
Raça Preta de Montesinho 

 
Fonte: ANCRAS, 2016 

Introdução 

 A Raça Preta de Montesinho é a raça caprina portuguesa mais recente 

e também a que está em maior risco de extinção. Foi reconhecida oficialmente 

nos finais de 2009, altura em que se iniciou o Registo Zootécnico dos animais 

existentes. A descoberta destes animais deveu-se, curiosamente, ao Registo 

Zootécnico da raça Bravia, que levou a que fosse encontrado nas zonas mais 

remotas do nordeste Transmontano, um tipo de caprino cujas características 

morfológicas não se enquadravam em nenhuma das outras raças reconhecidas, 

e que segundo as populações, eram ancestrais e teriam sido dominantes na 

região. 

Fonte: DGAV, 2013 

 

Características produtivas e reprodutivas 

 Como ainda está em implementação o Registo Zootécnico, não estão 

disponíveis dados relativos à raça.  

 

Sistemas de exploração 

Existem duas formas de exploração, uma mais vocacionada para a produção 

de carne, em zonas de pastagem mais elevadas e pobres, em pastoreio de percurso, 

utilizando os animais de menor corpulência, e uma outra, onde é explorada a vertente 

leiteira, em grupos reduzidos, com animais de maior porte criados perto das 

habitações, ou em pequenos núcleos integrados em rebanhos de ovinos. 

 Fonte : ANCRAS, 2016 



 

Produtos certificados 

De momento ainda não existe, embora quando de tenra idade, era uma 

especialidade gastronómica muito apreciada na região onde era conhecido como 

Cabrito Branco de Montesinho devido às suas carnes claras. 

 

Distribuição geográfica 

Em 2016, o efectivo da raça Preta de Montesinho ascendia a cerca de 1107 

fêmeas e 65 machos inscritos no LG, distribuídos por 25 criadores.  

 

Fonte: Ruralbit, 2016 

 

Origem e história 

   A raça outrora, ocupava os concelhos de Macedo dos cavaleiros e Alfândega 

da Fé, sendo considerado o solar da Raça, o Parque Natural de Montesinho. Nos 

locais onde ainda subsistiam núcleos com estes animais, as populações mencionavam 

a sua ancestralidade e que teriam sido a população caprina dominante na região. 

Segundo (Martinez et all., 2015), num estudo que envolveu as relações 

genéticas entre as raças caprinas Ibéricas, e a proximidade das populações ancestrais, 

a raça Preta de Montesinho foi colocada num grupo alargado, que inclui várias raças 

espanholas continentais e as portuguesas Serrana, Charnequeira e Serpentina. Ao ser 

verificada a proximidade com as raças nacionais, por exemplo em (Bruno de Sousa et 

all.,2011) na árvore de proximidade que retracta as relações filogenéticas encontramos 

a Preta de Montesinho mais próxima da Serrana. 

 

  Os efectivos inscritos encontravam-se no nordeste de 

Portugal, nomeadamente nos concelhos de Bragança, 

Vinhais, Vimioso e Santa Marta de Penaguião. 

Fonte: SPREGA, 2016; DGAV, 2013 

 

 



Padrão da raça 

Aspecto Geral 
Estatura mediana, de pelagem preta a castanha muito escura, 
com pêlos curtos, lisos muitas vezes brilhantes. 

Pelagem 
Pelagem preta castanha muito escura com pelos curtos, lisos 
muitas vezes brilhantes. 

Cabeça 

Média, comprida, de perfil rectilíneo, fronte estreita e ligeiramente 
abaulada; chanfro largo e rectilíneo, focinho fino; boca pequena e 
lábios finos; orelhas compridas horizontais ou mais 
frequentemente semi-pendentes, cornos pequenos, com base de 
secção triangular, lisos, dirigidos para trás em forma de sabre, 
com hastes paralelas ou ligeiramente divergentes. Bastantes 
exemplares inermes. 
Barba predominante nos machos. 

Pescoço Comprido, mal musculado, bordos rectilíneos com ou sem brincos. 

Tronco 
Linha dorso-lombar quase direita; dorso e rins descarnados e 
rectilíneos; garupa descaída; cauda curta. Tronco ligeiramente 
arqueado; abdómen regularmente desenvolvido 

Úbere 
Úbere bem desenvolvido de mamas cónicas, com tetos grandes 
pouco destacados, pendentes ou ligeiramente dirigidos para a 
frente. 

Membros Membros finos e resistentes com unhas pequenas e rijas. 
Fonte: ANCRAS, 2016 

 

Entidade gestora 

ANCRAS, fundada em 28 de Maio de 1990 – DR nº 20 de 24-01-1991; Desde 

1992, oficialmente reconhecida com Entidade Gestora do Livro Genealógico da Raça 

Caprina Serrana a nível nacional. Em 21 de Janeiro de 2010 foi-lhe atribuído o Registo 

Zootécnico da Cabra Preta de Montesinho. Actualmente o secretário técnico da raça é 

o Eng.º Manuel Amândio Salgado Carloto. 

Contactos: 

Morada: ANCRAS, Zona Industrial de Mirandela, Rua D, Lote 5 I, Apartado 82 – EC 

5370-327 Mirandela. 

Telefone: 278 265 465, Fax: 278 265 116 

e-mail: geral@ancras.pt 

Página de Internet: http://www.ancras.pt/ 

 


