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Os primeiros concursos da raça Suffolk, do ano de 2022, terão lugar na importante feira agropecuária OVIBEJA, 
em Beja, no dia 25 de abril (feriado) e na igualmente importante feira agropecuária FIAPE, em Estremoz, no fim 
de semana seguinte. 
Não perca estas duas oportunidades para confirmar as incríveis qualidades da raça Suffolk, nomeadamente a 
docilidade, a capacidade de crescimento e o seu potencial cárnico. 
Como sempre os sócios da APCORS têm entrada gratuita e muitas outras vantagens.
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965551644Estimados leitores e apreciadores 

da raça Suffolk, bem-vindos à se-
gunda edição da revista Suffok.
Como imaginam, existem muitas 
possibilidades de iniciar este 
editorial, uma das quais seria 
começar por referir o difícil 

ano agropecuário que o País atravessa, com 
falta de chuva e tudo o que daí advém. Mas 
cada um de nós sente estas dificuldades 
diariamente, de forma muito mais profunda e 
negra do que estas linhas sugerem. Como tal, 
importa olhar positivamente para o que temos 
de melhor e para o que podemos melhorar, 
porque uma coisa é certa… choverá!
Choverá seguramente no futuro e, 
relativamente a isso nada podemos fazer, mas 
podemos alterar algumas coisas para que, 
quando começar a chover, tenhamos a melhor 
raça, a melhor estrutura, a melhor informação 
e os melhores criadores. Porque, assim, 
estaremos numa posição privilegiada para 
termos melhores animais, melhores resultados 
e um melhor futuro. Neste momento, a 
sociedade portuguesa começa a perceber, 
devagarinho, que a dependência excessiva 
dos alimentos que vêm do exterior é um risco, 
com toda a turbulência mundial atual, e que a 
produção nacional tem cada vez mais valor.
A produção nacional, para além de fornecer 
bens com elevada qualidade oriundos das 
nossas zonas rurais, que tanto necessitam de 
aspetos positivos que as valorizem, também 
gera empregos no contexto das pessoas que 
tratam dos animais. Além disso, promove 
serviços ambientais de aproveitamento de 
zonas de pequena parcela junto a povoações, 
evita todo o transporte e respetiva pegada 
ambiental até ao nosso país e potencia a 
existência de atividades dependentes da 
pecuária, como os matadouros, a valorização 
das lãs e das peles, a restauração, a 
gastronomia e o agroturismo, entre outros.
A ovinicultura é, inegavelmente, uma atividade 
com enorme potencial, uma vez que se tratade 
uma forma produtiva que aproveita zonas 
de pequena parcela, com base num animal 
dócil e de fácil trato, criado de forma aberta e 

extensiva e apreciado por todas as religiões 
do mundo. A Europa e Portugal continuam a 
importar carne de borrego, numa quantidade 
aproximada do dobro do que exportam. Em 
Portugal, do efectivo total de 2,2 milhões de 
ovinos, apenas se produzem 17.000 toneladas 
de carne, ou seja, cerca de 8 kg por animal, 
observando-se facilmente que o contributo 
de raças melhoradoras, como a Suffolk, tem 
um elevado potencial de afirmação, quer 
pela capacidade de crescimento, quer pela 
qualidade da carne.
A exportação de borregos vivos, apesar de 
estar a animar o setor, deverá ser olhada com 
prudência, uma vez que se está a deixar morrer 
a capacidade de engorda e transformação em 
Portugal, podendo este ímpeto exportador 
travar de repente e fazer todo o setor desabar.
É fundamental olhar para Espanha e para 
como têm atuado, robustecendo a capacidade 
de estruturas centralizadas de engorda, 
assumindo os custos mas também as 
vantagens da transformação e apostando 
na exportação da carne em vez dos animais 
vivos, o que se traduzirá seguramente numa 
abordagem muito mais segura e sustentada no 
futuro.
Produzir mais e melhor é fundamental. A raça 
Suffolk é um dos caminhos para lá chegar. 
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Num certo ponto, todos temos um 
critério comum, “cara preta e pa-
tas pretas”, mas este não é, nem 
pode ser, o único critério de es-
colha para nós, criadores. Exis-
tem muitos outros aspectos que 
devemos ter em conta antes de 

selecionar um animal, a que muitos criadores, novos 
e menos novos, não prestam tanta atenção. 

Na cara, para além de ser preta, devemos ainda 
procurar que:

- tenham ausência de cornos, a “cara limpa”, ou 

seja, a ausência total de lã na face, onde o pelo deve 
ser brilhante e sedoso;

- as orelhas (na Linha Inglesa/Pedigree) devem 
ser largas e longas o suficiente para que a ponta, ar-
rebitada, chegue ao início da comissura labial;

- O chanfro deve ser largo e curto nos machos, 
mas mais estreito e longo nas fêmeas. 

Os membros devem ser fortes (a robustez depen-
de  do gosto pessoal, linha e finalidade do rebanho). 
Devem ser paralelos, sem “mãos tortas”, com pinças 
bem assentes no solo e uma boa abertura. Nos mem-
bros posteriores devemos procurar volume e carne 

MORFOLOGIA 
SUFFOLK
SOU CRIADOR DE SUFFOLK DESDE 2016 NA EQUIPA DA QUINTA DA MALHADA 
E ESCREVO A PARTIR DA MINHA EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO, QUE ME 
INFLUENCIAM NA SELEÇÃO DOS NOSSOS ANIMAIS, TANTO NOS DE REPOSIÇÃO 
COMO NAS NOVAS AQUISIÇÕES. 

POR ANTÓNIO AMARAL | QUINTA DA MALHADA - muita carne. Os curvilhões devem ser bem defini-
dos, paralelos e com uma boa abertura entre si, para 
que proporcionem uma base estável, tendo em conta 
que num animal pesado, como são os Suffolk, qual-
quer desvio de curvilhão, mão ou até mesmo uma 
pinça mal apoiada, pode pôr em causa a integridade 
física e o desempenho destes animais. Devemos ain-
da reparar que, na zona preta, estes membros devem 
ter ausência total de lã, tal como no rosto e o pêlo 
deve ser sedoso e brilhante.

Queremos que o peito seja largo e profundo, com 
uma “quilha” bem pronunciada, com “ombros” for-
tes, largos e uma boa inserção do pescoço, devendo 
este ser largo, forte e curto nos machos, mas ligeira-
mente mais comprido e fino nas fêmeas.

Quando olhamos para o dorso - e aqui temos de 
estar todos de acordo -, devemos procurar um dorso 
comprido, largo, bem musculado, com carne e forte 
o suficiente para que este aguente com todo o peso 
que o animal vai possuir em adulto. Não queremos 
que seja “selado” nem que tenha “marrecas”, porque 
estes defeitos vão definir a performance reprodutiva 
destes animais e poderão limitar a sua longevidade 
enquanto reprodutores. Queremos ainda umas coste-
las compridas e bem abertas.

Além destes aspectos, procuramos encontrar ani-
mais com a lã clara, pelo negro e sedoso, com a pele 
rosada, olhos grandes, abertos e brilhantes. Em suma 
o que procuramos, além da correção dos aprumos e 
duma constituição forte e estável, é um animal que nos 
encha a vista e o peito de orgulho e satisfação, quer por 
ser fruto da nossa criação, quer por termos a destreza de 
selecionar aquele animal entre muitos outros.

De facto, os critérios de seleção de animais po-
dem variar consoante o gosto pessoal e a finalida-
de do rebanho, mas no que diz respeito à definição 
morfológica dos Suffolk não temos por onde fugir. 
Se me tivesse sido pedido para dar um exemplo do 
animal “perfeito” da raça Suffolk, teria de nomear 
a famosa Solwaybank Eva Jane, vencedora do Hi-
ghland Show de 2013, ovelha esta que poderá ter 
sido o exemplar mais perfeito alguma vez criado e à 
qual será muito difícil atribuir algum defeito.

Termino agradecendo o convite por parte da di-
reção da APCORS para escrever este artigo, que é 
ao mesmo tempo uma oportunidade para expor os 
meus critérios de seleção, esperando ajudar, de algu-
ma forma, os criadores na seleção dos seus animais 
e, assim ,melhorar o fundo genético e morfológico 
do efetivo Suffolk Nacional. 



Os ovinos da raça Suffolk são 
animais conhecidos, não só 
pela sua beleza, mas também 
pela sua aptidão cárnica e pela 
precocidade do seu desenvol-
vimento. São estas caracterís-
ticas que lhes conferem um es-

tatuto de exceção. São animais que apresentam um 
perfeito equilíbrio entre a beleza e o seu potencial 
cárnico, ainda em exploração. 

Contudo, as diferentes regiões de Portugal e os 
diversos tipos de maneio resultam em diferentes 
desempenhos dos animais, mesmo que estes sejam 
oriundos das mesmas linhas genéticas.

Os centros de testagem (CT) permitem avaliar um 
grupo diverso de animais sob as mesmas circunstân-
cias de idade, alimentação, ambiente e maneio. Anu-
lando todos estes fatores, é possível mensurar carac-
terísticas específicas de uns em relação a outros. 

Os animais elegíveis têm em média 3 meses (ida-
de ao desmame), e o estudo tem uma duração de 2 
meses, com 15 dias de adaptação ao novo espaço e 
ao maneio alimentar. Durante este período são reco-
lhidos dados individuais e do grupo, relativamente 
aos seguintes parâmetros:

- ganhos médios diários, capacidade de ingestão e 
índice de conversão. 

Os resultados obtidos no CT dão-nos informações 
relativas aos animais e ao seu potencial genético, o 

POR ALEXANDRE MOURATO DA SILVA

que permite selecionar melhores reprodutores, se-
gundo determinadas características, de forma a me-
lhorar os efetivos e a raça Suffolk.

Em 2017 e 2018 foram realizados dois CT Suf-
folk em Portugal, pretendendo-se realizar um tercei-
ro este ano. Depois de uma interrupção de três anos, 
gostaríamos de poder contar com uma adesão de um 
maior número de criadores, com mais animais e com 
maior variabilidade genética. Apenas desta forma, 
com a colaboração de todos, poderemos evoluir e 
fazer crescer esta raça para todos.

Para a realização do CT Suffolk contamos com o 
imprescindível apoio da Escola Superior Agrária de 
Castelo Branco (ESACB) que permitirá a utilização 
das suas instalações, onde os animais serão seguidos 
durante os 2 meses de duração do teste e onde será 
feito o estudo científico dos dados recolhidos.

Tanto eu, na qualidade de Secretário Técnico e 
criador, como a direção da APCORS, esperamos 
que este CT Suffolk seja um sucesso e que traga 
mais informação para um melhoramento constante 
da Raça Suffolk.

Aguardamos, expectantes, uma forte adesão a 
esta atividade e a partilha dos seus resultados. 

Termino, desejando que a época de partos tenha 
corrido da melhor forma a todos. O CT 2022 con-
ta com os vossos melhores animais. Agradecemos 
a todos aqueles que queiram contribuir, juntando-se 
a este projeto. 

REVISTA SUFFOLK  | CENTRO  DE TESTAGEM SUFFOLK
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A IMPORTÂNCIA 
DOS CENTROS DE 
TESTAGEM
A UTILIZAÇÃO DE CENTROS DE TESTAGEM TEM COMO OBJETIVO AVALIAR 
E ESTUDAR DETERMINADOS PARÂMETROS DE FORMA A FORNECER DADOS 
SOBRE OS ANIMAIS E A SUA GENÉTICA. OS DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DESTES 
ESTUDOS PERMITEM-NOS MELHORAR A CRIAÇÃO DOS NOSSOS ANIMAIS E A 
EVOLUÇÃO DA RAÇA SUFFOLK EM PORTUGAL.
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O objetivo deste artigo é relatar 
uma das fases mais importan-
tes do maneio do nosso reba-
nho, a preparação da época 
reprodutiva.

A preparação da época re-
produtiva inicia-se logo após o 

desmame dos animais, a fim de se obterem os me-
lhores resultados na época reprodutiva seguinte. O 
cuidado principal nesta fase é centrado no maneio 
alimentar, para que os animais reduzam a produção 
de leite e, ao mesmo tempo, comecem a repor a sua 
condição corporal.

Para otimizar os resultados de sincronização de 
cios, dado que a raça Suffolk tem uma sazonalida-
de muito marcada, iniciamos o processo de sincro-
nização cerca de 60 dias antes da data pretendida 
para a cobrição, através da aplicação de implantes 
de melatonina de modo a quebrar a sazonalidade 
característica. 

Como o objetivo principal é ter o maior número 
de partos no mês de dezembro, iniciamos todo o 
procedimento 150 dias antes da data programada 
para a  Inseminação e Monta Natural. Desta forma, 
conseguimos que tudo aconteça de acordo com o 
planeado.

PREPARAÇÃO 
DA ÉPOCA 
REPRODUTIVA
O DIA-A-DIA DE UM CRIADOR SUFFOLK

POR JOÃO GUILHERME | SUFFOLK DO PINHEIRO 

“FLUSHING DE ALIMENTAÇÃO” 
Cerca de um mês antes do dia de Inseminação e 

Monta Natural, introduzimos um plano específico de 
alimentação para as nossas fêmeas reprodutoras: com 
a ajuda dos cornadis, conseguimos fazer uma alimen-
tação doseada, por animal, em termos de proteína e 
energia, em dosagens graduais semana após semana, 
atingindo o pleno na semana antes da inseminação! 

Para otimizar todo este processo, temos em conta 
também o abeberamento dos animais, sempre com 
água fresca e limpa, bem como a disponibilidade dos 
minerais comuns usados nos ovinos.

Outro ponto muito importante que temos em 
atenção por causar stress nos animais, no verão, é a 
presença de insetos (moscas). Realizamos desinseti-
zações regulares para evitar ao máximo a presença 
de moscas, o que influi muito na preparação da época 
mais importante do ano. 

Em Portugal, o período de verão é também cara-
terizado pelo calor, sendo este aliado a uma maior 
presença de insetos, o que não acontece de forma tão 
marcada em Inglaterra. O stress provocado nos ani-
mais por estas condições pode influenciar os valores 
de fecundidade e fertilidade.

AMBIENTE
O bem-estar dos animais é muito importante nesta 

fase. Nesse sentido, implementamos alguns auxílios 

suplementares. Os animais são tosquiados duas ve-
zes durante o verão, contrariamente ao que se faz ha-
bitualmente em Portugal. Além disso, têm também 
permanentemente à disposição pastagem verde, em 
parques com sombras e água sempre limpa. Todos 
estes fatores jogam a favor na obtenção dos melho-
res resultados reprodutivos.

INSEMINAÇÃO
O dia da inseminação é um dos dias mais impor-

tantes para a nossa exploração, em que são “jogadas” 
as apostas nas melhores genéticas da raça Suffolk.

O processo começa 14 dias antes, em que é feita 
uma sincronização para IATF (Inseminação Artifi-
cial a Tempo Fixo). O mesmo protocolo de insemi-
nação é implementado nos animais que seguem para 
as cobrições naturais. É um protocolo que inclui a 
aplicação de dispositivos impregnados em proges-
terona. Estes dispositivos são retirados após 14 dias, 
sendo então administrada uma hormona PMSG. 
Para Cobrição Natural, as fêmeas são apresentadas 
aos machos 36 a 48 horas após a administração das 
hormonas. Sendo Inseminação, esta é feita 52 horas 
após a administração das mesmas hormonas.

Depois destas etapas, os dados da genética es-
tão lançados. Resta continuar a tratar os animais o 
melhor possível, sempre na esperança de que tudo 
resulte como ambicionado. 



A pós o dia 21 de junho, o dia 
com mais horas de sol, o foto-
período começa a diminuir, a 
uma média de 2 minutos por 
dia em Portugal, sendo este 
facto um “sinal” natural para 
as fêmeas dos pequenos rumi-

nantes entrarem em cio, e consequentemente os par-
tos ocorrerem cinco meses depois, já no inverno ou 
primavera, nas quais as condições naturais são mais 
favoráveis para a fêmea e para as crias.

Este fenómeno resultou seguramente num pro-
cesso de seleção natural, no qual os animais com 
parições fora deste intervalo mais favorável foram 
sendo eliminados, o que culminou na presença desta 
caraterística em toda a população.

A domesticação dos pequenos ruminantes não al-
terou o seu padrão reprodutivo, uma vez que a sua 
criação continuou a ser feita de forma extensiva e, 
como tal, dependente das condições ambientais, 
particularmente da disponibilidade natural de ali-
mentos. Assim, observa-se um período em que as fê-

POR DAVID CATITA

meas se cobrem de forma natural, estimuladas pela 
diminuição gradual das horas de sol, sendo possí-
vel contornar este aspeto através de protocolos de 
sincronização de cios ou do controlo artificial do 
fotoperíodo.

A influência do fotoperíodo é marcante nas ra-
ças oriundas do hemisfério norte, como a raça Suf-
folk, que iniciam o seu ciclo reprodutivo anual em 
função da diminuição da intensidade de luz diária, 
marcadamente no outono, sendo considerados ani-
mais poliéstricos estacionais de fotoperíodo nega-
tivo. Na ausência de luz, a glândula pineal sintetiza 
e secreta melatonina, a hormona diretamente res-
ponsável pela atividade reprodutiva, que transmite 
informações relativas ao "ciclo luz-escuro" para a 
regulação fisiológica do animal. Fêmeas estacio-
nais apresentam acasalamentos somente no final 
do verão e outono e parições no final do inverno 
e primavera.

Em Portugal, considerando os dados da raça Su-
ffolk de 2018 a 2021, e assumindo que o comporta-
mento natural prevalece sobre a indução artificial, é 
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HORAS DE SOL E A SUA INFLUÊNCIA 
NO MANEIO REPRODUTIVO

possível observar que a diminuição do fotoperíodo a 
partir do final de junho, primeiro com poucos segun-
dos de diferença do dia anterior, mas em meados de 
julho já com mais de 2 minutos de diferença, induz 
a entrada em cio das ovelhas entre julho e outubro, 
com maior predominância no mês de agosto, com 
42% do total do ano. 

Existem outros fatores, potencialmente cumulati-
vos, que induzem a entrada em cio das fêmeas e que 

A Terra apresenta dois movimentos principais: a 
rotação e a translação. A rotação em torno de seu 
eixo é responsável pelo ciclo dia-noite. A translação 
corresponde ao movimento da Terra na sua órbita 
elítica em torno do Sol, cuja distância entre ambos fica 
menor em janeiro e maior em julho, sendo, no entanto, 
insipientes as variações na radiação solar recebida na 
Terra devidas à variação desta distância. 

O eixo de rotação da Terra não é vertical, 
apresentando uma ligeira inclinação de 23º. As 
estações do ano são causadas pela inclinação deste 
eixo de rotação em relação ao plano perpendicular 
coincidente com a linha do equador da Terra.

Por esta razão a luminosidade recebida na Terra 
ao longo do ano varia, com base no hemisfério que 
está mais inclinado em direção ao Sol. Assim, no 

hemisfério norte, de março a setembro (primavera 
e verão) os dias são mais longos que as noites e há 
maior radiação solar. De setembro a março (outono 
e inverno) os dias são mais curtos que as noites e há 
menor radiação solar.

De março a setembro, no hemisfério norte, 
o período diurno (fotoperíodo) vai aumentando 
gradualmente, chegando ao seu máximo a 21 de 
junho, no qual o sol nascerá às 6:10 e pôr-se-á às 21:06 
(Lisboa), o que resultará num período total de horas de 
sol de 14:55 (dados para o ano de 2022). 

Em Inglaterra, o dia com mais horas de sol ocorre 
também a 21 de junho, por estarmos no mesmo 
hemisfério, mas o sol nascerá às 4:40 e pôr-se-á às 
21:23 (Londres), o que resultará num período total de 
horas de sol de 16:42 (dados para o ano de 2022).

MARÇO A SETEMBRO 
(PRIMAVERA E VERÃO NO HEMISFÉRIO NORTE)
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EIXO DA TERRA

podem contribuir para a quantidade de cobrições 
em agosto, nomeadamente a entrada do macho que 
geralmente ocorre também durante o mês de junho. 
Neste sentido, caso o criador pretenda concentrar os 
partos do seu rebanho, é importante separar o macho 
das fêmeas pelo menos 60 dias antes da reentrada, 
devendo a separação ser realizada a alguma distân-
cia que reduza a comunicação visual, olfativa e so-
nora ao mínimo possível. 
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COBRIÇÕES E PARTOS SUFFOLK EM PORTUGAL (2008 - 2021)
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A RAÇA SUFFOLK 
EM NÚMEROS

A raça Suffolk é uma raça ovina 
com origem no Reino Unido, 
desde o final do séc. XVII. A 
Suffolk Sheep Society foi for-
mada em 1886 e o Livro Genea-
lógico Base foi publicado 1887, 
no qual foram inscritos 46 

efetivos, com uma média de efetivo reprodutivo de 
314 ovelhas em cada um dos efetivos, todos eles da 
região de East Anglia (a norte de Londres). 

As qual idades invulgares da raça Suffolk resulta-
ram numa expansão para outras regiões, sendo o pri-
meiro efetivo da Irlanda criado em 1891, em 1895 na 
Escócia e 1901 no País de Gales. Desde aí que exis-
tem explorações da raça Suffolk em todo o mundo.

Em Portugal, o crescente interesse na raça Suf-
folk levou a que fosse criado o Livro Genealógico 
da Raça Suffolk (LG) em 2015. À data do início de 
atividade do Livro Genealógico Suffolk Português, 
existiam 9 criadores com um total de 63 animais, 
concentrados, maioritariamente, na zona do Alto 
Alentejo. Os dados referentes à raça Suffolk passa-
ram a ser então recolhidos e analisados, com o obje-
tivo de avaliar e garantir o melhoramento do efetivo 
nacional.

Atualmente o LG português conta com 101 cria-
dores e 1400 animais ativos, distribuídos por todo 
o território continental, sendo apenas 2 os distritos 
onde ainda não se encontram efetivos Suffolk re-
gistados no Livro Genealógico da raça (Vila Real e 
Porto). O tamanho dos efetivos é, em média, de 14 
animais – 2 machos e 12 fêmeas com idade superior 
a 1 ano, sem esquecer os futuros reprodutores.

A evolução do efetivo nacional Suffolk é positiva 
e, como tal, deve ser acompanhada e monitorizada. 
Para que a seleção, ou seja, a escolha de futuros re-
produtores, resulte num progresso genético favorá-
vel é necessário garantir a existência de uma base de 
dados. Esta base de dados vai fornecer informações 
essenciais para o estudo das características da raça – 
a Avaliação Genética. 

Esta base de dados é o coração do LG, como tal, 
é imprescindível rigor, veracidade, precisão e atua-
lidade nos registos de dados. Os registos baseiam-se 
na recolha de dados dos partos, performance (pesa-
gens) e movimentações de animais entre efetivos.

O registo de nascimentos é uma parte primária e 
fundamental do LG, onde os dados recolhidos ga-
rantem a inscrição dos animais nascidos no Livro de 
Nascimentos (LG N). O peso ao nascimento é indis-
pensável para a análise de performance produtiva, 
assim como o tipo de Parto – Aborto (A), Cesaria-
na (C), com Ajuda Difícil (AD), com Ajuda Fácil 
(AF), Difícil com Veterinário (DV), Nado Morto 
(NM), Natural sem Ajuda (N), o tipo de Nascimento 
(Simples, Duplo, Triplo), e a identificação dos pro-
genitores para analisar características reprodutivas. 
Estes registos são obrigatórios e da responsabilidade 
do criador, devendo ser comunicados mensalmente 
ao LG.

As inscrições no LG N, desde a formação do Li-
vro Genealógico são progressistas (Figura 1), sen-
do que desde 2015, em média, registam-se mais 55 
fêmeas e 58 machos relativamente ao ano anterior. 

Entre o nascimento e o desmame, os animais de-
vem ser pesados obrigatoriamente em 4 momentos 
– 10 dias, 30 dias, 50 dias, 70 dias, devendo esses 
valores ser registados. Os ganhos médios diários 
(GMD) dos borregos são estimados através dos 
pesos que são comunicados e são o indicador de 
crescimento dos animais. Deste modo, a pesagem e 
a comunicação dos resultados são essenciais para a 
monitorização do crescimento. 

Animais com idade superior a 9 meses, inscritos 
no LG N (ou provenientes de importação, com certi-
ficado do país de origem) que não apresentem carac-
terísticas morfológicas e reprodutivas eliminatórias, 
são elegíveis para inscrição no Livro de Adultos (LG 
A). A inscrição no LG A está reservada a reproduto-
res da raça Suffolk, machos e fêmeas, selecionados 
pelo criador, pelo que é importante o conhecimento 
da sua performance, assim como é essencial a ge-

notipagem destes animais, através de análise de 
ADN, para atestar as paternidades. Esta ação é 
realizada pela equipa técnica do LG, que se des-
loca à exploração dos criadores aderentes, onde 
realiza, não só a colheita de amostra para geno-
tipagem e apreciação dos animais para inscrição 
em LG A, mas também um levantamento de todo 
o efetivo presente. As inscrições de reprodutores, 
desde o estabelecimento do LG em Portugal, são, 
em média, de 195 fêmeas e de 40 machos anual-
mente (Figura 2).

As ações concretizadas revelam o enorme poten-
cial de evolução da raça Suffolk em Portugal. No 
entanto, é fundamental alimentar a base de dados de 
registos atuais, comunicados atempadamente e reco-
lhidos com rigor, ao Livro Genealógico da raça Suf-
folk, sendo estes registos um contributo fundamental 
para a evolução da Suffolk em Portugal. 

A importância de uma base de dados robus-
ta e abrangente é enorme. Importa recordar que 
“Quando não se sabe para onde vai… todos os 
caminhos vão lá dar.” 

POR CATARINA FERREIRA
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REGISTOS, 
A BASE DE TUDO!

De forma a clarificar todo o pro-
cesso de registos obrigatórios, 
descrevem-se seguidamente os 
diversos passos, para desmisti-
ficar o processo de recolha dos 
registos e comunicação ao LG.

A época de nascimentos é uma 
fase importante, onde devem ser recolhidos dados 
relevantes. Os registos de nascimentos devem ser 
feitos no formulário próprio para o efeito – Registo 
de Nascimentos—, e comunicados mensalmente (no 
último dia de cada mês) ao LG. 

Aquando da adesão ao LG de um novo criador, 
são produzidos brincos de nascimentos numerados 
de 001-100, com o código de LG atribuído como 
prefixo e com a marca de exploração no verso. São 
os brincos brancos pequenos que devem acompa-
nhar o animal até à colocação do brinco azul. Estes 
brincos são entregues ao criador e devem ser apli-
cados na orelha direita dos borregos após o nasci-
mento. 

O peso ao nascimento deve ser registado com a 
maior brevidade e possível após o parto. É uma ope-
ração simples que pode ser realizada numa balança 
própria para o efeito ou, em alternativa, numa balan-
ça de casa de banho, primeiro sem o borrego, depois 
com o borrego, chegando ao peso do animal através 
da diferença entre os dois valores.

Todos os animais nascidos na exploração devem 
ser registados, quer sejam nados-mortos (animais 
que nascem mortos), abortos ou animais que mor-
ram após o nascimento, para avaliar diversos aspetos 

dos progenitores, nomeadamente a sua prolificida-
de. Mesmo em animais que nasçam mortos ou que 
morram, o criador deve atribuir e registar um brinco 
de nascimento, inutilizando esse brinco para evitar 
confusões. 

O tipo de parto deve ser registado com uma das 
seguintes opções:

• Aborto (A) • Cesariana (C) • Com Ajuda Difícil 
(AD) • Com Ajuda Fácil (AF) • Difícil com Veteriná-
rio (DV) • Nado Morto (M) • Natural sem Ajuda (N)

O TIPO DE NASCIMENTO deve indicar a pro-
lificidade desse parto, ou seja, é Simples, Duplo ou 
Triplo. Na identificação dos progenitores deve-se fa-
vorecer o nº de LG (brinco azul aplicado aquando da 
inscrição no Livro de Adultos), caso os animais ain-
da não estejam identificados com esta modalidade 
deve indicar o nº de SIA (PT…; IE…; UK…; FR…; 
BE…; etc.) ou o código (no caso de IE e UK, p.e. 
CFN:20:02956). No caso de ser necessário substituir 
um brinco de nascimento, deve ser mencionado em 
observações do Registo de Nascimento, ou no Re-
gisto de Pesagens.

Durante a fase de recria até ao desmame é obri-
gatória a realização de pesagens, pelo criador, aos 
10, 30, 50 e 70 dias de idade. O Registo de Pesagens 
deve ser preenchido individualmente, registando 
sempre o dia em que foi feito, mesmo que sejam uns 
dias antes ou depois. 

O Registo de Pesagens deve ser comunicado após 
a conclusão do registo de pesagens dos animais, uma 
vez que só com esta informação completa é possível 
emitir os certificados.

POR CATARINA FERREIRA
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OS REGISTOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DE 
DADOS DE QUALQUER LIVRO GENEALÓGICO (LG), SENDO O GRANDE VALOR 
DE UMA RAÇA PURA A QUANTIDADE DE INFORMAÇÃO DE QUE DISPÕE DOS 
SEUS ANIMAIS, QUE PERMITE A SUA EVOLUÇÃO QUALITATIVA. NESTE SEN-
TIDO, A SUA RECOLHA DEVE SER REALIZADA COM RIGOR E A SUA COMUNI-
CAÇÃO REALIZADA EM TEMPO ÚTIL.

A identificação com brinco SIA (brincos oficiais), 
a realizar na orelha esquerda, deve ser comunicada 
de forma pronta ao LG através de e-mail, com asso-
ciação do brinco de nascimento (branco) ao brinco 
SIA (laranja/vermelho ou laranja/amarelo). A asso-
ciação escrita entre os brincos é fundamental, deven-
do apenas retirar-se o brinco branco no momento da 
colocação do brinco azul (a cargo do LG Suffolk) 
e o brinco SIA provisório (laranja/vermelho) aquan-
do da colocação do brinco SIA definitivo (laranja/
amarelo).

As movimentações de animais Suffolk também 
são importantes para o LG Suffolk, para manter os 
efetivos atualizados e assim permitir a correta pla-
nificação das visitas. Estas devem ser comunicadas 
por e-mail aquando da entrada, saída ou morte de um 
animal Suffolk na exploração do criador, indicando a 
identificação do animal. As movimentações de bor-
regos devem ser igualmente comunicadas, indepen-
dentemente do destino do animal.

Uma comunicação ativa entre criador e Livro Ge-
nealógico Suffolk potencia a eficiência dos registos 
que garante a atualização constante e dinâmica dos 
dados que, por sua vez, otimiza o trabalho desen-
volvido pela equipa técnica em prol da raça Suffolk.

A informação registada sobre uma raça pura é o 
seu capital mais importante e diferenciador. 
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A IMPORTÂNCIA 
DOS CONCURSOS

Goste-se muito ou um pouco me-
nos, havemos de concordar que 
os concursos são eventos de forte 
relevância para a promoção e di-
vulgação da raça Suffolk, muito 
contribuindo para o prestígio da 
mesma e para dar a conhecer ao 

mercado os seus criadores. 
Este mercado necessita igualmente de se familiari-

zar com esta bonita, dócil e cativante raça, não raras 
vezes referida como as “ovelhas amarelas”.

Não menos relevante, os concursos assumem-se 
e também assim devem ser vistos, como eventos de 
confraternização e de convívio que potenciam o co-
nhecimento, a troca de experiências e a união entre 
participantes e criadores da raça Suffolk.

É neste contexto que a APCORS pretende dina-
mizar estes eventos para o ano 2022, havendo já a 
expectativa da criação de vários encontros de âmbito 
nacional. Outro aspeto com interesse será a criação 
de prémios mais alargados e escalonados pelos gru-
pos etários dos animais a concurso, criando-se ainda 
e sempre que existir suficiência de animais, as classes 
Trabalho e Pedigree, garantindo assim uma compa-
ração morfológica mais equilibrada entre os animais 
da raça Suffolk. 

Será igualmente criada a atribuição das classifica-

ções Medalha Ouro, Medalha Prata e Medalha Bron-
ze aos animais a concurso. Procurando incentivar a 
continuidade entre gerações, também se pretende a 
atribuição de prémios a jovens participantes, uma vez 
que o trabalho da seleção genética nunca está termi-
nado, e é muitas vezes um trabalho intergeracional.

Para conhecimento e clarificação das condições de 
participação em concursos, procedeu-se à elaboração 
de um Regulamento Geral de Concursos que poderá 
ser consultado no site da APCORS. Será elaborado 
um Regulamento Específico para cada evento, como 
complemento e onde constarão todas as especificida-
des a ter em conta pelos participantes. 

É importante esclarecer que as “ovelhas amarelas” 
são os animais da raça Suffolk após serem trabalha-
dos e embelezados para apresentação no dia do con-
curso. Este processo traduz-se numa tarefa do cria-
dor junto do animal, onde pontifica a sua lavagem, 
tosquia de acerto de lã e pelagem, e pintura de todo 
o corpo com exceção da cabeça e membros que man-
têm a cor preta original.

Poderá dizer-se que este trabalho, conjuntamente 
com a apresentação do animal em concurso, também 
pode ser entendido como uma qualificação do criador 
Suffolk. 

A bem da raça Suffolk, a Direção da APCORS 
conta com todos.

POR ANTÓNIO CORREIA



A Nanta disponibiliza aos profis-
sionais do setor ovino o progra-
ma Integracor, um conjunto de 
produtos de alta qualidade, servi-
ços de valor acrescentado e con-
sultoria para facilitar a criação 
de borregos desde a exploração 

de origem até à sua transferência e permanência na 
engorda. O objetivo final do Integracor é assegurar 
a saúde dos borregos durante todo este processo por 
meio da prevenção, através de um completo progra-
ma sanitário, nutricional e de uma correta gestão da 
exploração.

Ao promover a correta manipulação dos borregos 
e um adequado controlo do seu estado sanitário na 
origem e no destino, o Integracor está alinhado com 
o uso responsável de medicamentos, mais concreta-
mente de antibióticos, promovendo melhores índices 
zootécnicos e, ao mesmo tempo, reduzindo a neces-
sidade de tratamentos, graças à deteção precoce de 
doenças.

Com o Integracor, a Nanta pretende garantir uma 
produção de borregos sustentável, rentável e confor-
me com o bem-estar animal.

SERVIÇOS IMPORTANTES PARA UMA 
MELHOR GESTÃO DA ENGORDA

O primeiro passo para garantir a sanidade nas en-
gordas é o controlo da origem. Uma alta percentagem 
dos animais é afetada por patologias respiratórias 
que, se não forem corretamente detetadas, provocarão 
maior mortalidade e pior rendimento produtivo nas 
engordas. Atendendo a esta problemática, a Integra-
cor oferece, através do Gesticor Model, um serviço 
de apoio ao diagnóstico para detetar e solucionar es-
tes possíveis problemas nas explorações de origem e 
assegurar a correta chegada dos animais às engordas.

INTEGRACOR
O PROGRAMA COMPLETO DA NANTA PARA 
ASSEGURAR A SAÚDE DOS BORREGOS EM 
EXPLORAÇÕES DE ENGORDA

Uma vez nas engordas, a Nanta também presta 
consultoria ao proprietário da exploração de engor-
da para o correto acondicionamento e desenvolvi-
mento dos animais à sua chegada. Em paralelo, a 
empresa também ajuda o produtor a definir obje-
tivos de melhoria para um ótimo rendimento pro-
dutivo por meio do Gesticor Model. Este serviço 
permite prever, avaliar e comparar os resultados da 
exploração para escolher o plano de alimentação 
mais adequado. Assim, através da recolha de dados, 
é possível tomar decisões acertadas que facilitam 
a gestão da engorda, o que culminará numa maior 
produtividade e rentabilidade.

RAÇÕES DE ALTA QUALIDADE PARA 
FACILITAR A TRANSIÇÃO

Um ponto-chave para assegurar a transição dos 
borregos para a engorda é a nutrição. Neste sentido, 
a Nanta oferece às explorações de origem o Lacto-
-Iniciador, uma ração de iniciação e de transição do 
leite para os alimentos sólidos; e o Transicor, uma 
ração de transição para ser fornecida à vontade des-
de o primeiro dia de entrada do animal na engorda. 
Alimentos altamente nutritivos que se adaptam à 
condição genética e corporal de cada animal para 
fortalecer a saúde digestiva e o sistema imunitário. 
Além disso, é também fundamental assegurar o 
aporte necessário de água e uma adequada re-hi-
dratação.

Deste modo, o Integracor reflete o apoio da 
empresa ao setor ovino, oferecendo-lhes soluções 
altamente eficazes com que podem gerir a origem 
dos borregos e a sua estadia na engorda da melhor 
forma possível. 

Mais informações: https://www.nanta.es/pt-pt/
profissional/ovinos-de-carne/integracor/

REVISTA SUFFOLK   | ALIMENTAÇÃO DE BORREGOS
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DIA ABERTO 
SUFFOLK

No dia 19 de fevereiro de 2022, na 
zona de Pombal, Leiria, aconte-
ceu o primeiro DIA ABERTO 
SUFFOLK. Organizado pela 
Associação de Criadores Suffolk 
(APCORS), contou com uma im-
pressionante moldura humana, 

com mais de 60 inscrições de criadores de todo o 
País, do Algarve ao Minho.

O Dia Aberto Suffolk 2022 teve lugar na localida-
de de Outeiro da Rainha, na exploração do Criador 
Tiago Sousa (Suffolk do Marquês). O evento come-
çou com uma receção dos participantes e uma breve 
apresentação da exploração anfitriã. Com uma área 
de cerca de 3 ha, o criador tem cerca de 60 ovelhas 
Suffolk em linha pura, maioritariamente com origem 
em linhas genéticas do Reino Unido.

A visita iniciou-se pela cerca das malatas Suf-
folk, na qual o criador explicou o tipo de maneio 
alimentar e reprodutivo que implementa, bem como 
algumas experiências de cruzamentos entre a raça 
Suffolk e outras raças, observando-se o elevado po-
tencial de desenvolvimento da raça Suffolk, quer em 
linha pura quer em cruzamento.

Seguiu-se a visita às cercas dos machos, onde se 
observaram os imponentes malatos e carneiros Suf-
folk que o criador utiliza, alguns importados e outros 
nacionais, tendo sido possível confirmar que os Suf-
folk nacionais conseguem rivalizar com as melhores 
linhas do mundo.

A visita à área das ovelhas paridas mostrou um 
sistema de contenção e controlo muito bem organi-
zado, com cornadis de alimentação ao longo de todo 
o pavilhão e pequenos parques individuais para os 
borregos. O criador explicou o sistema de identi-
ficação com coleiras coloridas para diferenciar os 
diferentes grupos etários de borregos e descreveu o 
protocolo de vacinação e desparasitação que imple-
mentam nesta fase da recria.

O almoço volante possibilitou a troca de expe-
riências entre os diversos criadores presentes, ao 
qual se seguiu a mesa-redonda, congregando todos 
os presentes num momento mais técnico. A apresen-
tação técnica iniciou-se pela mão da técnica Catari-
na Ferreira, da APCORS, sublinhando a importância 
da comunicação atempada e rigorosa dos dados, no 
último dia de cada mês ou no final da sequência de 
pesagens, uma vez que só assim se poderá ter uma 
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base de dados bem alimentada e da qual se possa re-
tirar o máximo de informação, seja em certificados, 
seja em avaliação genética. O Secretário Técnico 
Alexandre Mourato apresentou os principais aspetos 
sobre o Centro de Testagem Suffolk, a realizar a par-
tir de março, em Castelo Branco, incutindo em todos 
os criadores a importância em participar neste tipo 
de ensaios comparativos.

Por fim, o veterinário e criador Carlos Silva de-
senvolveu o tema dos partos e da preparação para 
esse importante momento, referindo que a alimenta-
ção no último terço da gestação deverá ser bastante 
controlada (pobre em proteína), para que o estado 
corporal das fêmeas esteja nos 3, numa escala de 1 
a 5, para evitar crescimentos excessivos dos borre-
gos dentro do útero, devendo sempre realizar-se um 
correto acompanhamento das ovelhas nesta fase, sem  
tempo de espera excessivo (na opinião do orador não 
deverá exceder uma hora após a saída da bolsa). Foi 
igualmente referido que a cobrição das malatas deve 
rondar os 18 meses, quando a fêmea está totalmen-
te desenvolvida, sendo também importante um bom 
emparelhamento entre os progenitores, de forma a as-

segurar uma compatibilidade entre o feto e a ovelha, 
para que tudo resulte num parto fácil.

A questão dos partos foi amplamente debatida, en-
tre os criadores e os técnicos presentes, trocando ex-
periências e diferentes abordagens, tendo sido unâni-
me que a Suffolk tem uma boa aptidão para o parto e 
que alguns dos eventuais problemas resultam de erros 
de maneio reprodutivo e de excessos de alimentação 
no último terço da gestação, uma vez que o potencial 
de crescimento da raça Suffolk a faz responder facil-
mente a este tipo de situações.

Assim, para ser possível atuar de forma adequada, 
foi sublinhado que é necessário saber em que fase da 
gestação estão as ovelhas, de modo a possibilitar a 
divisão em lotes diferentes e, assim, ajustar a alimen-
tação de forma rigorosa e apertar a vigilância, sendo 
sempre favorável o aconselhamento veterinário.

O primeiro Dia Aberto Suffolk terminou com o 
agradecimento da APCORS a todos os participantes, 
em especial ao anfitrião Tiago Sousa e sua família, 
ao Secretário Técnico Alexandre Mourato e à incan-
sável Catarina Ferreira, que tornaram este Dia Aber-
to num sucesso inegável.
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CONCURSO 
NACIONAL 
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1Nº DE ANIMAIS A CONCURSO

Total de 28
11Machos e 17 Fêmeas 

CRIADORES SUFFOLK PRESENTES 
COM ANIMAIS A CONCURSO

António Correia, Santa Justa Suffolk (Évora)
António Luis Rodrigues, Suffolk do Mira (Odemira)

David Catita, Suffolk Fonte Corcho (Serpa)
Eduardo Filipe Costa, Chelo Suffolk (Braga)

José Leitão Henriques, Suffolk das Poupas (Guia)
José Silva, Suffolk Monte do Galgarrão (Avis)

Lourenço Santos, HVR Suffolk (Arronches)
Marco Patrício, Davila Suffolk (Mafra)

Mário Pereira, Suffolk do Lis (Leiria)
Pedro Martins, Santa Cristina Suffolk (Mafra)

Pedro Oliveira, Suffolk do Ulmeiro (Torres Vedras)
Tiago Graça, Suffolk da Vinha (Beja)

OUTRAS ORIGENS DE 
ANIMAIS PRESENTES NO 
CONCURSO

Suffolk do Marquês (Leiria)
Quinta da Malhada Suffolk (Évora)
Williams Suffolk (Sintra)

VENCEDORES DE CADA 
SECÇÃO 

BORREGOS
1º Richard de Chelo
Criador e Proprietário: Eduardo Costa, 
Chelo Suffolk
2º Rocky do Marquês
Criador: Suffolk do Marquês 
Proprietário: Marco Patrício, Davila Suffolk
3º Rabugento do Marquês 
Criador: Suffolk do Marquês 
Proprietário: Mário Pereira, Suffolk do Lis

BORREGAS
1ª Rima do MG
Criador e Proprietário: José Silva, 
Suffolk Monte do Galgarrão
2ª Roxette de Willliams
Criador: Williams Suffolk 
Proprietário: José Leitão Henriques, 
Quinta das Poupas
3ª-Raimunda de Sta. Cristina 
Criador e Proprietário: Pedro Martins, 
Sta. Cristina Suffolk

MALATOS
1º Quadro de Galgarrão
Criador: Suffolk Monte do Galgarrão
Proprietário: Pedro Oliveira Suffolk do 
Ulmeiro

SUFFOLK 
2021 
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MALATAS
1ª Quimera das Poupas 
Criador e Proprietário: José Leitão, 
Suffolk das Poupas
2ª Rena de Sta. Cristina 
Criador: Suffolk de Sta. Cristina
Proprietário: Lourenço Santos 
Suffolk HVR

CARNEIROS
1º Papão de Williams 
Criador: Williams Suffolk 
Proprietário: António Correia, 
Quinta de Sta. Justa Suffolk

OVELHAS
1ª Pilar de Santa Justa 
Criador e Proprietário: António 
Correia, Quinta de Sta. Justa 
Suffolk

CAMPEÃO
Macho: Richard de Chelo
Criador e Proprietário: Eduardo 
Costa, Chelo Suffolk

CAMPEÃ
Fêmea: Rima do MG
Criador e Proprietário: José Silva, 
Suffolk Monte do Galgarrão

CAMPEÃO ABSOLUTO
Rima do MG 
Criador e Proprietário: José Silva, 
Suffolk Monte do Galgarrão

ANIMAL MAIS CÁRNICO
Rima do MG 
Criador e Proprietário: José Silva, 
Suffolk Monte do Galgarrão 
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ARTIGO 1 - RESPONSABILIDADE
A APCORS, Associação Portuguesa de Criadores 
de Ovinos da Raça Suffolk, é responsável pela pela 
organização, realização e promoção do campeonato 
nacional da raça suffolk no ano de 2022, com o apoio 
do Secretário Técnico designado para a raça.
Para cada concurso, deverá ainda ser elaborado um 
Regulamento Específico e complementar ao presente 
Regulamento Geral.

ARTIGO 2 - INSCRIÇÃO
A inscrição dos animais deverá ocorrer até ao dia 
estabelecido à data do regulamento para cada jornada 
do campeonato, a partir da qual não serão aceites 
mais inscrições.
A participação nos concursos está limitada a Criadores 
da raça com inscrição no Livro Genealógico da Raça e/
ou na APCORS, e com pagamento de cotas em dia.

ARTIGO 3 - ADMISSÃO
Só serão admitidos a concurso animais Suffolk 
nascidos em Portugal, filhos de pais inscritos no 
Livro de Adultos (LA) da raça Suffolk de Portugal e 
eles próprios inscritos no LA ou, no caso dos jovens, 
inscritos no Livro de Nascimentos. 

ARTIGO 4 - IDENTIFICAÇÃO
Só é permitida a inscrição de animais, devidamente 
identificados com brincos oficiais (brinco SIA provisório 
ou brinco SIA definitivo) ou brinco de nascimento no 
caso de crias que acompanham as mães.

ARTIGO 5 - ENTRADA E SAÍDA
A entrada e saída dos animais para e do local do 
evento, deve ser feita nos dias mencionados pelas 
entidades organizadoras e constará no Regulamento 
Específico de cada concurso.

ARTIGO 6 - REGRAS SANITÁRIAS
Para que seja permitida a entrada dos animais nos 
recintos das feiras e exposições, as explorações de 

CAMPEONATO NACIONAL DA RAÇA SUFFOLK 
ANO 2022

REGULAMENTO 
GERAL PARA 
CONCURSOS

onde provêm tem de estar de acordo com as regras 
sanitárias exigidas pelas entidades organizadoras 
das jornadas do campeonato nacional, cumprindo 
desta forma as normas do regulamento sanitário. 
De igual forma, o transporte dos animais deverá 
ser realizado de acordo com as regras sanitárias 
vigentes.

ARTIGO 7 - CUSTO
A inscrição de cada animal terá um custo de 
um valor a designar para sócios da APCORS e 
outro valor para não sócios, devendo constar no 
Regulamento Específico do concurso. 

ARTIGO 8 - INSPEÇÃO
Os animais inscritos serão observados/
inspecionados antes da realização do concurso 
pelo Secretario Técnico da raça Suffolk, ou alguém 
por si designado, ficando a sua admissão sujeita à 
aprovação deste.
Em caso de dúvida, será solicitado um parecer 
definitivo ao juiz sobre a questão levantada e, no 
caso de ser detectado que o animal é portador de 
alguma doença ou patologia considerada grave ou 
contagiosa, o mesmo deverá ser imediatamente 
retirado pelo respectivo proprietário.

ARTIGO 9 - TOSQUIA
É obrigatório que todos os animais a concurso sejam 
sujeitos a tosquia rasa, mas não podendo esta ser 
realizada antes do dia 1 de março de cada ano.
No caso de animais jovens, nascidos após 1 de 
dezembro do ano anterior ao ano do concurso, a 
tosquia não é obrigatória. 
Caso se comprove que a tosquia foi realizada em 
data anterior a 1 de março, esse facto implica a 
interdição da participação dos animais a concurso. 

ARTIGO 10 - DECISÕES
As decisões do júri a nomear para cada concurso 
serão soberanas e não será permitida qualquer 

contestação às mesmas, nem serão permitidas 
atitudes que de algum modo possam denegrir 
a imagem da APCORS, da raça Suffolk ou dos 
participantes nos concursos.
A verificar-se, o interveniente ficará impedido de 
participar no concurso em causa e, eventualmente, 
em futuros concursos ou eventos realizados pela 
APCORS e pelo período mínimo de 1 ano.
A APCORS, representada pelo seu corpo directivo 
e/ou a entidade gestora do LG,consideram-se as 
entidades competentes para analisar, julgar e decidir 
sobre este tipo de situações. 

ARTIGO 11 - SECÇÕES 
O concurso será divido em quatro secções, 
conforme abaixo descrito, cada uma delas dividida 
em classes etárias e com informação a detalhar no 
regulamento especifico a elaborar para cada evento.
• SECÇÃO MACHO PEDIGREE e SECÇÃO MACHO 
TRABALHO
• SECÇÃO FÊMEA PEDIGREE e SECÇÃO FÊMEA 
TRABALHO
Para cada concurso, poderá o Regulamento 
Específico determinar, eventualmente, diferentes 
datas para participação nas respectivas Classes, 
podendo ser criadas várias Secções dentro da 
mesma Classe, não obstante o referido no Artigo 14. 

ARTIGO 12 - NÚMERO POR CLASSE
Se houver um número elevado de animais em 
alguma das classes do concurso em alguma das 
secções, poderá ser repartida a entrada dos animais 
à pista, tendo o juiz a liberdade de selecionar os 
animais para poder facilitar a observação e seleção 
dos mesmos.

ARTIGO 13 - NÚMERO POR CRIADOR
Cada criador/ proprietário poderá apresentar mais 
do que um animal em cada classe ou secção.

ARTIGO 14 - CLASSES 
A definição das diferentes classes etárias decorrerá 
da seguinte forma:
Fêmeas
• CLASSE 1 (Borregas) – Secção fêmeas (C1SF): 
animais nascidos a partir do dia 1 de dezembro de 
2021
• CLASSE 2 (malatas) – Secção fêmea (C2SF): 
animais nascidos entre 1 de dezembro de 2020 e 30 
de novembro de 2021
• CLASSE 3 (fêmeas adultas) Secção fêmeas (C3SF) 
animais nascidos antes de 30 de novembro de 2020
Machos
• CLASSE 4 (borregos) – Secção machos (C1SM) 
animais nascidos a partir de dezembro de 2021
• CLASSE 5 (Malatos) – Secção Machos (C5SM) 
animais nascidos entre o dia 1 de dezembro de 2020 
e 30 de novembro de 2021
• CLASSE 6 (Carneiros) – Secção machos (C6SM) 

animais nascidos antes de 30 de novembro de 
2020.

Outras classes:
• Descendência de Reprodutor Macho, com 
mínimo de 3 descendentes e sem obrigação de 
propriedade.
• Descendência de reprodutor Fêmea com 
mínimo de 3 descendentes e sem obrigação de 
propriedade.
• Animal mais cárnico 
• Animal mais elegante
• Eventualmente poderão vir a ser definidas várias 
secções dentro das classes.

ARTIGO 15 - MEDALHAS
A todos animais existe a possibilidade de atribuição 
de medalhas. As medalhas são designadas como: 
medalha de ouro, medalha de prata medalha de 
bronze. As medalhas serão atribuídas aos animais, 
mediante os critérios de qualidade definidos pelo Juiz.

ARTIGO 16 - PONTOS
Os pontos são atribuídos aos três primeiros 
classificados em cada classe, com 3 pontos para 
o primeiro classificado, 2 pontos para o segundo 
classificado e 1 ponto para o terceiro classificado.

ARTIGO 17 - FINAIS 
Só disputam as finais, os animais medalhados com 
medalha de ouro no presente concurso.
• Prémio Campeã Fêmea: disputado entre as 
fêmeas medalha de ouro de cada Classe.
• Prémio Campeão Macho: disputado entre os 
machos medalha de ouro de cada Classe.
• Prémio Campeão Absoluto: disputado entre os 
dois anteriores. 
• Prémio jovem pastor.
• Prémio de participação. 
• Prémio de melhores criadores (com base no 
somatório da pontuação nas classes).

ARTIGO 18 - APRESENTAÇÃO
A apresentação dos animais no concurso deverá 
ser feita pelo respetivo criador/proprietário ou seu 
designado, utilizando bata branca com finalidade 
de favorecer a homogeneidade geral do concurso. 

ARTIGO 19 - ALTERAÇÕES
O Regulamento Específico a elaborar para cada 
concurso poderá, eventualmente, conter alterações 
ou ajustamentos considerados recomendáveis ao 
presente Regulamento Geral de Concursos.

ARTIGO 20 - RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
Eventuais reclamações e sugestões relativamente a 
aspetos dos concursos deverão ser remetidas por 
escrito para a Direção da APCORS, que diligenciará 
a sua análise e resposta. 
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SEJA SÓCIO DA APCORS
NOME 

NIF 

E-MAIL 

TELEFONE 

MORADA PARA CORRESPONDÊNCIA 

MORADA DA EXPLORAÇÃO 

MARCA DE EXPLORAÇÃO 

NÚMERO DE ANIMAIS SUFFOLK 

Nota: Autorizo a utilização dos meus dados no contexto da inscrição na APCORS.
A ficha preenchida poderá ser enviada por email ou por correio | E-mail: apcorsuffolk@gmail.com
Morada: APCORS - Apartado 100, EC Rossio, 7006-802 Évora | Mais informações no site: http://acsuffolk.pt

!

Estimula a ingestão precoce de alimento
Promove o desenvolvimento do rúmen
Reduz a ocorrência de diarreias
Equilibra a flora microbiana
Reforça o sistema imunitário
Conforto respiratório
Menos stress

OVIFLOCK

UMA MÃO 
CHEIA DE 

VANTAGENS



SÓCIO NOME DO SÓCIO LOCALIDADE EMAIL TELEFONE

1 Reguenguinho Montemor-o-Novo (Évora) reguenguinho.lda@gmail.com 933203954

2 Custódio Francisco Duarte  Évora (Évora) alexandremourato@hotmail.com 934503042

3 Suffolk do Pinheiro Amadora (Lisboa) joaoguilherme79@hotmail.com 964152919

4 Monfurado Évora (Évora) jmdcapoulas@gmail.com 967039990

5 António Camelo S. Escoural (Évora) antonio.camelo@apormor.pt 962855825

6 Luis Ramalho  Arronches (Portalegre) luisramalho69@hotmail.com 963456999

7 David Catita Serpa (Beja) fontecorcho@gmail.com 965551644

8 António Correia  Évora (Évora) mafadre@gmail.com 934064042

9 Lourenço Alves C. dos Santos  Arronches (Portalegre) afcdsantos@hotmail.com 925560770

10 José Joaquim Pinto da Silva Avis (Portalegre) carlos.apereira.silva@gmail.com 964578442

11 Tiago Sousa Leiria (Leiria) tiago-tomas@sousatomas.com 919193774

12 Eduardo Costa Lomar Braga (Braga) 059costa@gmail.com 911789273

13 José Lampreia  Beja (Beja) zelampreia@hotmail.com 919538045

14 Marco Patricio Enxara do Bispo (Lisboa) suffolk@sapo.pt 962828140

15 Kicando - Comércio Agropec. Samora Correia (Santarém) antonio_damasio@sapo.pt 938100761

16 Pedro Martins Azueira Mafra (Lisboa) pedrojbmartins@hotmail.com 962324965

17 Pedro Oliveira Póvoa - Maxial (Lisboa) pedro.oliveira.suffolk@gmail.com 919677500

18 Arucivet Moura (Beja) joaoi.ferreira@hotmail.com 963922777

19 Emanuel Tagarroso Ferreira (Beja) emanueltagarroso@gmail.com 969230276

20 Belarmino Lopes Viseu (Viseu) belarminolopes24121944@gmail.com 910855513

21 Critério de Escolha Évora (Évora) geral@criterioescolha.com 965012890

22 Carlos Godinho Alfeizerão (Leiria) quintadopraque@gmail.com 914106166

23 Maria Eugénia da Silva Rosa Achete (Santarém) pedrorosa_1999@yahoo.com 914728742

24 José Bernardo Oliveira Juncal - Sangalhos (Aveiro) bernardo.marques96@gmail.com 914270627

25 Rui Jacinto Silveira (Lisboa) rui.jacinto7@gmail.com 915661771

26 Marco António C. Figueiredo Tondela (Viseu) marcofigueiredo0@gmail.com 969305820

27 João Manuel Carita Pista Alter do Chão (Santarém) joaomanuelpista@gmail.com 962562698

28 Rui Pedro Matos Vargas Horta-Faial-Açores rpmvargas@hotmail.com 961452705

29 Pedro M. Campanacho Ferreira Casais Lagartos  (Santarém) pcampanacho75@gmail.com 966720966

30 Joaquina Maria Correia São Luis, Odemira (Beja) antonio15ster@gmail.com 967765770

31 Salindreco Azeitão (Setúbal) antcdiogo@gmail.com 934726562

32 António Fortunato Louriceira (Lisboa) quintadospereirasuffolk@gmail.com 936113353

33 Suffolk do Lis Amar, Leiria (Leiria) simaopereiraa@sapo.pt 919444171

34 Tiago Graça Beja (Beja) tiagograca@deprado.eu 967737660

35 Suffolk do Mira Odemira (Beja) luisrodrigues_1999@hotmail.com 925199848

MAPA DE CRIADORES SUFFOLK
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APCORS Associação Portuguesa de Criadores de Ovinos da raça Suffolk 
NOVA MORADA  Apartado 100, EC Rossio, 7006-802 Évora

E-mail: apcorsuffolk@gmail.com • Website: http://acsuffolk.pt

Suffolk puro... 
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