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ditorial
Com mais esta Newsle er, mantemos o contacto com os
colegas, tentando transmi r algumas novidades no
nosso setor, par lhando e conhecimentos e opiniões
que podem enriquecer o debate na buiatria nacional.
A Associação Portuguesa de Buiatria (APB) vai organizar as
XXI Jornadas da APB, que irão decorrer nos dias 6 e 13 de
novembro de 2021, em duas sessões a decorrer durante
as tardes destes dois sábados.
Como os colegas concordarão, para momentos diferentes
da vida há que encontrar soluções diferentes. Assim, devido
ao estado de pandemia que atravessamos, não será ainda
possível realizar as Jornadas presencialmente em
segurança e será usado um modelo por videoconferência.

A Voz dos Buiatras
Os caprinos são uma das espécies animais mais cosmopolitas e que melhor
se adapta à diversidade e adversidade das condições edafoclimá cas.
A caprinicultura portuguesa con nua a desempenhar um papel
extremamente importante do ponto de vista socioeconómico e cultural em
algumas regiões do país. Neste número, divulgamos uma das raças caprinas
do nosso país:

A Raça Charnequeira.
O colega Pedro Cardoso fez-nos uma breve caracterização destes animais.
É o secretário técnico da raça e tem a responsabilidade acrescida pela sua
salvaguarda, com a execução dos programas de conservação e
melhoramento para estes animais.

Os temas-chave a abordar nesta edição serão: Zoonoses e
Saúde Pública (“One Health”); Bem-estar animal e
Auditorias e a Gestão Técnico-Económica das Explorações
- O futuro da Buiatria Nacional.
Esperamos que estas possam contar com a vossa
entusiás ca presença, tal como nas edições anteriores,
enquanto ponto maior de encontro, aprendizagem e
discussão da Buiatria nacional.
Neste úl mo ano o nosso trabalho tem sido condicionado
pelas circunstâncias especiais que vivemos, mas temos
man do o contacto e trabalhado na resolução dos
problemas que têm surgido no setor.
Con nuaremos a fazê-lo, para que cada buiatra possa
con nuar a desenvolver o seu trabalho nas melhores
condições.

Miguel Quaresma
Presidente da Associação Portuguesa de Buiatria
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Qual o solar da raça Charnequeira e como é que ela surgiu?
A cabra Charnequeira, deve o seu nome à área onde é tradicionalmente explorada,
a charneca. A raça subdivide-se em dois ecó pos, Alentejana e Beiroa. Estes dois
ecó pos são o resultado das diferenças do meio onde a raça é explorada, no Baixo
Alentejo, essencialmente na Costa Alentejana, formou-se o ecó po Alentejana e na
Beira Baixa e zona sul da Beira Alta formou-se o ecó po Beiroa.
No que concerne à origem da raça, existem diversas teorias, uma das quais defende
que a cabra Charnequeira procede da cabra Aegagrus, tendo mais tarde recebido
inﬂuência do tronco Pirenaico. Outra teoria defende que a raça a Charnequeira é
descendente da cabra Falconeri ou da sua representante na Europa, a cabra
Palustre de Rei mageri ou Capra Hircus Sterpsicerus ou Cél ca de August.
2. Quais as principais caracterís cas da raça e o que a dis ngue das outras raças
autóctones nacionais?
Os animais da raça Charnequeira têm ap dão mista carne/leite, no entanto, existe
alguma diferenciação entre os dois ecó pos, sendo a Alentejana um exemplar
menos encorpado e com menor ap dão leiteira, ao contrário do ecó po Beiroa.
Em termos feno picos estes animais apresentam alguma corpulência, com apenas

uma cor que pode ir do vermelho claro a um castanho bastante escuro. Podem ser inermes ou armados, com uma boa capacidade respiratória e
diges va, membros fortes e robustos. Úbere globoso, de regular volume, com tetos destacados, separados e dirigidos para a frente ou para baixo. O
peso vivo adulto dos machos está entre 55 a 60 kg e nas fêmeas: 45 a 50 kg.
3. Quais são as maiores qualidades destes animais?
A rus cidade transversal a todas as raças autóctones nacionais, a elevada capacidade de adaptação a sistemas de produção tradicionais ou mistos e as
caracterís cas reprodu vas e produ vas da raça são as maiores qualidades da raça. Daqui resultam produtos, como o leite, que tem caracterís ca
organolé cas que o tornam altamente interessante para a produção de queijo. Mas também a carne, que se obtém essencialmente a par r do cabrito,
apresenta caracterís cas qualita vas resultantes de processos biológicos muito associados ao genó po da raça.
4. Como caracteriza o panorama atual da raça Charnequeira? Nesse panorama, quais as principais oportunidades, diﬁculdades e desaﬁos?
O panorama atual é bastante nega vo e desolador. A raça encontra-se em risco de ex nção. Neste momento o efe vo da raça Charnequeira é de 2521
fêmeas e 108 machos em 41 criadores. Os úl mos 6 anos têm sido devastadores para esta raça autóctone e para a grande maioria das raças autóctones
nacionais de pequenos ruminantes. As causas para este panorama são comuns a todas as raças, e passa muito pelas polí cas apoios a a vidade
agrícola, especialmente medidas Agroambientais, a diﬁculdade em encontrar mão-de-obra para as operações de maneio, de modo a rentabilizar as
"capacidades produ vas" do rebanho e valorização dos produtos alimentares com origem nesta raça.
5. Quais são os maiores desaﬁos para um veterinário e secretário técnico responsável por uma raça de caprinos?
Neste momento, de grande diﬁculdade, o maior desaﬁo é manter os criadores com mo vação para con nuarem a acreditar nas potencialidades da raça
e não desis rem da mesma. Fazer ver a criadores e outros interlocutores regionais e nacionais a importância deste património gené co único no
mundo, de alto valor, que urze conservar e preservar, para o podermos apresentar e transmi r a gerações futuras.

Quiz
A leptospirose é uma doença bacteriana zoonó ca que infeta o
Homem, mamíferos domés cos e selvagens em todo o mundo. É uma
doença importante por causa de sua distribuição mundial e dos seus
efeitos no Homem.
Teste aqui os seus conhecimentos sobre a Leptospirose.

Artigos de Interesse
Com o ar go - “U lity assessment of an Enzyme-linked
immunosorbent assay for detec on of subclinical cases of caseous
lymphadeni s in small ruminant ﬂocks”
Lina Costa et al., (2020) concluem que o teste ELISA é ú l para a
deteção de casos subclínicos de linfadenite caseosa em pequenos
ruminantes e pode ser uma boa ferramenta para a aplicação em
programas de erradicação da doença.

Eventos 2021
22 a 25 de setembro
XX Middle European Buiatric Congress
h ps://www.bujatrika.si/
23 a 24 de setembro
XI Foro Nacional del Caprino
h ps://www.cabrandalucia.com/inicio/xi-foro-nacional-del-caprino/
20 de outubro
Symposium: Filling the knowledge gaps in animal disease control
h ps://discontools.eu/Uncategorised/7:discontools-symposium.html
6 e 13 de novembro
JORNADAS online Associação Portuguesa de Buiatria
23 a 25 de novembro
ISVA Virtual Mee ng – Interna onal Sheep Veterinary Associa on
h ps://www.isva-virtual2021.com/index.php

LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA:
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
Foi publicado em junho, no Jornal Oﬁcial da União Europeia, o
Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2021/578, de 29 de janeiro
de 2021, que complementa o Regulamento (UE) 2019/6 do Parlamento
Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos para a
colheita de dados sobre o volume de vendas e sobre o uso de
medicamentos an microbianos em animais.
A Comissão Europeia considera que para desenvolver medidas
especíﬁcas de combate à resistência an microbiana, é essencial
iden ﬁcar o volume de vendas e a u lização de an microbianos em
animais, tanto a nível nacional como da União Europeia.
O regulamento especiﬁca prioridades quanto aos pos de
an microbianos para os quais devem ser recolhidos dados e
comunicados à Agência Europeia de Medicamentos.
O presente regulamento entrará em vigor vinte dias após a sua
publicação no Jornal Oﬁcial da União Europeia e será aplicável a par r
de 28 de janeiro de 2022 .

