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Resumo: A freguesia de Sistelo no concelho de Arcos de Valdevez tem na agro-silvopastorícia uma das atividades mais importantes. As explorações baseiam-se na criação de
raças autóctones de bovinos, destacando-se a Cachena e Barrosã. A Cachena apresenta
uma enorme capacidade de adaptação ao meio ambiente, passível de ser produzida em
zonas de alta montanha, em cotas acima dos 800 metros. A atividade tradicional que
persiste, contribui para a manutenção da população local, com impactos na conservação
da paisagem e natureza, em fileiras agroalimentares relevantes (DOP Cachena). Como
raça aleitante, caraterísticas reprodutivas como a distribuição de partos, o intervalo entre
partos e a estrutura etária do efetivo são importantes, sendo objetivo deste trabalho efetuar
a sua avaliação. A partir da plataforma informática Genpro On, foram recolhidos dados
reprodutivos de vacas de raça Cachena inscritas no Livro Genealógico, considerando as
fêmeas ativas e os partos ocorridos entre os anos de 2014 a 2018.Os partos num total de
311, concentraram-se na primavera (41,8%) e inverno (31,8%), representando estas duas
estações 73,6% do total. Estes resultados contrariam dados globais de Carolino et al.
(2016) para toda a área de produção da Cachena, ao referirem que esta não revela
sazonalidade reprodutiva. Contudo os referidos autores constataram uma leve diminuição
dos partos nos meses de verão, particularmente a partir de junho e até novembro, tendose observado nos últimos anos um aumento dos partos no mês de dezembro. A idade das
vacas ativas (n=114) foi de 8,6±4,07 anos, apresentando 50% das fêmeas menos de 8 anos
e 38,6% com mais de 10 anos de idade. Como aspeto positivo salienta-se a longevidade
produtiva da raça neste sistema de produção, e como negativo a reduzida recria de fêmeas
reprodutoras, levando o criador a antecipar receitas com a venda de vitelos após o
desmame. De salientar ainda que o sistema tradicional de produção é mais consensual
com a denominação DOP. A duração do intervalo entre partos foi de 434,9±50,17 dias
(mín=331 e máx=537 dias) para um total de 127 partos.Concluiu-se a existência de
concentração de partos na primavera e inverno, a variabilidade na duração do intervalo
entre partos e a elevada longevidade reprodutiva das vacas de raça Cachena.
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