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Caracterização Físico-Química da Carne das Raças Avícolas Autóctones Portuguesas:
Raça Branca, Amarela, Pedrês Portuguesa e Preta Lusitânica
Desempenho produtivo da raça autóctone avícola branca até à décima semana
Produção de ovos em pequena escala: o caso das raças autóctones
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Using eye temperature obtained by infrared thermography imaging as an animal-based
indicator to assess stress in horses on ridden and lunged work
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Effect of storage time, temperature, and use of additives on glucose concentration in
blood bovine samples
Effect of time and temperature of refrigeration on the coagulation properties of the milk
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Extratos de Taninos Condensados de Esteva e Quebracho na dieta de Cabras Leiteiras –
Efeito na atividade antioxidante no plasma, leite e queijo
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Growth of male entire pigs: Bísaro breed and commercial hybrid
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ECO-PIG - Desenvolvimento de uma mistura alimentar inovadora para acabamento de
machos de raças de suínos autóctones, ao ar livre, com benefício para a qualidade da
carne e para a sustentabilidade do sistema
Luísa Chambel
Correlação entre as medições corporais e imagens em varrascos da raça Bísara
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Survey of infectious diseases in a European fallow deer (Dama dama) quarantine
Ana Carolina Abrantes
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