espécies zootécnicas
desde a data inicial de inscrição.
Os bovinos atuais são formas domesticadas, de origem muito
contestada pelos especialistas, do Bos primigenius, o auroque,
espécie profusamente representado nas gravuras paleolíticas do
Vale do Côa. De acordo com a repartição geográﬁca e morfologia,
Vale (1949) classiﬁcou as raças bovinas segundo três troncos: o
Aquitânico, representado pela Alentejana; o Ibérico – pela
Mirandesa, que se dispersou por todo país pelo reconhecimento das
suas qualidades de trabalho e de produção de carne, e que parece
estar na origem da raça Marinhoa, por cruzamento com a raça
Minhota; e o Mauritânico – representado pela Barrosã. As raças
Alentejana, Mirandesa e Barrosã são as raças de bovinos de registo
mais antigo em Portugal, com livros genealógicos instituídos,
respectivamente, em 1968, 1959 e 1977.
Portugal et al. (1973 a e b) referem estudos conducentes ao
conhecimento das respostas das raças bovinas autóctones a regimes
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alimentares intensivos, nomeadamente a velocidade de
crescimento, a capacidade de engorda e o rendimento em
carcaça, comparando-as com a raça Holando-Portuguesa que,
apesar da sua vocação leiteira, muito contribuía para o
abastecimento de carne do país. Foi também na década de 70 do
século passado que a sobrevivência das raças autóctones,
especialmente a Alentejana (Rosado et al., 1981) e a Mertolenga
(Monteiro et al., 1981), esteve bastante ameaçada pelos
cruzamentos indiscriminados com raças exóticas, com a intenção
de lhes aumentar o desempenho produtivo, traduzido na
conformação das carcaças e na taxa de crescimento da
descendência.
A ovelha é um domesticado do Ovis orientalis, um muﬂão cuja
área de distribuição se estende da Anatólia (Turquia) ao sudoeste
do Irão (Pedrosa et al. 2005). Segundo Miranda do Vale (1949), os
ovinos das raças nacionais têm a sua origem em 2 troncos: o
tronco ibérico e o tronco africano. As raças ovinas portugueses
são, porém, agrupadas de acordo com as característica do velo :
os merinos com lã ﬁna e ondulada, os bordaleiros com lãs
cruzadas e os churros que produzem lãs mais grosseiras. Todas as
raças ovinas indicadas no Quadro 2 apresentam populações
reduzidas especialmente as raças “Churra Algarvia” (Figura 2) e
“Churra do Campo” que se encontram numa situação periclitante.
As últimas 8 raças do Quadro 2 forneciam, até meados do século
passado, leite para o fabrico dos nossos queijos de ovelha com
denominação de origem protegida (DOP) e que atualmente foram
substituídas por raças exóticas. A exceção são os queijos Terrincho
e Serra da Estrela que, por especiﬁcação legal, continuam a ser
fabricados com leite de ovelha das raças Churra da Terra Quente
(em franco declínio), e Serra da Estrela e Mondegueira. O
aproveitamento do leite após o desmame dos borregos (a
principal produção) fez-se em tempos de acentuada pobreza, em
regiões do interior de Portugal, quando a população ativa na
agricultura abundava, e se valorizava a obtenção de poucos litros
de leite nas raças Campaniça, Merino da Beira Baixa e Merino
Branco, que estão na origem dos queijos de Serpa, da Beira Baixa
e de Niza, respetivamente. A raça Saloia, com maior aptidão
leiteira e originalmente ligada ao queijo de Azeitão, manteve o
interesse dos produtores da região até ao início deste século,
sendo mais recentemente utilizada na região de Portalegre,
embora atualmente também se encontre em declínio. Resta a raça
Serra da Estrela, que possivelmente pela reconhecida qualidade
do queijo, captou o interesse das instituições públicas. O registo
do contraste leiteiro iniciou-se na campanha de 1944/45, e mais

Figura 2.
Ovelha churra
algarvia

recentemente foi objeto de um programa de melhoramento com
testagem de reprodutores masculinos.
Todas estas raças cumprem um dos requerimentos essenciais para
evoluírem em sistemas produção de “aleitamento”: a capacidade
maternal, dependente essencialmente da aptidão leiteira das
fêmeas reprodutoras, pelo que a sua conservação seria importante
nas suas regiões de origem.
A cabra doméstica foi selecionada da Capra aegagrus há cerca de
10.000 anos, talvez nas montanhas do Sudoeste do Irão (Zeder
2005). A raça Bravia é a única raça com aptidão exclusiva para a
produção de carne, sendo as restantes consideradas de dupla
aptidão. No âmbito da raça Serrana conhecem-se 4 ecótipos,
Transmontano, Jarmelista, Serra e Ribatejano (Figura 3) e,
juntamente com as cabras da raça Algarvia, apresentam exemplares
com uma elevada produção leiteira.
As raças autóctones pela sua diversidade e distribuição por todo o
interior do país deveriam constituir a base fundamental para o
aproveitamento e valorização dos ecossistemas pratenses. Para isso
as suas aptidões devem ser estudadas e desenvolvidas em
consonância com os sistemas produtivos em que evoluem,
cumprindo os objetivos dos programas de melhoramento que
sempre procuram conciliar o aumento de produtividade e a
longevidade das fêmeas com a sua rusticidade, característica que
representa a sua capacidade de adaptação às condições de
exploração.
O menor número de fêmeas reprodutoras indicadas nos quadros e a
possível perda de variabilidade genética, conjugados com o número

Quadro 1. Evolução dos efetivos de fêmeas das raças portuguesas autóctones de bovinos,
inscritas no livro de adultos desde o ano da instituição do livro de registos.
Raças Bovinas
Anos Alentejana Arouquesa Barrosã Maronesa Mertolenga Minhota Mirandesa Preta Cachena Garvonesa Jarmelista Marinhoa Ramo Grande Brava

1985
670
10 354
836
1990
4 088
11 683
1995
4 494
1999
2000
6 963
5 700
729
2002
3 089
2005
9 728
4 800
5 753
10 359
6 700
5 424
3 285
950
2012
9 314
4 453
6 775
5 210
7 693
5 600
5 259
3 192
4 237
A raça Algarvia, com 8 fêmeas inscritas no livro de adultos em 2012, entretanto foi considerada extinta

215 (em 1996)

124
113
287

10788

4 170
44 (em 2008)
135

2 000
1 324

702
1 342

6 850
8 264

Quadro 2. Evolução dos efetivos de fêmeas das raças portuguesas autóctones de ovinos,
inscritas no livro de adultos desde o ano da instituição do livro de registos.
Raças Ovinas
Anos Bordaleira Ch Algarv. Ch Badana Ch Campo Ch Minho Ch Bragan Ch Mirand Campaniça Ch T. Quente M B.Baixa M Branco
1985
1995
3 214
2 159
2 108
3 000
20 800
2000
8 164
3 717
15 000
2005 8 614
1 161
2 372
85*
3 473*
9 585
7 823
6 439
29 299
7 500
14 000
2012 5 342
629
3 921
261
3 822
9 138
6 102
7 849
17 602
6 859
7 526
* ano de 2007

M Preto Mondeg. Saloia S Estrela

158
5 700
9 000
9 950

4 500
3 500
2 758

6 343
7 109 15 303
3 819 16 599
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reprodutiva, e conhecer a forma como a sucessão destes períodos
de abundância e escassez afeta a sua longevidade, deﬁnindo
conceitos para a amplitude de resposta e determinando a
incapacidade de adaptação.
A produção de carne e de leite e o desenvolvimento de conceitos
como a Certiﬁcação Ecológica e as DOP assente na especiﬁcação
dos produtos que identiﬁque a sua genuinidade, assegurando
conﬁança aos consumidores e permitindo um maior valor comercial
para os produtos, serão sempre determinantes para o suporte
económico dos criadores de raças autóctones. Também os
benefícios que a comunidade colhe do funcionamento dos sistemas
agrícolas baseados na pastorícia, que reunidos no conceito de
“serviços do ecossistema” asseguram a conservação do solo e da
água, provêm o aumento dos teores de matéria orgânica do solo e
ajudam a promoção da diversidade, deveriam ser considerados para
a sustentabilidade económica destes sistemas de produção, assim a
sociedade os reconheça e os remunere.
Figura 3. Cabra serrana ecótipo
Ribatejano na Serra dos Candeeiros
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Quadro 3. Evolução dos efetivos de fêmeas das raças portuguesas autóctones de caprinos,
inscritas no livro de adultos desde o ano da instituição do livro de registos.
Anos
1990
1991
1995
2000
2005
2012

Raças Caprinas
Algarvia
4 000
4 494
3 997

Bravia

Charnequeira

Preta de Montesinho

Serpentina
1 558

9 000
9 600
9 600

4 755
6 400
3 304

818

4 257
4 397

Serrana
2 347
19 434
17 253

NEWSLETTER

XXXVI Reunião de
Primavera da SPPF
8-9 de Maio de 2015
Vila Pouca de Aguiar

Um sucesso imenso, 101 participantes unidos na vontade
comum de saber mais sobre pastagens e pastoreio em
territórios de montanha.
Com o apoio Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar,
CETRAD-Centro de Estudos Transdisciplinares para o
Desenvolvimento, CECAV-Centro de Ciência Animal e
Veterinária e CIMO-Centro de Investigação de Montanha.

XXXVII Reunião de
Outono da SPPF
23 de Outubro de 2015
Carrazeda de Ansiães
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Editorial
O animal, o outro lado da pastagem
A ciência das pastagens e forragens é, que não haja dúvidas, uma
das especialidades mais complexas da agronomia. O produtor
primário, i.e., a planta pratense, captura a energia da luz e
converte-a em biomassa forrageira rica em energia e nutrientes, o
alimento do animal herbívoro. A produção de matéria orgânica nas
plantas envolve processos ﬁsiológicos tão dispares como a
conversão da luz em energia química, a absorção de CO2 pelas
folhas, a captura no solo, transporte e metabolização de nutrientes,
e a ﬁxação biológica de azoto. O ecossistema pastagem, ao contrário
da generalidade das culturas agrícolas, envolve numerosas espécies
vegetais, frequentemente co-dominantes. Como se não bastasse,
depois há o herbívoro. O animal em pastoreio pisa, escolhe, defeca e
rebola na pastagem. E as vacas, ovelhas, cabras, cavalos e burros
não interagem da mesma forma com a pastagem. A agricultura
industrial está focada na planta. O criador de animais e o técnico de
pastagens gerem ecossistemas cuja complexidade é um desaﬁo ao
engenho da agronomia moderna. A planta pratense, a pastagem e o
herbívoro são componentes indissociáveis do ecossistema
pastagem. Portanto, a agronomia de prados e pastagens é
indissociável da zootecnia. Um bom criador sabe de gado e de
pastagens, então um agrónomo tem que saber de animais, e um
zootécnico de pastagens.
O tema da XXXVII Reunião de Primavera “Pastagens, Forragens e
Raças Autóctones” é o momento certo para, temporariamente, focar
a TRIFOLIA no animal em pastoreio. Para nos ajudar nesta difícil
tarefa contamos com preciosa ajuda de alguns nomes de referência
da ciência pastagens e forragens em Portugal, a quem a SPPF
agradece desde já com penhor. O Engº Carmona Belo oferece-nos
um notável resumo sobre a dinâmica da produção animal nas
últimas décadas em Portugal. A ﬁcha técnica é da autoria de quatro
docentes e investigadores do departamento de zootecnia da UTAD e
versa a análise de alimento animais. Que falta nos fazia ...
Carlos Aguiar
(Presidente da Direção da SPPF)

As plantas pratenses desempenham inúmeras funções, quer
nos ecossistemas naturais, quer em agroecossistemas.
122 pessoas responderam ao convite da SPPF para, em
conjunto, explorarem o uso de enrelvamentos em pomares,
olival e vinha.
Com o apoio da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães,
ADVID, CIMO-Centro de Investigação de Montanha,
FATA, Frucar e Cagest
Acabou de ser publicao o Diccionario de
Pascologia, da autoria de Carlos Ferrer
Benimeli, Professor Emérito da
Universidade de Saragoça.
A SPPF prepara uma obra análoga a ser
publicada em 2017

ficha técnica
diretor: Carlos Aguiar
redação: Teresa Carita e Francisco Mondragão Rodrigues

www.sppf.pt sppf@sppf.pt

