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BARBOSA

A CARNE

FREUUM

DO BARROSO

É a mais premiada
das carnes autóctones

nacionais. Rica em ómega 3

e antioxidantes, combate

a ideia de que comer carne

faz mal à saúde. É claro que
é preciso evitar excessos,

mas na Carne Barrosã o

sucesso está no equilíbrio.

"T" mponente no alto dos seus
800 quilos, passeia-se pelo
lameiro sempre de olhar
atento a quem aparece. À
mínima intrusão, coloca-se
à frente do grupo e aproxi-

•*¦*"* ma-se do invasor. Afinal de

contas, é o macho alfa desta peque-
na manada de 10 vacas. Elas, sosse-

gadas, vão comendo continuamen-
te. Se quisessem, poderiam fugir,
porque não há cercas, mas prefe-
rem continuar a devorar o pasto
verde deste campo em Boticas.
"Isto é a riqueza da carne barrosã, é

o extensivo, o comer na pastagem,
o não haver stress produtivo". João
Paulo Costa, diretor-geral do Agru-
pamento de Produtores de Carne

Barrosã, chegou a Boticas há 20

anos, vindo de Lisboa. Na altura, a

raça barrosã estava em risco de ex-

tinção. Hoje, graças a apuramentos
genéticos, às medidas agroambien-
tais e a indemnizações compensa-
tórias, o número de animais ronda
os 7500. E a carne a que dão origem
é uma das mais apreciadas a nível



nacional. "Este ano, ganhámos no-
vamente o título de melhor carne

tradicional", revela orgulhosa-
mente João Paulo Costa.

É uma combinação vencedora da

genética com o método de maneio

que garante o sabor e a suculência
da carne barrosã. Sabia que é a úni-
ca carne a ter gordura intramuscu-
lar? Pois essa particularidade esti-
mula com sucesso o palato. Depois,
temos a água presente na carne.

Quanto mais rica em água for a car-

ne mais saborosa será. "Os animais

que comercializamos, 99% vitelas,
mamam até irem para o abate. Es-
tão sempre ao pé da mãe e o leite
materno confere-lhes esses carac-
terísticas". E o que come a mãe de-
fine a qualidade do leite. Num ce-

nário bem distante dos estábulos
das vacas leiteiras ou dos sistemas
intensivos de carne, as vacas barro-
sãs DOP (Denominação de Origem
Protegida) alimentam-se sobretu-
do do azevém dos campos, onde fi-
cam durante o dia, e que são muito
controlados ao nível de uso de quí-
micos e sem recurso a organismos
geneticamente modificados. Se por
acaso, não puderem sair para os la-

meiros, os animais só podem ser ali-

mentados com batatas, milho ou

trigo. "Eu posso garantir-lhe que
não há uma única raça autóctone

portuguesa que tenha tido algum
problema sanitário, como as que
aparecem nos jornais."

Apostar no linear premiam
"Nós não temos dificuldade nenhu-
ma em vender as peças mais nobres,

que são as mais caras. Mas temos
muita dificuldade em vender as pe-

ças de segunda". O aperto das cartei-

ras dos portugueses tomou-os mais
contidos na compra de carne com

mais qualidade. "Nas grande super-
fícies, vê bifes de raças cruzadas a 4
euros", mas os produtores de barro-

sã não conseguem praticar esses pre-
ços. Explorações muito pulveriza-
das e pequenos encabeçamentos
por exploração encarecem a produ-
ção. Umbifé de barrosãnunca é ven-
dido a menos de 12 euros o quilo. E

as partes mais cotadas, como os lom-
belos, chegam a custar 30 euros.
"Estou convencido que até ao final
do ano só teremos à venda a alcatra,
a vazia, os lombos e as costeletas.
Tudo em canais premium". O resto
vai ser transformado em picados. O
hambúrguer da Carne Barrosã foi
distinguido em 2013 como o melhor
de Portugal. "Aqui não há aditivos.
Só um pouco de pão ralado e carne
de qualidade".

Mais de metade (57%) das ven-
das do agrupamento de produtores
têm como destino as grandes su-

perfícies, mas a tendência é de mu-
dança. Com uma seleção mais rigo-
rosa da carne vendida às peças, res-
taurantes e cadeias de hotéis são os

clientes a cativar. "Não podemos
ter a veleidade de pensar que nós
sabemos dançar e a sala é que está
torta. Temos de nos adaptar ao
mercado".

Exportar em grupo
Capacidades antioxidantes e anti-
cancerígenas não são exclusivas

dos vegetais e frutos. Um estudo
da Universidade de Lisboa con-
cluiu que a barrosã é rica em óme-

ga 3 e ómega 6, em antioxidantes,
betacarotenos e tem menos coles-
terol que as outras carnes. Mas não
é a única neste "pedestal". Todas
as carnes criadas em modo exten-
sivo e com alimentação materna

apresentam estas qualidades. Em
suma, estamos a falar das raças au-
tóctones portuguesas.

"Faria sentido ir lá para fora em
conjunto? Claro que sim! Sozi-
nhos, ninguém tem escala para
exportar". As carnes nacionais
DOP são apenas 2 a 3% do merca-
do português. "Se nos unirmos po-
demos criar estratégias conjuntas
de promoção. Fica mais barato e é

mais credível", defende João Pau-
lo Costa.

Os produtores da Carne Barrosã
têm vendas pontuais para França,
Bélgica e Luxemburgo. Recente-
mente foram abordados por um
grupo de investidores que quer
criar uma cadeia de venda de carne
a nível mundial e representar a raça
portuguesa. "Estamos a falar de en-
trar num segmento de elite, muito
restrito".

Embora para o negócio em vista
as produções atuais sejam sufi-
cientes, o Agrupamento precisa de
mais produtores. "Pagando bem e
rápido, isso consegue-se. Aí não há
segredo. Só há dificuldade em con-
seguir". Os criadores da Barrosã re-
cebem cincos euros por quilo, "não
tanto como é merecido", mas o

Agrupamento vê-se a braços com
falta de pagamentos, nomeada-
mente do Estado. "Prestamos mui-
tos serviços ao Estado e a secção de
Sanidade Animal recebeu há pou-
co tempo o dinheiro de 2012".

Fixar as populações no interior do

país "é um drama" a que João Paulo
Costa não é alheio. "Daqui a 10 anos
não sei quem viverá aqui. Temos

que apostar mais nesta agricultura
que preserva a paisagem".

João Paulo Costa defende união
dos produtores para exportar



CURIOSIDADES

A Carne Barrosã tem
550 produtores. No Bar-

roso, o encabeçamento
médio é entre 10 e 40
animais. No Minho, o

máximo são três ani-
mais por exploração..

*virai

99%
99% da- carne

comercializada é da

classe de vitela, entre

os cinco e nove meses

de idade, com 70 a 130

kg de peso.

CAWffEVINHO DO PORTO

No século XIX, a carne

barrosã era exportada

para Inglaterra,

juntamente com o vinho

do Porto. Em alguns

restaurantes ingleses,

encontra-se ainda

referência ao

"portuguese beef '. Os

pagamentos na altura

eram feitos em libras,

que as minhotas usaram

para enriquecer os seus

colares.

VENDAS

Em 2013, venderam-se

130 toneladas de carne.




