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Trás-os-Montes e Alto Douro sendo uma Província com uma expressão de múltiplas
realidades e algumas fantasias, constitui-se num cenário de uma imensa variedade
paisagística e de uma riqueza humana inexcedível. Aí pulula uma produção animal
variada, entremeada  por um vasto coberto vegetal e florestal que a emoldura. Pretendemos
com estes manuais despertar os leitores para o manancial de recursos genéticos animais
aqui existente, para a genuinidade dos produtos, tão apreciados pelos consumidores e
para a beleza desconcertante desta terra.

Valorização dos Produtos Regionais
Acção 1.2: Formas complementares de valorização dos produtos animais

A activação de mecanismos dinamizadores dos recursos endógenos do sector primário
desta região implica a avaliação e a promoção de um conjunto diversificado de produtos
que permitam a valorização do “Grande Douro” como região de características únicas.
Desta forma, a promoção dos produtos e recursos animais pertencentes à região em
causa, e que podem ser associados ao turismo, através do prazer e do lazer, constitui
um passo importante deste processo.

Nota Introdutória



O Projecto Douro / Duero Séc. XXI

A região Douro/Duero possui um vasto património
artístico, cultural, biológico e humano. Assim,
importa, por um lado, promover acções que
visem de forma integrada e global a valorização
e dinamização deste vasto património e por
outro, evitar a erosão desses recursos
promovendo a sua utilização de forma
sustentada. As acções que se propõe realizar
este projecto (na conjugação de esforços de
duas das mais prestigiadas instituições desta
região, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro e a Universidade de Salamanca) visam
contribuir para a valorização integrada dos
recursos no seu sentido mais lato e numa
perspectiva de valorização turística do património.

No âmbito da valorização dos produtos regionais
é essencial promover as actividades económicas
ligadas às produções tradicionais e à
definição/identificação de diferentes formas de
valorização. Mais uma vez as questões ligadas
ao tur ismo assumem aqui um papel
preponderante como fonte dinamizadora das
economias rurais através da valorização dos
produtos e da gastronomia associada.

Quanto aos recursos naturais e às questões
ligadas ao ambiente e à qualidade de vida, é
importante cativar o crescente mercado turístico
ligado a estas questões, e para o qual, apesar
dos recursos existentes nesta área, é necessário
estruturar produtos e encontrar formas para a
sua valorização e sustentabilidade.

A região carece de actores de dinamização nas
componentes culturais bem como da estruturação
de produtos que possam atrair nesta área um
segmento do mercado do Turismo Cultural,
Nacional e Internacional. Por outro lado, existe
uma riqueza de usos e costumes que importa
reactivar numa perspectiva de afirmação da
identidade cultural, através da promoção de
exposições sobre as personalidades ligadas à
ciência da região e da elaboração de um roteiro
transfronteiriço de arte rupestre, entre outras.
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A raça caprina Serrana

1 - A raça caprina Serrana

Os animais da raça caprina Serrana têm
desempenhado um importante papel na fixação
das populações ao meio rural, pois têm algum
impacto na actividade agro-pecuária das regiões
onde se encontram. Essas regiões caracterizam-
-se por pequenas parcelas, de difícil mecani-
zação, solos de fraca aptidão agrícola ou uso
exclusivo de floresta e ainda terrenos compostos
essencialmente por matos. Estes factores,
conjugados com a sua elevada rusticidade e
grande capacidade para seleccionar e ingerir as
partes mais digestíveis das plantas faz deste
animal a “vaca das zonas pobres”.

1.1 - Origem e história

A origem da cabra Serrana é de difícil
determinação, mas crê-se que terá tido a sua
origem nos três tipos de cabras selvagens do
período quaternário: Capra prisca, Capra
aegagrus e Capra falconeri. A Capra aegagrus
pertencia ao tronco europeu e, segundo alguns
autores, esta será a única ascendente das cabras
domésticas. Contudo, devido às ondas
migratórias das cabras selvagens através das
cadeias montanhosas, estas foram sucedidas

pela Capra pyrenaica. Actualmente aceita-se
que a raça Serrana seja originária da Serra da
Estrela e proceda da Capra pyrenaica,
pertencente ao tronco europeu. A raça Serrana
evoluiu para quatro ecotipos: o Transmontano,
o Jarmelista, o da Serra e o Ribatejano,
encontrando-se o ecotipo da Serra em riscos de
extinção.

1.2 - Solar e área de dispersão

Das raças caprinas portuguesas a raça Serrana
é a mais representativa, constituindo cerca de
45 % do efectivo caprino nacional. É formada
por quatro ecotipos dos quais iremos desenvolver
apenas o Transmontano por ser o que se insere
no interior norte de Portugal.

Este ecotipo distribui-se essencialmente pelos
concelhos de Valpaços, Murça e Alijó do distrito
de Vila Real e pelos concelhos de Mirandela,
Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Alfândega
da Fé, Freixo de Espada à Cinta, Moncorvo, Vila
Flor e Carrazeda de Ansiães do distrito de
Bragança. Neste último a cabra Serrana ainda
explora algumas partes dos concelhos de
Miranda, Vimioso e Bragança.
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A raça caprina Serrana

Esta região caracteriza-se pela existência de
cadeias montanhosas, vales profundos e zonas
de planalto, com solos derivados dos granitos,
xistos e grauvaques, com textura franca e franco-
-arenosa.

1.3 - Descrição da raça

1.3.1 - Morfologia

A cabra Serrana caracteriza-se por ser um animal
de estatura mediana, explorada pela aptidão
leiteira. A função carne tem também uma grande
valorização, principalmente em Trás-os-Montes.

Quadro 1 - Características morfológicas

1.3.2 - Efectivos

Dados de Maio de 2005, cedidos pela Associação
Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana
(ANCRAS), referem um efectivo de 19300 cabras
Serranas inscritas no Livro Genealógico,
distribuídas por 242 explorações. A nível do país
podemos falar em cerca de 280 criadores de
caprinos com os seus animais devidamente
registados e inscritos no Registo Zootécnico,
representando aproximadamente 20000 fêmeas
reprodutoras. Na região de Trás-os-Montes a
associação tem 170 associados, representando
cerca de 71% do efectivo caprino inscrito no
Livro Genealógico da raça.

Cabeça: comprida, grande, de perfil subcôn-
cavo, frente ampla e ligeiramente

abaulada. Face triangular. Chanfro rectilíneo, largo
e com depressão na união com o frontal. Focinho
fino. Lábios finos e boca pequena. Orelhas horizontais
e curtas. Cornos de secção triangular, rugosos,
dirigidos para trás em forma de sabre, com hastes
paralelas ou divergentes, ou ligeiramente dirigidas
para trás, divergentes ou espiraladas.

Pescoço: mal musculado, comprido, bordos 
rectilíneos com ou sem brincos.

Tronco: dorso e rins descarnados e rectilíneos,
linha dorso-lombar quase rectilínea.

Cauda curta e arrebitada, garupa descaída. Tronco
ligeiramente arqueado. Abdómen desenvolvido.

Úbere: globoso, bem desenvolvido, por ve-
zes pendente. Tetos pequenos e dirigi

dos para a frente ou ligeiramente para os lados.

Membros: resistentes, finos, com unhas rijas e 
pequenas.

Pelagem: caracteriza-se por ser a única raça 
caprina autóctone de pêlos compri-

dos. Ruça no ecotipo transmontano, com os cabos
pretos.
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1.3.3 - Características produtivas

Produção de Carne: a cabra Serrana produz
cabritos criados exclusivamente com o seu leite
que no caso do ecotipo transmontano são
abatidos entre as quatro e as doze semanas
apresentando um peso médio de 7,5 kg aos 45
dias. A comercialização, em geral, ainda é feita
através de intermediários. No entanto, com o
aparecimento da Denominação de Origem
Protegida (DOP) “Cabrito Trans-montano” muitos
produtores fazem já a comercialização através
da cooperativa. A venda na própria exploração
ao consumidor final está cada vez mais em
desuso, fruto do controlo das entidades oficiais
e da informação que hoje em dia o consumidor
tem disponível.

Quadro 2 - Algumas características da produção
de carne

Fonte: www.ovinosecaprinos.com

Produção de Leite: na cabra Serrana
Transmontana a aptidão leite tem especial
importância pois este é utilizado para a produção
do “Queijo de Cabra Transmontano”, que é um
produto DOP.

Características Valor

Peso médio ao nascimento 2,2 a 3 kg

Peso médio aos 30 a 40 dias 6 a 8 kg

Peso médio aos 60 dias 11 kg

GMD em regime extensivo 120 g/dia

Peso de abate tradicional 6 a 8 kg

Idade de abate Tradicional 30 a 40 dias

Época principal de abate Natal, Páscoa
e Agosto
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Quadro 3 - Algumas características da produção
de leite

Fonte: www.ovinosecaprinos.com

1.3.4 - Características reprodutivas
Sendo o sistema de produção extensivo
tradicional o utilizado na região de Trás-os-
-Montes para a criação da cabra Serrana, não
há cobrições controladas e os partos ocorrem
ao longo do ano. Por vezes, a mesma cabra
pare duas vezes no ano, sendo os cabritos
alimentados exclusivamente com o leite materno
até às seis a doze semanas, altura em que são
abatidos. Os rebanhos atingem em média as
oitenta cabeças, e a vida produtiva dos caprinos
Serranos pode chegar aos oito anos e até mais.

Quadro 4 - Características reprodutivas

Fonte: www.ovinosecaprinos.com; ANCABRA (2001)

1.4 - Modo de exploração
Na região de Trás-os-Montes o sistema de
produção é o extensivo tradicional, que recorre
ao pastoreio livre de percurso, em que os
rebanhos se alimentam dos recursos naturais
da região, apreciando particularmente freixos,
choupos, olmos, giestas, urzes e carquejas. No
Inverno os animais podem ser estabulados em
corriças tradicionais construídas em pedra
(granito ou xisto), onde é fornecido feno, fetos
secos e rama de vidoeiro e de salgueiro. Hoje
em dia existem já estábulos mais modernos,
com outras condições que não tinham as antigas
corriças. Alguns produtores possuem já cais de
ordenha e todos os que fornecem leite para a
queijaria do agrupamento de produtores têm
tanque de refrigeração.

Características Valor

Produção de leite aos 150 dias 103,1 litros

Produção de leite total 123,0 litros

Produção média diária 0,68 litros

Duração da lactação 181 dias

Teor butiroso 3,5 %

Teor proteico 3,3 %

Características Valor

Fertilidade real 92 a 95 %

Prolificidade 1,65 a 1,92

Fecundidade 152 a 182 %

Produtividade do sistema 130 a 170 %

Idade ao 1º Parto 15 a 18 meses

Idade à puberdade 8 a 12 meses
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1.5 - Produtos e certificação

Na região de Trás-os-Montes associados à cabra
Serrana Transmontana, temos dois produtos
certificados com Denominação de Origem
Protegida: o “Queijo de Cabra Transmontano” e
o “Cabrito Transmontano”.

Queijo de Cabra Transmontano

É um produto DOP pelo regulamento (CE) nº
1263/96 da Comissão das Comunidades
Europeias. A Cooperativa de Produtores de Leite
de Cabra Serrana - CRL (LEICRAS) é a entidade
detentora da DOP, sendo a “SATIVA –
Desenvolvimento Rural, Lda.”, o organismo
privado de controlo e certificação.

Este queijo apresenta uma textura extra dura e
é fabricado a partir de leite cru de cabra com
um tempo de cura mínimo de 60 dias,
apresentando um diâmetro de 12 a 19 cm e
altura de 3 a 6 cm. O peso varia entre 0,6 a 0,9
kg. A sua produção é feita na cooperativa e em
mais três queijarias particulares.

A área geográfica de produção situa-se nos
Concelhos de Valpaços e Murça do distrito de
Vila Real, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Vila

Flor, Alfândega da Fé, Mogadouro, Carrazeda
de Ansiães, Torre de Moncorvo e Freixo de
Espada à Cinta do distrito de Bragança.

Cabrito Transmontano

Tal como o queijo é um produto com DOP pelo
regulamento (CE) nº 1263/96 da Comissão das
Comunidades Europeias. Tem como entidade
gestora a Cooperativa de Produtores de Cabrito
da Raça Serrana - CRL (CAPRISSERRA) e o
organismo privado responsável pelo controlo e
certificação é a “SATIVA – Desenvolvimento
Rural, Lda.”.

O Cabrito Transmontano apresenta-se no
mercado em carcaças refrigeradas obtidas a
partir de animais machos ou fêmeas da raça
Serrana, filhos de animais inscritos no livro
Genealógico. São abatidos com idades
compreendidas entre os 30 e 90 dias, com pesos
de carcaça entre os 4 e os 8 kg.

A comercialização ocorre ao longo do ano,
abrangendo, nomeadamente, as épocas festivas
da Páscoa, festas populares em Agosto e o
Natal.

Tem por área geográfica de produção os
concelhos de Macedo de Cavaleiros, Mirandela,
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Vila Flor, Alfândega da Fé, Mogadouro, Carrazeda
de Ansiães, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada
à Cinta do distrito de Bragança, Valpaços e Murça
do distrito de Vila Real.

2 – Pratos típicos da Região

Ensopado de Cabrito Transmontano

Ingredientes: um cabrito transmontano de 5 a 7
kg; azeite; sal; pimenta; cebola; coentros; alho;
colorau; vinho branco; pão caseiro (de véspera);
uma folha grande de louro.

Confecção: prepara-se o cabrito cortando-o em
pedaços pequenos. Numa panela de ferro junta-
-se azeite, sal, alho picado, pimenta, colorau,
cebola picada finamente e coentros.

Em seguida leva-se ao lume (brando) até a
cebola ficar estaladiça. Coloca-se então o cabrito
já cortado e rega-se com vinho, até cobrir. Leva-
se ao lume (brando) e deixa-se cozer bem. Note
bem, é fundamental que o ensopado tenha
bastante molho, pois é este que vai ser ensopado
pelo pão. Corta-se o pão em fatias, com a
grossura de um dedo e colocam-se no fundo do
prato. Desta forma está pronto a servir-se o
cabrito.

Cabrito assado com batatas aos quartos

Ingredientes: um cabrito de 5 a 9 kg; quatro
cabeças de alho grande; colorau; pimenta; sal;
coentros; salsa; sumo de um limão grande; azeite
(três colheres de sopa); banha de porco; vinho
branco (2dl).

Tempero: num almofariz juntam-se os seguintes
ingredientes: alho, sal, colorau, pimenta, coentros,
salsa, sumo de limão e azeite. Amassa-se muito
bem até ficar uma massa homogénea.

Confecção: prepara-se o cabrito cortando-o em
pedaços. Coloca-se num tabuleiro e barra-se
com o tempêro já preparado. Em seguida juntam-
-se alguns pedaços de banha e rega-se com
vinho branco, até ficar com a base do tabuleiro
coberta. Deixa-se de um dia para o outro. Coze-
-se em lume brando, regando-se de vez em
quando e se necessário acrescenta--se o molho,
com um pouco de água ou vinho.

Para acompanhamento, batatas cortadas em
quartos e com o mesmo molho do tempêro
utilizado para o cabrito. De preferência assa-se
em travessa de barro, quer o cabrito quer as
batatas.
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3 – Roteiros

Roteiro1

Mirandela
Cedães
Vale de Asnes
Ponto do Mouco
Vila Flor
Vale da Vilariça
Foz do Sabor
Moncorvo
Alfândega da Fé
Sambade
Serra de Bornes
Macedo de Cavaleiros

07

Mirandela
Cedães

Serra de Bornes

Vila Flor

Vale da
Vilariça

Moncorvo

A. da Fé

Sambade

Macedo de
Cavaleiros

Azio



A raça caprina Serrana

Roteiro 2
Macedo de Cavaleiros
Chacim
Gebelim
Sambade
Serra de Bornes
Vale de Asnes
Cedães
Mirandela
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4 – Historial das Associações

A Associação Nacional de Caprinicultores de
Cabra Serrana (ANCRAS), foi formada em 28
de Maio de 1990, em Mirandela por 11
caprinicultores aderentes ao Registo Zootécnico
da raça. O objectivo foi a promoção e divulgação
dos produtos caprinos serranos e melhoramento
genético da raça caprina Serrana.

A ANCRAS realiza o Registo Zootécnico e é
detentora do Livro Genealógico da raça Serrana
a nível nacional existem desde Outubro de 1992.
Para o efeito estabeleceu protocolos de
delegação de competências com as quatro
associações que existem na área de dispersão
da raça Serrana.

Em 1994, foi atribuído à Associação o 1º prémio
para a Melhor Experiência em Associativismo
Agrário, no âmbito da Semana Verde da Galiza,
sendo aprovado no mesmo ano o IEADR,
Programa de Selecção e Melhoramento da Raça
Caprina Serrana.

A ANCRAS deu todo o apoio ao aparecimento
da Cooperativa de Produtores de Leite de Cabra
Serrana (LEICRAS) bem como da Cooperativa
de Produtores de Cabrito da Raça Serrana
(CAPRISSERRA). Actualmente a queijaria da
LEICRAS para além do mercado nacional exporta

Queijo de Cabra Transmontano para os Estados
Unidos, França, Inglaterra, Itália, Suécia,
Dinamarca, Bélgica e Japão. No sector das
carnes a CAPRISSERRA comercializa o produto
“Cabri to Transmontano”, em diversos
restaurantes da região, essencialmente.

4.1 - Actividades

Algumas das actividades da Associação passam
pela implementação de um programa de selecção
e melhoramento da Raça Caprina Serrana,
aumento da eficiência leiteira por forma a atingir
uma base de selecção de 20000 fêmeas
controladas, gestão de um centro de recria e
ainda pela formação aos associados, apoio
técnico promovendo a melhoria das condições
de maneio dos animais, sincronização de cios
e inseminação artificial com sémen refrigerado,
presta serviços de apoio e de esclarecimento
no preenchimento de formulários das ajudas à
perda de rendimento, elabora projectos no âmbito
das medidas AGRIS e AGRO e actua como
organismo reivindicador na defesa dos direitos
dos seus associados e da caprinicultura em
geral. Colabora ainda no desenvolvimento de
projectos científicos com várias entidades
portuguesas e estrangeiras.
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Associação Nacional de Caprinicultores da
Raça Serrana
B.º Fundo Fomento de Habitação, Bl. 14 Cv. Dtª
Apartado 82     5374 – 909 Mirandela
Telef. 278 265465
Fax 278 265116
ancras@mail.telepac.pt

Cooperativa de Produtores de Cabrito de Raça
Serrana CRL
Tel: 278 265 465 * Fax: 278 265 116
caprisserra@mail.telepac.pt

LEICRAS - Cooperativa de Produtores de Leite
de Cabra Serrana, CRL

Tel: 278 265 465 * Fax: 278 265 116
leicras@mail.telepac.pt
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A linha condutora proposta para a realização
do conjunto de objectivos deste projecto,
que reconhecemos serem ambiciosos, mas
que é fundamental desenvolver nesta região,
assenta na Valorização dos Recursos, no
seu sentido mais lato, como forma de
Valorização e Promoção Turística da região
em causa, podendo as acções delineadas,
para a concretização e efectivação deste
projecto, ser agregadas em 4 grandes grupos
temáticos, a saber:

1 > Valorização dos Produtos Regionais

> Acção 1.1 - Microproduções Rurais 
e Desenvolvimento Local no Douro-
Duero

> Acção 1.2 - Formas complementares 
de valorização dos produtos Animais

> Acção 1.3 - Valorização das cultivares
tradicionais, da flora e vegetação do 
Douro/Duero

2 > Recursos Naturais, Ambiente e Qualidade
de Vida

> Acção 2.1 - Benefícios recreativos, 
culturais e ambientais da Região do 
Douro/ Duero

> Acção 2.2 - Património Geológico 
Transfronteiriço

> Acção 2.3 - Efeito dos Fogos 
Florestais na Qualidade do Ar e 
Restauração de Ecossistemas Florestais
Degradados

> Acção 2.4 - Estudo de viabilidade 
técnica, económica e ambiental de um 
sistema de gestão conjunta de resíduos
biodegradáveis dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU)

> Acção 2.5 - Exercício Físico e 
Promoção da Saúde - Estudo de 
Percursos Pedestres na Região do 
Douro Património Mundial

3 > Cultura, Promoção do Conhecimento e
Valorização

> Acção 3.1 - Rostos da Região

> Acção 3.2 - Roteiro Transfronteiriço 
de arte rupestre

> Acção 3.3 - "Por este rio acima" - Arte
e Cultura Duriense

> Acção 3.4 - Fórum Ibérico "O Teatro 
na Educação"

> Acção 3.5 - Valoração do Património 
Cultural do Douro: Uma perspectiva 
Económica

4 > Economia Rural

>Acção 4.1 - Estratégia de Integração 
e Desenvolvimento do Turismo Rural 
do Douro/Duero

> Acção 4.2 - Dinâmicas Organizacio-
nais e Desenvolvimento Local Rural no
Douro-Duero

>Acção 4.3 - Integração do Mercado 
Ibérico, Estratégias Empresariais 
Transfronteiriças e Desenvolvimento 
Local: O Caso da(s) Raia(s) Luso-
-Espanhola(s)
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