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Exploração

MADRE DE ÁGUA
A Ruminantes foi entrevistar Lurdes Perfeito e o responsável da exploração, Jorge Lima.
POR RUMINANTES

O êxodo rural tem vindo a
aumentar em Portugal, havendo
cada vez um maior número
de portugueses a trocar as
zonas rurais por uma vida
urbana. Mas este não é o
caso de Lurdes Perfeito e do
seu marido, Luís Gonçalves.
Apaixonados pela zona de
Vinhó, Gouveia, na região da
Serra da Estrela, começaram
por um hotel e uma plantação
de vinhas, e hoje já contam
com 370 ovelhas da raça
Bordaleira, 100 cabras Serranas
e alguns cavalos. Desde do
dia em que Luís adquiriu 60
ovelhas, o projeto tem vindo
a crescer com uma área que
já conta com 60 hectares, 35
para pastagens e produção de
forragens, e um ovil bastante
recente que fornece todas as

condições que respeitam o
bem-estar animal.
Sobre o olhar atento de Lurdes
Perfeito, que diariamente
observa os animais, as 370
ovelhas criadas num regime
extensivo, produzem o leite
que dá origem a Queijo da
Serra certificado, que é então
comercializado pelos canais
tradicionais ou exportado.
Qual é o seu maior desafio
para a próxima campanha de
produção de leite?
Jorge Lima – Manter a produção
de queijo da Serra na sua
essência, através do nosso
efetivo, exclusivamente da raça
Bordaleira, e do método de
fabrico utilizado, no qual o queijo
é coalhado apenas com sal e
cardo.
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Pretendem produzir leite ao
longo de todo o ano?
Não, entre julho e setembro as
ovelhas estão secas. Nós temos
a reprodução controlada, e o
primeiro lote vai começar a parir
dia 20 de agosto, ou seja, final
de setembro inicio de outubro
começa a campanha. Com a
dimensão que a queijaria tem,
poderemos ter que aumentar
a produção e até comprar leite
em explorações com ovelhas
Bordaleiras certificadas.
Qual é o plano alimentar que
utiliza?
No verão as ovelhas fazem
cerca de 14 horas de pastoreio
e 8 no inverno. Para além disso
têm sempre feno à descrição e
um suplemento com mistura
de matérias-primas na sala

de ordenha, em quantidade
igual para todas. Só utilizamos
um plano alimentar porque
basicamente todo o efetivo está
na mesma fase de produção.
No inverno complementamos
o regime alimentar com centeio
e aveia que produzimos em
terrenos alugados.
Que indicadores utiliza para
gerir a exploração?
Em primeiro a produção total
diária e a qualidade do leite.
Depois, como os animais desta
raça têm contraste leiteiro
feito pela Ancose, no final do
ano analisamos os dados
produtivos de cada animal,
(temos animais que chegam
a produzir 1,9 litros dia). O
outro indicador que utilizo é a
observação do estado de saúde

equipamento

dos animais bem como da sua
condição corporal.
Qual o objetivo para os
próximos 3 anos?
Aumentar o efetivo para cerca
de 600 ovelhas e aumentar a
produção de leite.
Investiram recentemente na
exploração. Em que se focou
esse investimento?
Investimos numa sala de
ordenha DeLaval de 24 animais,
com montagem do pipeline
em LM (linha média), ou seja,
o leite sobe em relação ao
nível do úbere do animal. Esta
solução tem mantido, até agora,
a mesma eficácia de ordenha
e qualidade do leite de uma LB
(linha baixa), talvez pela utilização
de turbinas menos potentes, e é
uma solução mais económica
e de maior rendimento, pois
permite com 12 unidades,
ordenhar as 24 ovelhas. Este
equipamento é muito sofisticado

Imagem 1
Ovelhas na sala de ordenha.

mas fácil de utilizar, as tetinas
são muito boas e parece que os
animais não sentem a pressão
nos tetos.
Teve dificuldade na adaptação
das ovelhas, de uma raça
autóctone, à nova máquina de
ordenha?
Não houve nenhuma dificuldade.
As ovelhas não demonstraram
nenhuma alteração no seu
comportamento, devido às
novas tetinas. As nossas
ovelhas já estavam habituadas
a uma sala de ordenha, embora
menos sofisticada. Foi um
processo muito tranquilo.
Ordenhamos cerca de 100
ovelhas por hora.
Continua a ter necessidade de
efetuar repasse manual?

Não. A qualidade das
unidades de ordenha e da
pulsação evitam o repasse
manual
Se as suas ovelhas
falassem, o que diriam
elas de si?
Que têm um tratador que
as compreende.

Imagem 2
Ovelhas em pastoreio.
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