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Mértola (a importante Myrtillis fenícia) uma das  
mais  antigas povoações da Lusitânia, deu-lhe o nome 
e as características distintas e agrestes do seu solar 
de origem moldaram esta raça ao longo dos séculos...

Estes animais possuem características que os dis-
tinguem dos demais, já em 1873 Bernardo Lima refe-
ria-se aos Mertolengos como: um “alentejano” pe-
queno, bem adaptado aos cerros de magras pastagens 
e duros car regos. Rijo para carrear e lavrar nas en cos-
tas e serras e produzindo o melhor boi de cabresto. 
Existindo no Baixo Alentejo, nas terras de Mértola, 
Alcoutim e Martinlongo.

É uma raça de regiões severas, do ponto de vista  
do ambiente envolvente: clima e relevo, tipo de solos,  
qualidade e quantidade da pastagem natural. Há já bas-
tante tempo que a sua rusticidade era uma caracte -
rística bastante apreciada, Teófilo Frazão (1961), afir- 
ma que o verdadeiro Mertolengo, era aquele bovino 

Mértola (the important Phoenician Myrtillis), one 
of the most ancient villages in Lusitania (Portugal), 
gave it the name and the unique and rustic charac-
teristics of its place of origin have moulded this breed 
throu ghout the centuries… 

These animals’ characteristics distinguish them from 
the others. In 1873, Bernardo Lima already referred to 
the Mertolengos as: a small “alentejano”, well adapted 
to small hills with few pas tures and heavy burdens. 
They are tough animals, good to drive wagons, 
plough the hillsides and serras (ridges of mountains) 
and also to give origin to the best lead oxen. They 
exist in Baixo Alentejo, namely in Mértola, Alcoutim 
and Martinlongo.

From the surrounding environment point of view, 
it is a breed from severe regions: climate and relief, 
soil type, quality and quantity of the natural pasture. 
Its rusticity has been a quite admired characteristic 

adaptado pela sua pequenez e rijeza às terras ásperas, 
montuosas, bastante dobradas e parcas em forragem 
de Mértola e Alcoutim.

Inicialmente os animais desta raça teriam a dupla 
fun ção carne/ trabalho, mas com o advento da meca- 
nização passaram a ser explorados e seleccionados 
como animal de carne, tirando partido da sua excep- 
cional rusticidade e da qualidade dos seus produtos. 
Na sua única vertente de trabalho que ainda hoje se 
man tém, como boi de cabresto foi levado para o 
trato do gado de lide na Região do Ribatejo. Nesta 
região tam bém foi bastante usado como animal de 
trabalho nas zonas orizícolas do Tejo e Sorraia. Devido 
à sua índole esta era a única raça que se adaptava a 
tão agrestes condições.

Actualmente, a Raça tem 3 pelagens distintas, o 
vermelho ou unicolor, o rosilho e o malhado. 

for a long time and according to Teófilo Frazão (1961), 
the real Mertolengo was the bovine which, due to its 
small size and tough character, adapted itself to the 
rough, mountainous, quite folded lands which existed 
in Mértola and Alcoutim and were short of fodder. 

Initially, these animals played the double role of 
meat and work, but with the arrival of mechanization 
they started being exploited and selected for their 
meat, taking advantage of their exceptional rusticity 
and of their quality products. From the only work 
aspect which still exists nowadays as lead oxen, they 
were taken to Ribatejo to handle the bullfighting 
cattle. There, this breed was also quite used to work 
in the rice growing regions of Tejo and Sorraia. Due 
to its nature, this was the only breed which adapted 
itself to such rough conditions.

Nowadays, the Breed has 3 different coat colours: 
red or unicoloured, sorrel coloured and spotted. 

A História... The History…



O Registo Zootécnico da População Bovina Merto- 
lenga teve início em 1978, com organização e orien- 
tação da Direcção-Geral dos Serviços Veterinários 
sempre com a preocupação de preservar a população 
bovina Mertolenga e promover o seu melhoramento 
genético. Desde o início foram realizados registos de 
identifica ção no próprio animal através da colocação 
de brincos, da realização de tatuagens ou de marcas 
a fogo. Foram esses registos, também efectuados em 
papel e ultima mente em suporte informático, que 
per mitiram avaliar e co nhecer os melhores exem-
plares para garantir a pu reza da raça e o procurado 
progresso genético.

Neste processo tem um papel primordial a Asso- 
ciação de Criadores de Bovinos Mertolengos, entidade 
criada em 1987. A ACBM gere o livro genealógico da 
raça desde 1992 e tem em curso um programa de 
melho   ramento animal desde 1994. Esta entidade, bem 
ape trechada de meios técnicos e materiais é a grande 
res ponsável pela evolução, promoção e de todos os 
as   pectos técnicos respeitantes à raça. Entre algumas 
actividades realizadas por esta organização, com o 
es  ta tuto de entidade pública desde 2000, podemos 
re ferir a testagem de reprodutores, o catálogo anual 
de touros, a criação de um banco de germoplasma 
ani mal e todo o trabalho realizado na área da identi-
ficação electrónica animal. Por tudo o que foi atrás 
referido e a bastantes outros factos de mérito que 
não nos seria possível relatar, a ACBM é o selo de 
garantia da Raça Mertolenga.

Como raça rústica que é, pela possibilidade de pro- 
duzir carne sob condições ecológicas naturais, valo- 
rizando zonas marginais, pelo efeito do tipo de ani-
mal, pelas potencialidades e ambiente de criação, os 
objec tivos de selecção passam pela melhoria da pro-
dução de carne, manutenção das características re-
pro dutivas e subjacente manutenção da rusticidade  
e adaptabilidade.

The Zootechnical Register of the Mertolenga Bovine 
Population began in 1978, organized and guided by 
the Directorate-General for Veterinary Services, always 
aiming at preserving the Mertolenga bovine popu-
lation and promoting its genetic improvement. Since 
the beginning, it carried out the identification regis-
ters on the animal itself through the placement of 
ear tags, tattooing or fire branding. These registers, 
also carried out on paper and on computer support, 
allowed us to assess and get to know the best spe-
cimens in order to guarantee the purity of the breed 
as well as the desired genetic progress. 

The Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos 
(ACBM/ the Mertolengo breeders’ association), created 
in 1987, plays a fundamental role in this process. The 
ACBM manages the breed’s genealogical book since 
1992 and it has been carrying out a program of animal 
improvement since 1994. This organization, well 
equipped with technical and material resources, is 
the great responsible for the evolution and promotion 
of all the technical aspects concerning this breed. 
Among some of the activities carried out by this orga- 
nization, which is considered a public entity since 
2000, it is possible to mention the tests carried out 
on stud animals, the annual bull catalogue, the 
creation of an animal germplasm bank and all the 
work carried out in the field of animal electronic 
identification. For everything that was already men-
tioned and for many other worthy facts which we 
would not be able to tell, ACBM is the guarantee  
seal of the Mertolenga breed.

As a rustic breed, due to the ability to produce 
meat under natural ecological conditions, thus increa- 
sing the value of marginal areas and also due to the 
effect of the type of animal and to the potentialities 
and breeding environment, the selection goals include 
the improvement of meat production, the mainte- 
nance of reproductive characteristics and the under-
lying maintenance of rusticity and adaptability.

Desenvolvimento  
e melhoramento

Development  
and improvement



Numa altura em que a segurança alimentar é, cada 
vez mais, um assunto que preocupa os consumidores, 
existem produtos que garantem os mais altos padrões 
de qualidade e rastreabilidade em todas as fases do 
seu percurso. A Denominação de Origem Protegida 
(DOP) é uma indicação geográfica, definida e regula- 
mentada por legislação da União Europeia. Os produ- 
tos produzidos e certificados neste regime têm garan- 
tia de que todo o método de produção, transformação 
e elaboração ocorrem numa área geográfica limitada 
com um saber fazer reconhecido e verificado, estas 
características estão definidas num caderno de espe-
cificações único para cada produto e aprovado indivi-
dualmente pela UE. Todos os produtos DOP são acom- 
panhados desde o primeiro passo da sua produ ção, 
até chegar aos pontos de venda, por entidades certi-
ficadoras independentes, que controlam, acompanham 
e certificam todo o processo, sendo uma ga ran tia adi- 
cional e idónea para todos os consumidores. 

At a time when food safety is more and more a 
subject which worries consumers, there are products 
which guarantee the highest quality and traceability 
standards at all stages. Protected Designation of 
Origin (PDO) is a geographical indication that is defi- 
ned and regulated by legislation created by the 
European Union. It is guaranteed that the method 
concerning the production, transformation and pre- 
paration of the products manufactured and certified 
under this regime occurs in a limited geographic area 
using a know-how that is recognized and verified. 
These characte ristics are explained in a specification 
book which exists for each product and is individually 
approved by the EU. From the first stage production 
until it comes to the points of sale, all the PDO 
products are followed by independent certifying au -
thorities which control, follow and certify the whole 
pro cess, thus being an additional and idoneous 
guarantee for all the consumers.

Foi neste sentido que se criou a designação “Carne 
Mertolenga, D.O.P.”, que é comercializada pela PROMERT 
— Agrupamento de Produtores de Bovinos Merto-
lengos S.A. e cuja entidade certificadora responsável é 
a CERTIS. Além de se ter o registo da ascendência de 
todos os animais desde 1978, deste modo a nossa 
qualidade e savoir faire estão regulamentados, pro-
tegidos e certificados ao mais alto nível. Todos os ani-
mais aba tidos sob o logótipo DOP são inscritos no 
livro ge nealógico, ou seja, animais cujo pedigree é 
conhecido desde há várias gerações e que é Puro 
Mertolengo.

A PROMERT, a ACBM e a CERTIS controlam todo o 
pro  cesso “desde o pasto ao prato” e garantem a rastre- 
abi lidade total do produto. Com as ferramentas que 
temos à disposição é possível saber toda a história 
dos animais, desde a sua ascendência, datas e locais 
de nas cimento, abate e desmancha, até ao número de 
cuvetes que originou e onde e quando foram vendidas. 
Esta é a nossa garantia e a sua segurança!

In this way, there is the designation “Carne 
Mertolenga, D.O.P.” (Mertolenga meat, PDO), which 
is commer cialized by PROMERT — Agrupamento de 
Produtores de Bovinos Mertolengos S.A (an association 
of Merto lengo breeders) and whose responsible 
certifying authority is CERTIS. Besides having the 
register of all the animals’ pedigree since 1978, this is 
how our quality and know-how are regulated, pro-
tected and certified at the highest level. All the 
animals which are killed and have the PDO logotype 
are registered in the genealogical book. Those animals 
are Pure Mertolengos and their pedigree has been 
known for several generations. 

PROMERT, ACBM and CERTIS control the whole 
process “from the pasture to the plate” and they 
guarantee the total product traceability. Using the 
tools at our disposal, it is possible to know the ani- 
mals’ story, from their pedigree, dates and places of 
birth, slaughtering and cutting up to the number of 
trays they originated as well as where and when they 
were sold. This is our guarantee and your safety! 

Denominação  
de Origem Protegida

Protected Designation 
of Origin (PDO)



A Carne Mertolenga DOP tem sido alvo de diversos 
estudos científicos e segundo painéis de provadores 
consegue obter quase os níveis máximos de classi- 
ficação no que respeita às características de tenrura, 
suculência e intensidade de sabor.

Num trabalho realizado por João Almeida (2006) 
in ves tigador do INETI, no capítulo dedicado à análise 
sensorial da Carne Mertolenga DOP, com recurso a 
um painel de provadores treinados e num ensaio 
cien tífico, tiram-se importantes conclusões sobre a 
tenrura da carne. Neste caso, a grande maioria dos pro-
va dores (85%) considerou a Carne Mertolenga DOP 
tenra, numa escala de 1 a 8, a pontuação mais atri-
buída foi 6.

Num artigo recente que aborda a qualidade dos 
pro dutos cárneos o Eng. Jorge Borges de Sousa, que é 
consultor, formador e examinador externo da Advan- 
ced Food Safety do Reino Unido afirma, “seria dese- 
jável que a qualidade das gorduras fosse semelhante 
à das raças autóctones portuguesas, nomeada mente, 
a Mertolenga e a Barrosã, que são criadas em pas- 
toreio e com forragens ricas em termos dietéticos em 
vez de sistemas de alimentação intensivas.”

Podemos considerar que além de todas as ópti - 
mas ca racterísticas sensoriais, a Carne Mertolenga 
DOP também tem um papel positivo na saúde dos 
consumidores.

Carne Mertolenga DOP (Mertolenga meat, PDO) 
has been the object of several scientific studies and 
accor ding to taster panels, it can almost achieve the 
highest levels as regards the characteristics of ten- 
derness, juiciness and intensity of flavour.

In a chapter referring to the sensory analysis of 
Carne Mertolenga DOP, João Almeida (2006), a re-
searcher working for INETI (Instituto Nacional de 
Engenharia, Tecnologia e Inovação/ National Institute 
for Engi neering, Technology and Innovation), drew 
important conclusions regarding the meat tenderness 
by resor ting to a panel of trained tasters in a scientific 
expe riment. In this case, the great majority of the 
tasters (85%) considered the Carne Mertolenga DOP 
was tender and on a scale from 1 to 8, the most used 
score was 6.

In a recent article which refers to the quality of 
meat products, the engineer Jorge Borges de Sousa 
(an external consultant, instructor and examiner 
working for the British Advanced Food Safety) says 
that “it would be desirable that the quality of the fat 
was similar to that of the Portuguese autochthonous 
breeds, namely Mertolenga and Barrosã, which are 
bred in pastures with rich fodder in dietetic terms 
instead of intensive feeding systems.”

We can consider that despite all the excellent sen- 
sory characteristics, Carne Mertolenga DOP also plays 
a positive role in consumers’ health.

Características Characteristics



A Carne Mertolenga DOP pode ser comercializada 
em carcaças, meias carcaças, peças de talho emba-
ladas sob vácuo, em cuvetes de atmosfera controlada 
e pro cessada fresca ou congelada.

Normalmente, para o consumidor doméstico está 
pre sente nas grandes superfícies embalada em cuve- 
tes, contendo cada embalagem todas as informações 
le gal mente exigidas bem como o logótipo da DOP e o 
selo de certificação.

Os produtos Carne Mertolenga DOP também estão 
disponíveis na restauração, mantendo a qualidade que 
os caracteriza.

Carne Mertolenga DOP can be commercialized in 
car  cases, half carcases, joints of meat that are vacuum 
packed in trays with controlled atmosphere and fresh 
or frozen processing.

Usually, domestic consumers can find the meat in 
supermarkets packed in trays, with each package 
con   taining all the information that is legally requi -
red as well as the PDO logotype and the certification 
seal.

The Carne Mertolenga DOP products are also avai-
lable in restaurants, preserving the quality which 
characterizes them.

Apresentação Presentation

1. CAChAçO
2. PEITO
3. ACéM COMPRIDO
4. ACéM REDONDO
5. ABA DAS COSTElAS
6. Pá
7. ChAMBãO
8. LOMBO

9. VAZIA
10. ABA GROSSA
11. AlCATRA
12. RABADILHA
13. Chã-DE-FORA
14. GANSO REDONDO
15. POJADOURO

1. NECk
2. BRISkET
3. ChUCk
4. RIB
5. SHORT PLATE
6. ShOUlDER
7. ShANk
8. FIllET

9. LOIN
10. FlANk
11. RUMP
12. ROAST
13. ROUND
14. INSIDE ROUND
15. EyE OF ROUND
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A raça Mertolenga está intrinsecamente ligada ao 
mon tado alentejano no qual vive e maneia, se ali- 
menta e passeia com total ausência de stress e con- 
tribuindo de forma decisiva para a sustentabilidade 
daquele ecos sistema natural único no mundo.

O montado é um sistema agro-silvo-pastoril criado 
pelo homem e de uma riqueza extraordinária a todos 
os níveis. Este é um tipo de bosque que se encontra 
somente na bacia mediterrânica, tendo o nosso país 
as melhores condições para o desenvolvimento do 
sobreiro e sendo o local onde existe a maior mancha 
de sobreiros do mundo. O montado de sobro repre-
senta 21% da área florestal em Portugal e produz mais 
de 50% de toda a cortiça consumida a nível mundial.

Pode-se considerar o montado como fundamental 
para as zonas rurais e a sua importância manifesta-se 
a vários níveis. A gestão dos montados de sobro com a 
exploração da cortiça, gera importantes rendimentos 
a nível local e regional que permite manter emprego 
no mundo rural. Para além da produção de cortiça, 
destacam-se a apicultura, o comércio de lenha, a re- 
colha de cogumelos comestíveis, as actividades turís-
ticas e a produção pecuária de elevada qualidade (de-
vido às pastagens do seu sob-coberto e ao consumo 
de bolota).

The Mertolenga breed is intrinsically connected to 
montado alentejano, where it lives and walks about, 
where it feeds and strolls with total lack of stress, 
deci sively contributing to the sustainability of that 
unique natural ecosystem. 

The montado is an agro-silvo-pastoral system crea- 
ted by man and has extraordinary richness at all 
levels. This is a type of woodland which can only be 
found in the Mediterranean basin and our country 
has the best conditions for the development of the 
cork-oak, being the place where there is the world’s 
biggest cork-oak area. The cork oak montado repre- 
sents 21% of the Portuguese forest area and yields more 
than 50% of all the cork used in the entire world.

The montado can be considered fundamental for 
rural areas and its importance is expressed at several 
levels. The management of cork oak montados and 
cork exploitation generate important revenues at 
both local and regional levels, which allows jobs to 
be kept in the rural world. Besides cork production, 
there are other activities such as beekeeping, wood 
trade and edible mushroom harvesting as well as tou-
rist activities and high quality cattle breeding (due to 
undergrowth pastures and to acorn consumption).

Outras funções importantíssimas deste ecossistema 
são a conservação do solo, a manutenção da qualidade 
da água e a produção de oxigénio. 

São ecossistemas mediterrânicos extremamente sin-
gu lares, que incluem uma biodiversidade muito rica 
e diversa, considerados muito importantes para a 
con servação da natureza a nível nacional e europeu. 
Estão inventariadas nos Montados mais de 120 espé-
cies de avifauna, algumas ameaçadas como a águia- 
-de-Bonelli, a Águia-imperial-ibérica ou a Cegonha- 
-preta. Também o Lince-ibérico ocorre nos montados 
portugueses, estando a sua recuperação em curso num 
centro em plena serra do Algarve.

É este sistema ambiental único no Mundo que 
serve de habitat aos nossos animais, aqui é onde se 
desen volvem sem pressas, onde se abrigam das chu-
vadas e geadas do Inverno e dos calores do Verão, 
onde se alimentam de bolotas, ervas e toda a flora 
silvestre que contribuem para a excelente qualidade 
do produto final: a Carne Mertolenga DOP. Por de-
fenderem e promoverem a manutenção do montado, 
um sistema de produção tão importante e genuina-
mente Português como a pró pria raça, que podemos 
considerar os animais de Raça Mertolenga como ver-
dadeiros Guardiões do Montado!

Other extremely important functions belonging to 
this ecosystem are soil preservation, the keeping of 
water quality and oxygen production.

They are extremely unique Mediterranean eco- 
systems which include a very rich and diverse bio- 
diversity and they are also very important for the 
preservation of nature at both national and European 
levels. In the montados, there are over 120 avifauna 
species and some of them are threatened, such as the 
Bonelli’s eagle, the Iberian imperial eagle or the Black 
stork. The Iberian lynx also exists in the Portuguese 
montados and its recovery is in progress in the middle 
of the Algarve Serra. 

This unique environmental system is the habitat of 
our animals. This is where they develop unhurriedly 
and where they shelter from winter rain and frost 
and from summer heat, where they feed on acorn, 
herbs and all the wild flora which provide quality to 
the final product: Carne Mertolenga DOP. It is be-
cause they protect and promote the preservation of 
the montado, such an important pro duction system 
which is genuinely Portuguese like the breed itself, 
that we can consider the animals as true and genuine 
Guardians of the Montado!

Relação com o montado Connection with the montado (pasture)



Numa altura em que os consumidores estão mais 
despertos e conscientes para as questões alimentares 
e em que a Política Agrícola Comum se preocupa 
cada vez mais com a sustentabilidade, manutenção 
dos ecos  sistemas e produtos de qualidade, o futuro 
parece-nos risonho. A raça Mertolenga é mais uma 
vez exem plo de um animal adequado a esta crescente 
exigência, devido ao modo de exploração (maneio e 
enquadra mento físico) e contribuindo para o incre- 
mento da efi ciência dos sistemas de produção exten-
sivos ou semi-intensivos, apanágio desta raça. 

O compromisso entre a exploração da raça Merto- 
lenga em linha pura e como base de cruzamento 
indus trial irá ser a garantia da manutenção da popu- 
lação bovina Mertolenga e a possibilidade de diver- 
sificar os seus sistemas de exploração. 

A nossa promessa é que os nossos criadores, junta-
mente com a ACBM e a PROMERT irão garantir e man-
 ter a aposta na qualidade, na defesa intransi gente da 
raça, na defesa da economia rural, do mon tado, em 
suma das coisas que são nossas, nos distin guem e são 
caracteristicamente Portuguesas. Porque nós não pro-
du zimos e comercializamos somente carne, nós produ-
zimos, mantemos e defendemos o sabor de Portugal...

Por tudo isto, prefira Carne Mertolenga DOP, a 
carne original!

The future looks bright at a time when consumers 
are more awake and aware of food issues and the 
Common Agricultural Policy increasingly worries 
about sustainability, ecosystem keeping and quality 
products. Once again, the Mertolenga breed is an 
example of animal who is adjusted to this growing 
demand due to the exploitation method, contributing 
to the increase of the efficiency of the extensive or 
semi-intensive production systems characteristic of 
this breed.

The compromise between the exploitation of the 
pure bred Mertolenga breed and as basis for indus-
trial cross-breeding will be the guarantee of the pre-
servation of the Mertolenga bovine population and the 
possibility of diversifying their exploitation systems. 

Our promise is that our breeders, together with 
ACBM and PROMERT, will guarantee and keep their 
bet on quality, intransigent protection of the breed, 
of rural economy and of the montado. In short, these 
are typi cally Portuguese things which are ours and 
make us different. Because we do not only produce 
and commercialize meat, we also produce, preserve 
and protect Portuguese flavour…

For all of this, choose Carne Mertolenga DOP, the 
original meat!

Future perspectivesPerspectivas futuras
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