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32º Concurso Nacional da Raça Limousine 
S.TEOTÓNIO RECEBE CONCURSO NACIONAL DA RAÇA LIMOUSINE 
 

A Raça Bovina Limousine está de regresso a S.Teotónio para a realização do 32º Concurso Nacional, agendado 

para os dias 23, 24 e 25 de julho, no Parque de Feiras e Exposições, com o apoio do Município de Odemira.  
 

O concurso terá início na sexta-feira, dia 23 de julho, pelas 16h00. O ponto alto acontecerá no domingo, 25 de 

julho, a partir das 14h00, para a atribuição dos Prémios Finais de Campeões e Vice-Campeões Nacionais 

Limousine e Prémio de Melhor Criador.  
 

Após um ano de interregno, a ACL – Associação Portuguesa de Criadores de Raça Bovina Limousine, decidiu 

avançar com a realização do evento, embora com restrições de acesso.   
 

O acesso ao recinto será condicionado à apresentação de convite. De acordo com as normas estabelecidas pela 

Autoridade de Saúde, será obrigatório o uso de máscara, cumprimento do distanciamento social e a 

apresentação de teste negativo à entrada, mesmo com vacinação completa, podendo ser apresentada 

declaração de realização de teste PCR ou ser realizado teste rápido antigénio à entrada do recinto. Os testes 

rápidos serão realizados a partir de sexta-feira (das 14h00 e até às 20h00), no sábado e no domingo (das 8h00 às 

19h00) a todas as pessoas que entrem no recinto.  
 

O Concurso Nacional da Raça Limousine é, por tradição, o ponto de encontro e de negócio entre criadores 

nacionais e estrangeiros, sendo o ponto alto para a ACL, uma associação sem fins lucrativos que tem por 

objetivo a dinamização deste sector, preservação, melhoramento e comercialização dos bovinos da raça 

limousine, bem como a formação profissional tendo em vista a respetiva produção. 

 

Odemira é o concelho onde se encontra a sede da Associação Portuguesa de Criadores de Raça Bovina 

Limousine e o maior número de efetivos da raça no nosso país. O Concurso Nacional acontece anualmente no 

âmbito da FACECO – Feira das Atividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira, promovida pelo 

Município de Odemira, em S.Teotónio, certame que não será realizado, pelo segundo ano consecutivo devido à 

pandemia.  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal,  

 

(José Alberto Guerreiro) 

N.I. n.º 059 

21/07/2021 

ENVIO: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais 

ASSUNTO: S.Teotónio recebe Concurso Nacional da Raça Limousine 
ANEXO: Programa  

Divisão de Gestão Interna 
Setor de Comunicação e Informação 

Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

rpa@cm-odemira.pt 

www.cm-odemira.pt 
 

ODEMIRA EM AGENDA  


