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RESUM O 

Este trabal ho foi desenvo lv ido com o o bjecti vo de esludar a sazonali dade da 

act ividade éstr ica de ove lhas adultas da raça C hurra Ga lega Bragançana. Neste 

sentido, na c idade de Bragança ( latitude 41 ° 49' N, longitude 6° 40' W e a ltitude 

720 metros), mais prec isamente na Quinta de Sa nta Apo lónia, pertencente à Esco la 

S uperio r Agrária de Bragança, um grupo ele v inte c c inco ovel has C hurras 

Bragançallas, com 3 a 4 a110S de idade, ll1ultíparas, vazias e secas, fo i esco lhido para 
a reali zação deste estudo. 

O período de anest ro comportamenta l sazo nal das ovelhas C hurras 

Bragançanas estendeu-se de Março a Maio, ou seja, do ponto de vista da actividade 

éstrica, a estação reprodutiva desta s ove lhas pro lo ngou-se de Junho a f evere iro . 

Antes, durante e imed iatamente após o período de anestro comportamenta l sazonal, 

verificou-se um defici ente funcionamento da ac ti vidad e reprodu tiva, traduzido, 

nomeadamente, po r um aumento da duração do intervalo entre cios e do número de 

casos de cios anov ulatórios (subestros) e de ovulações s ilenciosas. 

Co nc lusões: Te ndo em co nta as co ndi ções em qu e este traba lho foi 

desen volv ido, a metodo logia empregue e os resultados conseguidos, pensamos ser 

possível tirar as seguintes conclusões: 

- O período de anestro compol1amental sazonal das ovelhas da raça ehurra Galega 

Bragançana estendeu-se de Março a Maio, ou seja, do ponto de v ista da actividade 

éstrica, a estação reprodutiva destas ovelhas pro longou-se de Junho a Fevere iro. 

- Durante O período de anest ro comportamental, uma percentagem não 

desprezáve l de ovelhas Ch urras Bragançanas continuou a manifestar cio. 
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_ Antes, durante e imediatamente após o período de anestro comportamental 

sazona l, verificou-se um deficiente funcionamento da actividade reprodutiva, 

traduzido, nomeadamente, por um aumellto da duração do intervalo entre cios e do 

número ele casos de cios anovulatórios e de ovulações si lenciosas . 
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