EDITORIAL
Caros Sócios, produtores e entusiastas da raça Aberdeen-Angus.
Embora este número reveja os acontecimentos de
2015 é impossível dissociar a realização do Fórum Europeu da Raça Angus que será organizado pela Associação e que decorrerá de 15 a 23 de Maio no território
continental e em 4 das 9 ilhas dos Açores.
Foi um programa desenvolvido com muito esforço e
que pretende não só mostrar o trabalho desenvolvido
desde a aprovação do Livro Genealógico Português
em 2007, mas também promover o que de melhor
tem nosso país. As suas paisagens, as suas gentes, a
história e património, assim como a riqueza da nossa
gastronomia e qualidade dos nossos vinhos, centrando a atividade pecuária e agrícola como motor de desenvolvimento social e económico.
Esperamos que o evento seja um sucesso e corresponda às expetativas de quem nos visita. Teremos a honra de receber criadores e organizações de 10 países
Europeus, assim como representantes do Brasil, Canadá e México.
Esta edição conta com o contributo de colaboradores
internacionais que dão testemunho do da sua atividade e que cobre temáticas sobre a potencialidade do
estudo do genoma como instrumento de melhoramento genético; o valor da raça como potenciadora
de valor acrescentado no mercado da carne ou o contributo de organizações de jovens para o rejuvenesço
e dinâmica da raça.
A Associação teve a sua eleição, já com as últimas
alterações aos estatutos, contando a Direção com 5
criadores, sinal do crescimento que a raça tem vindo
consecutivamente a ter e que multiplica as tarefas e os
compromissos, estando certo que será uma mais-valia
para todos.

Assim, alargamos o compromisso desta organização
de assegurar o mais elevado nível de formação técnica na área da seleção e melhoramento genético e da
bovinicultura de carne.
Temos vários projetos a desenvolver, particularmente
na publicação periódica dos dados de avaliação genética através do programa Breedplan. Este é um objetivo que quer a Federação Agrícola dos Açores quer a
Associação estão a trabalhar há algum tempo com o
apoio técnico da nossa congénere, a Aberdeen-Angus
Cattle Society que faz a gestão na Europa deste sistema Australiano.
O ano de 2015 foi mais uma vez a oportunidade de
promoção da raça, existindo já um calendário de
atividades que tem como referência o nosso “Dia
de campo”, que teve como anfitrião o rebanho REI de
Reinaldo Engrossa na Herdade da Namorada — Beja.
O número de criadores e de animais registados continua a crescer e a rotulagem facultativa Aberdeen-Angus Portugal – carne controlada é um projeto que
valoriza a produção, numa situação de mercado difícil.
A raça vive atualmente uma grande dinâmica a nível
Mundial e isso foi atestado na Reunião Técnica do
Secretariado Mundial que se realizou em Outubro no
México.
Em 2015 bateram-se recordes de preço e venda de reprodutores na Austrália e Nova Zelândia que demonstram o valor indiscutível e o contributo que raça dá
no desenvolvimento da produção de carne e do qual
pretende Portugal trilhar o mesmo caminho.
Todos querem Angus!
Luís Machado
Presidente
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OS EFEITOS DA NUTRIÇÃO
NA QUALIDADE DA CARNE DE BOVINO
EFECTOS DE LA NUTRICIÓN SOBRE LA CALIDAD DE CARNE EN TERNEROS
Josep Roquet e Eduard Castanyer — Equipa técnica Alltech Spain, S.L
PT

A carne bovina é considerada uma das carnes mais apreciadas no mercado. Ainda assim, o resultado final é muito
variável e a nossa experiência ao comer um bife de vaca
também pode variar bastante: de seca, dura e insípida a
tenra, suculenta e saborosa. O modo de obter um tipo
de carne ou outro dependerá de vários fatores como a
própria genética do animal, o sexo, a idade, a nutrição, o
manejo, o abate, a maturação, entre outros. O objetivo do
artigo que se segue é o de esclarecer quais são estes fatores e como estes influenciam a obtenção do produto final

GENÉTICA, SEXO E IDADE
Tanto a genética como o sexo do animal desempenham
um papel determinante no resultado final. Ambos os
fatores são cruciais na definição do tipo de fibra muscular, bem como da tendência para acumular gordura,
que por sua vez são determinantes em dois parâmetros
organoléticos chave: a tenrura e a suculência. De um
modo geral, as células musculares de animais com muita massa muscular são normalmente maiores do que
a das raças com massa muscular menos desenvolvida.
Além de apresentarem fibras musculares maiores, estas
células de maior dimensão também têm normalmente
uma maior quantidade de tecido conjuntivo, conhecido
como citoesqueleto.
Existe uma evidente relação inversa entre a quantidade
de tecido conjuntivo da fibra muscular e a tenrura. Quanto maior a rigidez estrutural da célula muscular, maior
será a força necessária para rompê-la (dureza ou falta de
tenrura) e menor a libertação dos fluídos intracelulares
(suculência e sabor). A gordura que pode acumular-se
entre as fibras musculares apresenta uma estrutura muito
fraca, pelo que é facilmente mastigável, proporcionando
tanto tenrura como suculência. De um modo geral, as fêmeas apresentam um menor desenvolvimento muscular
que os machos da mesma raça (menos tecido conjuntivo), tendo simultaneamente uma maior tendência para
acumular gordura, pelo que normalmente a qualidade
organolética é superior nas fêmeas do que nos machos.
Geralmente, a idade tende a aumentar a deposição de
gordura, principalmente a intramuscular, contribuindo
para melhorar o sabor e a suculência da carne, aumentando também simultaneamente a quantidade de tecido
conjuntivo, assim como a resistência mecânica e térmica
do mesmo. Este último fator é de um modo geral o responsável pela menor tenrura da carne dos animais adultos face a outros mais jovens.

6

Algumas raças, como a Aberdeen Angus, são conhecidas
como raças de maturação precoce, a qual lhes confere
uma capacidade de infiltração de gordura intramuscular antecipada que acontecerá quase simultaneamente
ao desenvolvimento da massa muscular do animal. Tal
característica terá como principal consequência a infiltração de gordura aconteca antes, e portanto a idades
mais jovens não seja necessário esperar tanto para obter
uma carcaça com infiltrações, facto esse que a diferencia
de raças como a Limousine ou Charolesa (raças de maturação tardia), onde a infiltração de gordura acontece
num estado posterior. Uma infiltração precoce evita o
aumento de tecido conjuntivo e a resistência do mesmo,
permitindo obter carnes com um compromisso ótimo
entre tenrura, sabor e suculência.

MATURAÇÃO DA CARNE
O animal vivo tem músculos, os quais imediatamente
após o abate iniciam um processo de maturação que
os transformará em carne. Este processo varia em termos de duração de acordo com a espécie, a raça e a
idade do animal. Em média, considera-se que nas aves
este processo realiza-se em horas, nos suínos necessita
de aproximadamente um dia, enquanto nos bovinos é
necessário cerca de uma semana para que o processo
seja concluído.
Após o abate, as células musculares deixam de receber
o oxigénio que lhes era trazido através do sangue. As
células tentam então sobreviver consumindo as reservas
de glicose (glicogénio) que têm acumuladas, converten-

do-as em ácido lático. Quando este ácido se acumula
em quantidade suficiente, o pH do músculo baixa e é
iniciado todo o processo de maturação.
Poucas horas após o abate e após terem sido esgotadas
todas as reservas de glicogénio, os músculos ficam contraídos, processo esse conhecido como rigor mortis. O
pH ácido é responsável pela ativação de uma série de
enzimas que se encarregam do enfraquecimento das
fibras musculares, assim como da decomposição do tecido conjuntivo. A duração deste processo de maturação
é muito variável e dependerá de fatores como a genética,
o sexo e a idade do animal.
MADURAÇÃO E TERNURA DA CARNE
MADURACIÓN Y TERNURA DE LA CARNE

Tabela 1 / Tabla1
Segundo os dados observados num estudo realizado (Tabela 1;
CorfilCarni, 2005) para observar os dias ótimos da carne na câmara frigorífica, constatou-se que para obter uma carne tenra o
suficiente eram necessários dois dias para os animais abatidos com
menos de um ano, de 6 a 9 dias para os animais abatidos entre os
16 e 20 meses de idade e mais de 12 dias para os animais entre os
21 e 24 meses.

descida do valor de pH é resultado do consumo das reservas de glicogénio que são posteriormente convertidas
em ácido lático, uma vez que para obter ATP (molécula de
energia) é necessária a conversão de glicogénio em ácido
lático. Este processo dependerá da quantidade de reservas
de glicogénio que o animal dispõe aquando do abate, de
modo que os animais submetidos a longas viagens, muito
stressados, que se tenham misturado com outros animais
e lutado ou que por qualquer outro motivo tenham esgotados as suas reservas de glicogénio, o processo ficará
comprometido, afetando a qualidade da carne.
O valor de pH ótimo é entre 5,6 a 5,8 por volta das 24 horas pós-abate. Nas carnes onde o pH seja à volta de 7, a
cor da mesma será escura e a carne terá um aspeto firme
e seco (DFD). Pelo contrário, se o pH baixar para valores
inferiores a 5,4 a carne apresentará uma cor pálida e de
aspeto mole e exsudativo (PSE).
Para que uma carcaça tenha determinado aspeto, tal dependerá sobretudo do manejo dos animais antes do abate e também do procedimento nas horas posteriores ao
mesmo. Tal como referido anteriormente, é importante
evitar situações que possam ocasionar fadiga, stress ou
o jejum prolongado nos animais, de modo a que as reservas de glicogénio presentes nas células musculares
sejam suficientes para poder formar a quantidade adequada de ácido lático. Outro ponto crítico é a velocidade
de formação deste ácido: se for demasiado rápida dará
origem a carnes pálidas e exsudativas, enquanto se for
demasiado lenta dará origem a carnes escuras e secas.
A velocidade da descida de pH está estreitamente relacionada com a velocidade de arrefecimento da carcaça. Quanto mais elevada for a temperatura, maior será
o metabolismo celular e mais rápida a descida de pH.
Pelo contrário, se o arrefecimento for demasiado rápido,
a produção de pH é comprometida e não é possível a
maturação correta da carne.

PH
O pH terá um papel muito importante na qualidade do
produto final. Como referido nos parágrafos anteriores, a

NUTRIÇÃO RELACIONADA
COM A QUALIDADE DA CARNE
A nutrição pode ser uma grande ajuda para obter uma
carne final de boa qualidade. Fatores como a cor, o sabor, a suculência, a tenrura ou a capacidade de retenção
de água podem ser parâmetros que podem ser melhorados a partir de uma nutrição controlada.
Os níveis de macronutrientes como hidratos de carbono,
lípidos e proteínas, assim como outros micronutrientes
tais como vitaminas e minerais, desempenham um papel fundamental para a obtenção de um produto final
de qualidade. Qualquer desequilíbrio entre a quantidade
e qualidade destes nutrientes pode afetar o desenvolvimento do animal e provocar problemas digestivos, tais
como a acidose, que afeta negativamente a qualidade da
carne obtida, assim como o custo de produção.
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Atualmente, devido aos múltiplos avanços no mundo
da ciência animal, foi possível desenvolver sistemas para
analisar ao pormenor os efeitos da nutrição. A nutrigenómica é um exemplo disso: a ciência que estuda as alterações na expressão dos genes do animal provocadas por
mudanças na nutrição.
Graças a este tipo de estudos foi possível avançar na determinação de que tipo de alimentação poderá ser mais
ou menos benéfica para a obtenção do produto final.
Alguns destes exemplos foram estudados em experiências onde foi analisado o tipo de célula muscular que se
desenvolve, os níveis de glicogénio, a infiltração de gordura ou as alterações no processo oxidativo da carne no
mostrador durante a fase de maturação ou durante a sua
permanência no expositor.
Um claro exemplo onde a nutrigenómica tem desempenhado um papel muito importante é encontrado nos
estudos onde se observaram os benefícios do selénio orgânico sobre os aspetos oxidativos da carne. Durante a
fase de maturação e de exposição da carne são gerados
diversos radicais livres, os quais afetarão tanto a coloração
da carne, como o seu aroma e sabor. Esses radicais oxidam algumas proteínas, modificando a cor e a capacidade
de retenção de água da carne, assim como de alguns ácidos gordos, os quais vão afetar o sabor e aroma da carne.
De acordo como os animais são alimentados nos meses
anteriores ao abate, é possível aumentar as suas reservas
de antioxidantes, de modo a travar e atrasar o surgimento
de problemas originados pela oxidação. Já é há muito do
conhecimento geral que nutrientes como a vitamina E e
o selénio desempenham um papel muito importante no
funcionamento correto do sistema antioxidante do animal
vivo, assim como nos seus produtos (carne, leite, ovos).
Não obstante, técnicas como a nutrigenómica têm permitido explicar as diferenças observadas em termos da
eficácia dos suplementos, segundo a forma do princípio
ativo fornecido. Assim sendo, ao suplementar selénio na
forma de levedura selenizada observaram-se alterações
nos genes relacionados com a atividade mitocondrial (desenvolvimento oxidativo), reguladores de lesões tecidulares e respetiva reparação, alterações associadas ao stress
de tecidos e os genes associados ao sistema reprodutivo.

ESTUDO COM SELÉNIO ORGÂNICO
SEL-PLEX (ALLTECH S.L)

Figura 1
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ESTUDO 1: OXIDAÇÃO DE LÍPIDOS
A oxidação dos lípidos é um dos problemas mais comuns
durante a fase de maturação, daí a importância de uma
nutrição adequada para prevenir o excesso de oxidação
e a rancidez da carne.
No gráfico apresentado na figura 1, é possível observar as diferenças entre a oxidação de lípidos nas gorduras de bifes maturados,
durante sete dias na câmara frigorífica, de acordo com a dieta
(Clyburn et al, 2001). Neste estudo foram utilizados seis tipos de
dietas, no qual foram comparadas dietas com selénio orgânico Sel-Plex (SeOr) versus dietas com selénio inorgânico (Se) complementadas com níveis de vitamina E diferentes. No gráfico é apresentado
o valor de TBA, como indicador do nível de oxidação da carne.
Tal como é possível observar no gráfico, os níveis mais baixos de
oxidação foram obtidos na carne dos animais alimentados com
selénio orgânico, mesmo com doses inferiores de vitamina E. Também é possível observar como o selénio inorgânico pode chegar a
ter efeitos indesejáveis, já que níveis baixos de vitamina E resultam
em níveis de oxidação superiores à dos animais que não tenham
suplementos no seu regime alimentar.

ESTUDO 2: AS PERDAS POR GOTEJAMENTO
Ao estudo anterior há que acrescentar outro tipo de estudos realizados onde se analisaram as perdas por gotejamento durante a fase de maturação da carne na câmara
frigorífica. O motivo pelo qual existe uma perda de água
durante a fase de maturação é a oxidação das proteínas
musculares, que diminuem a capacidade de retenção de
água da carne (Simek et al, 2002).
Para poder controlar esse parâmetro foram comparados
os efeitos de uma dieta controlo com outra suplementada
com 0,3 mg de Selénio orgânico (Sel-Plex) num grupo de 71
animais da raça Aberdeen Angus. Os resultados desse teste revelaram que os animais com dieta suplementada com
selénio orgânico apresentavam uma melhor coloração da
carcaça e uma menor perda por gotejamento (2,40 % vs
2,05 % para o selénio inorgânico e orgânico, respetivamente) durante o período de maturação (Cabrera et al, 2012).

NUTRIÇÃO PROGRAMADA
A empresa Alltech Inc realizou recentemente uma série
de experiência com uma nova tecnologia, conhecida
como nutrição programada. Esta tecnologia deriva dos
avanços da nutrigenómica e consiste em fornecer através do regime alimentar do animal, em fases concretas
do seu desenvolvimento, uma série de nutrientes capazes de modificar a expressão de alguns genes relacionados com o crescimento do animal e com a qualidade da
carne obtida. Esta experiência foi realizada em gado da
raça Angus, com o intuito de potenciar as características
organoléticas da carne, que já por si só é excelente.
Na figura seguinte pode-se constatar um menor pH para
a carcaça após 24 horas no grupo de Alltech Angus,
assim como melhorias nos níveis de oxidação (MDA) e
na coloração da carne após 2 semanas de maturação.
É possível observar na tabela que os animais que receberam uma nutrição programada apresentavam a car-

ne com uma cor mais pálida e a gordura com uma cor
menos amarelada. Por último, os níveis de Selénio eram
maiores do que no caso controlo.

guinte, para obter a qualidade de carne desejada, será
necessário cuidar do animal do princípio até ao fim.

CONCLUSÕES

Figura 2

Raças como a Aberdeen Angus são particularmente interessantes graças ao compromisso conseguido entre
a aptidão produtiva e a qualidade da carne produzida.
A carne bovina é uma das carnes mais apreciadas, mas
também uma das carnes mais dispendiosas a produzir.
Como técnicos na produção e criação de gado, temos
que assegurar que produzimos aquilo que o consumidor
espera obter, oferecendo-lhe uma experiência agradável
cada vez que consumir carne de vaca. Para isso é necessário cuidar de todos os detalhes do processo, começando por escolher raças de gado capazes de produzir
carne de grande qualidade organolética, como a raça
Aberdeen Angus, proporcionando a dieta e os nutrientes
mais adequados e cuidando de todos os detalhes de maneio, tanto durante o crescimento e desmame, como no
abate e maturação da carne.

ES

Figura 3

DIRETRIZES PARA O MANEIO

La carne de vacuno es considerada una de las más apreciadas dentro de las disponibles en el mercado. Aun así,
el resultado final es enormemente variable, y nuestra experiencia al comer un filete de carne de vacuno puede
ser tremendamente variable: de seca, dura e insípida a
tierna, jugosa y sabrosa. El hecho de obtener un tipo de
carne u otra, va a depender de diversos factores como
son la genética del animal, el sexo, la edad, la nutrición
empleada, el manejo, sacrificio y la maduración empleada entre otros. El objetivo del siguiente artículo es tratar
de esclarecer cuales son estos factores y cómo influyen
en la obtención del producto final

Para além da qualidade da alimentação e da utilização
de tecnologias que permitem melhorar a durabilidade
ou a qualidade da carne produzida, o maneio ao qual o
animal é submetido durante a fase de desmame também
afetará o resultado final. Fatores como um bom acesso
à manjedoura e a água limpa, dispor de espaço suficiente para o animal nos currais e uma cama limpa e seca
onde possam descansar, são detalhes que para além de
ajudarem a que consiga bons índices de crescimento e
de eficiência alimentar, também contribuem a melhorar
outros parâmetros como a infiltração de gordura, o rendimento da carcaça ou a coloração da carne.

GENÉTICA, SEXO Y EDAD
Tanto la genética como el sexo del animal juegan un papel determinante en el resultado final. Ambos factores
son claves en definir el tipo de fibra muscular y la tendencia al engrasamiento, que a su vez son determinantes en
dos parámetros organolépticos clave: ternura y jugosidad. Por lo general, el tamaño de las células musculares
de animales con mucha masa muscular suele ser mayor
que el de razas con menor desarrollo. Además de tener
fibras musculares más grandes, estas células de mayor
tamaño también suelen tener mayor cantidad de tejido
conectivo, conocido como citoesqueleto.

É necessário realçar que uma deficiência das diretrizes anteriores pode acabar por desenvolver problemas
como a acidose ruminal subaguda, uma desordem alimentar que acabará por alterar a expressão genética e
consequentemente danificar o produto final. Por conse-

Existe una clara relación inversa entre la cantidad de tejido
conectivo de la fibra muscular y la ternura. Cuanto mayor
es la rigidez estructural de la célula muscular, mayor fuerza es necesaria para romperla (dureza o falta de ternura)
y hay menor liberación de los jugos intracelulares (jugosi-

Para além das características organoléticas da carne
apresentada, os índices produtivos também melhoraram. Parâmetros como o ganho médio diário e o peso
da carcaça aumentaram. Por outro lado, valores como a
morbilidade, o custo de produção e os dias de engorda
diminuíram, dando lugar a uma melhoria substancial do
balanço económico.
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dad y sabor). La grasa que se puede acumular entre las fibras musculares tiene una estructura muy laxa, por lo que
es fácilmente masticable, aportando tanto ternura como
jugosidad. Por lo general, las hembras tienen un menor
desarrollo muscular que los machos de su misma raza
(menos tejido conectivo), a la vez que una mayor tendencia a acumular grasa, por lo que normalmente la calidad
organoléptica es superior en hembras que en machos.
Por lo general, la edad tiende a aumentar la deposición
de grasa, principalmente la intramuscular, contribuyendo a mejorar el sabor y la jugosidad de la carne, pero
al mismo tiempo también aumenta la cantidad de tejido
conectivo, así como la resistencia mecánica y térmica
del mismo. Este último factor es por lo general el responsable de la menor ternura de los animales adultos frente
a otros más jóvenes.
Algunas razas, como la Abeerdeen Angus, son conocidas
como razas de maduración temprana, lo cual les confiere
una capacidad de infiltración temprana que se dará casi
al mismo tiempo que se desarrolla la masa muscular del
animal. Dicha característica tendrá como principal consecuencia que los niveles de infiltrado se den antes y por
lo tanto no sea necesario esperar tanto para obtener una
canal infiltrada, hecho que la diferencia de razas como la
Limousine o Charolais (razas de maduración tardía), donde la infiltración se da en un estadio posterior. Una infiltración temprana evita el aumento de tejido conectivo y
la resistencia de este, permitiendo obtener carnes con un
compromiso optimo entre ternura, sabor y jugosidad.
MADURACIÓN DE LA CARNE
El animal vivo posee músculos, los cuales inmediatamente después del sacrificio inician un proceso de maduración que los va a convertir en carne. Este proceso varia
en duración según la especie, la raza y la edad del animal.
De media se considera que en pollos este proceso se
realiza en horas, en porcino necesita aproximadamente
un día, mientras que en vacuno se requiere cerca de una
semana para que el proceso se complete.
Tras el sacrificio, la célula muscular deja de recibir el oxígeno que le llega a través de la sangre. La célula entonces
intenta sobrevivir consumiendo las reservas de glucosa
(glucógeno) que tiene acumuladas, transformándolas en
ácido láctico. Cuando este ácido se acumula en cantidad
suficiente, el pH del músculo baja y toda la cadena de
maduración se pone en marcha.
A las pocas horas del sacrificio, y una vez se han agotado
las reservas de glucógeno, los músculos quedan contraídos en lo que se conoce como el rigor mortis. El pH
ácido es responsable de la activación de una serie de
enzimas que van a encargarse de la descontracción de
las fibras musculares, así como de la descomposición del
tejido conectivo. La duración de este proceso de maduración es muy variable y dependerá de factores como la
genética, el sexo y la edad del animal.
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Según datos observados en un estudio realizado (Tabla 1; CorfilCarni, 2005) para observar los días óptimos de la carne en cámara,
en este, se observó que para obtener una carne con la ternura suficiente, se requerían dos días en el caso de animales sacrificados
antes del año, entre 6 y 9 días en animales sacrificados entre 16 y
20 meses y más de 12 días en animales entre 21 y 24 meses.

PH
El pH tendrá un papel muy importante en la calidad del producto final. Como se ha comentado en los anteriores párrafos, el descenso de pH viene dado por un descenso de las
reservas de glucógeno que posteriormente se convertirán
en ácido láctico, ya que para poder obtener ATP (molécula
de energía), es necesario que se dé el paso de glucógeno
a ácido láctico. Este proceso dependerá de la cantidad de
reservas de glucógeno que el animal disponga en el momento del sacrificio, de manera que en animales sometidos
a largos viajes, muy estresados, que se hayan mezclado con
otros y hayan luchado, o que por cualquier motivo hayan
agotado sus reservas de glucógeno, este proceso queda
comprometido, afectando a la calidad de la carne.
El valor de pH óptimo es de 5,6 a 5,8 unas 24 h post-sacrificio. En carnes donde el pH esté alrededor de 7, el color
de esta será oscuro, y la carne tendrá un aspecto firme y
seco (DFD). Por el contrario, si el pH baja por debajo de 5,4
el color será pálido y el aspecto blando y exudativo (PSE).
El que una canal tenga un aspecto u otro dependerá sobre todo del manejo de los animales antes del sacrificio
y también de lo que hagamos en las horas posteriores
al sacrificio. Como ya se ha dicho, es importante evitar
situaciones que puedan ocasionar fatiga, estrés o ayuno
prolongado en los animales, de manera que sus reservas
de azúcar muscular sean suficientes para poder formar la
cantidad de ácido láctico adecuada. Otro punto crítico es
la velocidad de formación de este acido: demasiado rápido da lugar a carnes pálidas y exudativas, mientras que
si lo hace demasiado lento da lugar a carnes oscuras y
secas. La velocidad de bajada del pH está estrechamente
relacionada con la velocidad de enfriamiento de la canal.
A más temperatura mayor es el metabolismo celular y más
rápido es el descenso del pH. Por el contrario, si el enfriado es demasiado rápido, se compromete la producción
de pH y se impide una correcta maduración de la carne.
NUTRICIÓN LIGADA A LA CALIDAD DE LA CARNE
La nutrición puede ser de gran ayuda para poder obtener
una buena calidad de carne final. Factores como el color,
el sabor, la jugosidad, la ternura o la capacidad de retención de agua pueden ser parámetros que se pueden
mejorar a partir de una nutrición controlada.
Los niveles de macronutrientes como carbohidratos,
grasas y proteínas, así como otros micronutrientes tales
como vitaminas y minerales, juegan un papel fundamental de cara a la obtención del producto final de calidad.

Cualquier desequilibrio entre la cantidad y calidad de estos nutrientes puede afectar al desarrollo del animal y desencadenar problemas digestivos, tales como la acidosis
que van a afectar negativamente a la calidad de la carne
obtenida, así como al costo de producirla.
Actualmente, debido a los múltiples avances en el mundo
de la ciencia animal, se han podido desarrollar sistemas
para analizar al milímetro los efectos de la nutrición. Un
ejemplo de esto lo encontramos en la nutrigenómica: la
ciencia que estudia los cambios en la expresión de los genes del animal determinados por cambios en la nutrición.
Es gracias a este tipo de estudios que se ha podido
avanzar para poder determinar qué tipo de alimentación
puede ser más o menos beneficiosa para obtener el producto final. Alguno de estos ejemplos se han estudiado
en experiencias donde se ha analizado el tipo de célula
muscular que se desarrolla, los niveles de glucógeno, la
infiltración de grasa o los cambios en el proceso oxidativo de la carne en el mostrador durante la fase de maduración o durante su permanencia en el expositor.
Un claro ejemplo donde la nutrigenómica ha jugado un
papel muy importante lo encontramos en los estudios
donde se observaron los beneficios del selenio orgánico
sobre aspectos oxidativos de la carne. Durante la fase de
maduración y de exposición de la carne, se generan toda
una serie de radicales libres, los cuales van a afectar tanto
el color de la carne como a su aroma y sabor. Estos radicales oxidan algunas proteínas modificando el color y la
capacidad de retención de agua de la carne por un lado,
así como algunos ácidos grasos los cuales van a afectar
al sabor y al aroma de la carne. Según alimentemos a
los animales en los meses previos a su sacrificio, podemos aumentar sus reservas de antioxidantes, de manera
que podemos frenar y retrasar la aparición de problemas
ocasionados por la oxidación. Se sabe ya desde hace
bastante tiempo que nutrientes como la vitamina E y el
selenio juegan un papel muy importante en el correcto
funcionamiento del sistema antioxidante del animal vivo
así como en sus productos (carne, leche, huevos).
No obstante, técnicas como la nutrigenómica nos han
permitido explicar las diferencias observadas en cuanto
a la efectividad de los suplementos según la forma del
principio activo aportado. Así pues, al suplementar selenio en forma de levadura selenizada se observaron cambios en los genes relacionados con la actividad de los
mitocondrias (desarrollo oxidativo), reguladores de daño
tisular y su reparación, cambios asociados a estrés de tejidos y en genes asociados con el sistema reproductivo.
ESTUDIO CON SELENIO ORGÁNICO
SEL-PLEX (ALLTECH S.L)
ESTUDIO 1: OXIDACIÓN DE LÍPIDOS
La oxidación de lípidos es uno de los problemas más comunes durante la fase de maduración, de aquí la impor-

tancia de una nutrición adecuada para prevenir el exceso
de oxidación y la rancidez de la carne.
Figura 1.
En el anterior gráfico se pueden observar las diferencias entre oxidación de lípidos en las grasas de bistecs madurados durante siete días
en cámara según la dieta (Clyburn et al, 2001). En este estudio se utilizaron seis tipos de dietas donde se comparaban dietas con selenio
orgánico Sel-Plex (SeOr) frente a dietas con selenio inorgánico (Se)
complementadas con distintos niveles de vitamina E. En el gráfico
se muestra el valor TBA, como indicador del nivel de oxidación de
la carne. Tal y como se muestra en la grafica los niveles más bajos
de oxidación se obtuvieron en la carne de los animales alimentados con selenio orgánico, incluso con dosis inferiores de vitamina E.
También se observa como el selenio inorgánico puede llegar a tener
efectos indeseables ya que con niveles bajos de vitamina E da niveles
de oxidación superiores a los de animales no suplementados.

ESTUDIO 2: LAS PÉRDIDAS POR GOTEO
Al anterior estudio hay que añadirle otro tipo de estudios
realizados donde se analizaron las pérdidas por goteo
durante la maduración de la carne en la cámara. La razón por la que hay una pérdida de agua durante la fase
de maduración se debe a una oxidación de las proteínas
musculares, que disminuye la capacidad de retención de
agua de la carne (Simek et al, 2002).
Para poder controlar dicho parámetro se compararon
los efectos de una dieta control con otra suplementada
con 0,3 mg de Selenio orgánico (Sel-Plex) en un grupo
de 71 animales Aberdeen Angus. Los resultados de dicha
prueba revelaron que los animales suplementados con
Selenio orgánico tenían mejor color de la canal y una
menor pérdida por goteo (2,40 % vs 2,05 % para selenio
inorgánico y orgánico respectivamente) durante el periodo de maduración (Cabrera et al, 2012).
NUTRICIÓN PROGRAMADA
La empresa Alltech Inc, recientemente realizo una serie
de experiencias con una nueva tecnología conocida
como nutrición programada. Esta tecnología deriva de
los avances en nutrigenómica y consiste en aportar a
través de la dieta del animal, en fases concretas de su
desarrollo, una serie de nutrientes capaces de modificar
la expresión de algunos genes relacionados con el crecimiento del animal y con la calidad de la carne obtenida.
Esta experiencia se realizó en ganado de raza Angus, en
un intento de potenciar las características organolépticas
de la carne, ya de por si excelente.
En la siguiente figura se aprecian un menor pH de
la canal a 24 horas en el grupo de Alltech Angus, así
como mejoras en los niveles de oxidación (MDA) y coloración de la carne tras 2 semanas de maduración. En
la tabla se puede observar como los animales que recibieron una nutrición programada el color de la carne
era más pálido y el color de la grasa menos amarillento. Por último, los niveles de Selenio eran mayores que
en el caso control.
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OS EFEITOS DA NUTRIÇÃO
NA QUALIDADE DA CARNE DE BOVINO
EFECTOS DE LA NUTRICIÓN SOBRE LA CALIDAD DE CARNE EN TERNEROS

Figura 2. y Figura 3.
Además de las características organolépticas de la carne
en mostrador, los índices productivos también mejoraron. Parámetros como la ganancia media diaria y el peso
canal se vieron incrementados. Por otra parte, valores
como la morbilidad, el coste de cebadero y los días de
engorde disminuyeron, dando lugar a una mejora sustancial del balance económico.

Cabe a destacar que una deficiencia de las anteriores
pautas puede acabar desarrollando problemas como el
caso de acidosis ruminal subaguda, desorden alimentício
que acabará por alterar la expresión génica y por lo tanto
dañando el producto final. De aquí que para obtener la
calidad de carne deseada, el cuidado del animal será necesario des de un principio a fin.
CONCLUSIONES

PAUTAS DE MANEJO
Aparte de la calidad de la alimentación y del uso de tecnologías que puedan mejorar la durabilidad o la calidad
de la carne producida, el manejo al que se vea sometido
el animal durante el periodo de cebo también va a afectar el resultado final. Factores como un buen acceso al
comedero y a agua limpia, disponer de espacio suficiente por animal en los corrales y cama limpia y seca donde
poder descansar, son detalles que además de ayudarnos
a conseguir buenos índices de crecimiento y de eficiencia alimentaria, también contribuyen a mejorar otros parámetros como infiltración de grasa, rendimiento canal o
coloración de la carne.

Razas como la Aberdeen Angus son especialmente interesantes por el compromiso conseguido entre aptitud
productiva y la calidad de la carne que producen. La carne
de vacuno es una de las más apreciadas, pero al mismo
tiempo es una de las más costosas de producir. Como técnicos en producción y ganaderos, debemos asegurarnos
que producimos aquello que el consumidor espera obtener, ofreciéndole una experiencia placentera cada vez que
consume carne de vacuno. Para ello es necesario cuidar
todos los detalles del proceso, comenzando por escoger
razas de ganado capaces de producir carne de gran calidad
organoléptica como es la raza Aberdeen Angus, aportando
la dieta y nutrientes más adecuados, y cuidando todos los
detalles de manejo tanto durante el crecimiento y cebo,
como en el sacrificio y maduración de la carne.
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O PODER DA TECNOLOGIA GENÓMICA
THE POWER OF GENOMIC TECHNOLOGY
Dra. Kajal Devani – Diretora do Departamento de Genética e Melhoramento
PT

As ferramentas para seleção
genética estão disponíveis há
décadas e têm sido aplicadas
na produção animal à escala
global, permitindo otimizar
caracteres económicos importantes, como é exemplo a
taxa de crescimento, o rendimento de desmancha, a fertilidade ou a sanidade animal.
As ferramentas mais utilizadas no mundo são as EPD –
Expected Progeny Differences (Diferenças Esperadas da
Progénie) e os EBV – Estimated Breeding Value (Valor Genético Estmado). As EPDs/EBV são calculados utilizando
os dados de pedigree e registo de performance do animal.
Geralmente os EPDs de animais mais jovens, que são
selecionados para reprodutores possuem uma precisão
(i.e. accuracy) baixa para o caractere de seleção (i.e. EPD/
EBV). A maior parte da informação refere-se aos seus pa-
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rentes o que é escassa. À medida que se regista mais
informação sobre o animal, i.e. a sua performance, e da
sua descendência, os valores de precisão de um EPD
aumentam. Considerando o intervalo entre gerações de
cada espécie e a recolha de dados de performance da
descendência pode levar muito tempo, como é o caso
dos bovinos. Um toiro poderá ter 4 a 5 anos até que a
descendência seja abatida e isso possa contribuir para
que os EBVs relacionados com a carcaça possam ter
uma precisão fiável. Então como podemos obter essa
precisão em animais jovens?
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O PODER
DA TECNOLOGIA GENÓMIC
THE POWER OF GENOMIC TECHNOLOGY

A solução é incorporar a tecnologia genómica no cálculo das DEPs (gEPDs) desses animais.

muito difíceis e dispendiosos. São exemplo a eficiência
alimentar, a fertilidade ou a resistência a doenças. Todavia, a hipótese de poder identificar os marcadores
genéticos para esses caracteres ajuda na sua seleção e
melhoramento. Por isso é estimulante seguir os avanços
tecnológicos nesta área que proporcionarão no futuro
aos criadores/produtores uma ferramenta importante na
seleção deste novos caracteres.
Em terceiro lugar, esta tecnologia pode ser usada para
maximizar o rendimento quando aplicado no maneio
alimentar (e.g. acabamento) de grupos de animais com
potencial genético semelhante.

O trabalho desenvolvido na passada década, demonstrou ser possível incorporar a tecnologia genómica em
programas de avaliação e seleção genética e traduzir-se
numa ferramenta útil para os criadores.
Atualmente é possível alcançar, rapidamente, precisões
altas comparativamente com o método tradicional, onde
as precisões inicias são baixas (i.e. <40%). Esta aplicação
tecnológica possibilita a identificação de animais com
mérito genético superior para caracteres económicos
importantes de uma forma precoce e com menor grau
de erro e permitindo um ganho genético mais célere.

Atualmente a tecnologia genómica é baseada nos marcadores dos polimorfismos de um só nucleótido (SNP single nucleotide polymorphisms) que estão associados
a diversas variações observadas em caracteres de uma
determinada população. Os paneis genómicos de elevada densidade SNP, têm normalmente 50.000 marcadores ou mais. O uso destes paneis está dependente do
valor genético dos animais para certos caracteres e da
disponibilidade das suas medições fenotípicas (e.g. peso).
Por isso é impreterível que os produtores façam registos
das medições a nível global. Uma vez que o ADN é herdável em blocos, os painéis de baixa densidade (6.000014.000 marcadores SNP) são menos dispendiosos dos
que os tradicionalmente utilizados.
Um benefício adicional do uso da tecnologia genómica
através dos SNPs é a verificação da ascendência (i.e. pai
e/ou mãe) que pode ser utilizada para assegurar a validação do pedigree e da informação de performance
em explorações que utilizem mais do que um toiro em
cobrição.

Legenda: barras a vermelho – ganho na precisão do EPD utilizando
o genoma; barras a azul – ganho na precisão utilizando o cálculo
tradicional de EPD

Em segundo lugar, a tecnologia genómica possibilita
uma precisão maior na seleção de caracteres que são

As ferramentas de seleção genética e a tecnologia genómicas são ferramentas que ajudam o criador a atingir os
objetivos da seleção de uma forma mais rápida.
A Canadian Angus Association recomenda aos seus
membros o uso destes instrumentos em conjugação
com a seleção fenotípica para a aptidão morfo-funcional. É recomendável por isso, que se selecionem animais
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balanceados nos caracteres produtivos no lugar de apenas se centrar na melhoria de um determinado caractere.
A Associação Canadiana é membro do Secretariado
Mundial da Raça Angus (i.e. World Angus Secretariat) e
disponibiliza vários recursos resultantes da investigação
que faz, como é exemplo o vídeo tutorial sobre EPDs,
que está disponível no YouTube, (ver link abaixo), com
intuito de colaborar globalmente para o melhoramento
da raça Angus, facto nos honra.
Link YouTube – EPD 101 Workshop
https://youtu.be/vUJjMRbARKA?list=UUuxo6S4SLVxCypFW_3tPhwQ

EN

Genetic selection tools have been available for several
decades, and have been applied in livestock production
globally to make tremendous strides in improving economically important traits such as growth, lean meat
yield, fertility and health. Globally, the most common
genetic selection tools used are Expected Progeny Differences (EPDs) or Estimated Breeding Values (EBVs).
EPDs are calculated using an animal’s pedigree and recorded performance information.
Typically, EPDs for young animals that are being selected
for retention and use are low in predictive accuracy. Most
of the limited information available on the animal comes
from its relatives. As more information becomes available on an animal, i.e. their own performance records
and subsequent performance records of their progeny,
then the EPDs become more accurate. Depending on
the generation interval of the species, the collection of
progeny performance records may take a long time. This
is especially true for beef cattle. A bull can be 4 to 5 years
old before his first progeny are slaughtered and 2 to 3 generations of his progeny need to be slaughtered before
his carcass EBVs are somewhat accurate. So how can we
get accurate proofs on young animals?
The solution is to incorporate genomic technology into
the calculation of EPDs for more accurate genomically
enhanced EPDs (gEPDs) on younger animals.
The past decade has shown that incorporating genomic
technology into livestock breeding programs can help
breeders in several ways. Firstly, genomic technology
provides additional information with which to calculate
EPDs so that they can be more accurate for younger
animals. At its current capacity, genomic technology is
able to achieve large increases in accuracy where the
initial accuracy is quite low (e.g. < 40%). Being able to
identify animals with superior genetics for economically
relevant traits sooner with less potential error allows for
faster genetic gain.
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Secondly, genomic technology allows for more accurate
genetic selection for traits that are difficult or expensive
to measure. Traits like feed efficiency, fertility, and disease
resistance are difficult and costly to measure. If identified, DNA markers for these traits can facilitate selection
for genetic improvement in these traits. It is exciting to
follow technological advances that will allow beef producers to select genetics for some of these novel traits.
Thirdly, genomic technology can be used to maximize
profitability through management. For example, marker assisted management can be applied to groups of
animals that have the same genetic potential to finish
together at feedlots.
Today, genomic technology is based on single nucleotide polymorphisms (SNP) markers that are associated with
variations observed in traits within a discovery population. High density genomic panels typically hold 50,000
or more SNP markers. The training of these panels to
predict the genetic value of breeding stock for certain
traits is dependent of the availability of phenotypic measurements for these traits. Therefore, it is imperative that
beef producers globally keep measuring phenotypes.
Because DNA is inherited in blocks, low density and less
expensive panels that typically contain 6,000 to 14,000
SNP markers can be used for imputations. Imputation
allows beef producers to use less expensive panels to
gain accuracies very similar to high density panels. An
additional benefit of genomic technology is SNP parentage verification which can be applied to ensure pedigree
accuracy and assign performance information to sires
where a multi-sire pasture situation exists.
Genetic selection tools and genomic technology can
help beef producers accomplish their genetic improvement goals faster. The Canadian Angus Association
recommends using these tools in concert with phenotypic selection for sound structure and functionality.
Selecting for and raising balanced animals is always
recommended over single trait selection. As an active
partner in the World Angus Secretariat, the Canadian
Angus Association has several resources, including an
EPD 101 tutorial on YouTube, available to Angus breeders globally as we collaborate for the improvement of
a breed that we are extremely proud of, and in support
of breeders that we are honoured to serve.
Link YouTube – EPD 101 Workshop
https://youtu.be/vUJjMRbARKA?list=UUuxo6S4SLVxCypFW_3tPhwQ
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BREEDPLAN — PROGRAMA DE MELHORAMENTO
GENÉTICO PARA A ABERDEEN-ANGUS
EM PORTUGAL
Paulo Costa - Secretário Técnico
do Livro Genealógico Português
da Raça Aberdeen-Angus

O programa BREEDPLAN é o sistema de avaliação genética para raças bovinas de carne mais utilizado no mundo
e que permite avanços rápidos no melhoramento.
O sistema foi criado na Austrália pelo Animal Genetics &
Breeding Unit (AGBU) e comercializado pelo Agricultural
Business Research Institute (ABRI). O programa é utilizado
em 15 países como por exemplo na Nova Zelândia, EUA,
Canadá, Argentina ou Reino Unido (i.e. Aberdeen-Angus
Cattle Society), para 44 raças e mais de 100 organizações
de criadores.

O BREEDPLAN PERMITE:
• Disponibilizar online, informação sobre o pedigree e
sobre o seu criador;
• Pesquisar animais selecionando o sexo, a idade, o(s)
EBVs de interesse e o seu nível de precisão;
• Criar índices que combinam vários EBVs com importância para o uso comercial;
• Analisar a tendência da expressão de determinado caractere;
• Fazer um emparelhamento como projeção hipotética
da combinação;
• Avaliar o nível de consanguinidade.
• Permitir o acesso on-line permanente para consulta
dos EBVs e genealogia, o que permite fazer a divulgação
do melhoramento genético conjunto ou de um criador
em particular.

ESTIMATED BREEDING VALUE - EBV
O sistema utiliza o método BLUP (modelo animal) e
estima o valor genético esperado de vários caracteres
produtivos importantes de um determinado animal
(tabela 1). Os caracteres escolhidos são expressos em
EBV - Estimated Breeding Values (Valor Genético Estimado) em que os valores de performance são apresentados nas unidades correspondentes (ex: kg) ou em
percentagem.
Tabela 1. Caracteres economicamente importantes na
avaliação (Reino Unido)

Fonte: ABRI

Os EBVs são calculados com base na informação da performance de um animal, dos seus parentes, da heritabilidade dos caracteres e da relação entre diferentes caracteres e da performance da população ao longo dos anos.
Desta forma quer os EBVs são dinâmicas no tempo, pois
a entrada de mais dados e também dos parentescos alteram os valores e reforçam a precisão. O reforço dos
valor genéticos também tem o contributo dos ascendentes que são avaliados noutros países que utilizam o
Breedplan.
Quando registamos o peso de um animal, 70% tem o
contributo do ambiente (e.g. plano nutricional) e apenas 30% se deve à sua genética. Contudo, o Breedplan
consegue dissociar uma componente da outra criando
grupos onde os contemporâneos têm maneio idêntico.
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NÍVEL DE PRECISÃO
Para cada carácter (i.e. EBV) está associado um nível de
precisão (i.e. accuray) expresso em percentagem. Quanto
mais próximo de 100, maior a probabilidade de transmitir
metade do valor à descendência. O nível de precisão cria
uma hierarquização sobre a sua importância na seleção
genética, i.e. baixa; média; média a alta e alta (ver tabela 2).
Tabela 2. Nível de precisão e a sua hierarquia

Figura 1.

cada EBV, clicando em “switch graph” onde aparecerá
um gráfico com os valores dando uma noção de como
pode variar o contributo de determinado EBV na descendência (figura 2).

Fonte: ABRI

Os valores de EBVs estão disponíveis 24h/7dias nos websites das Associações que o utilizam (e.g. Aberdeen-Angus Cattle Society) e aparecem num quadro (tabela 3)
com os respetivos valores sempre em comparação com
média da raça avaliada em determinado ano, isto é o top
50%, assim como o nível de precisão.
No quadro existe uma hiperligação para a tabela de percentis e abaixo do quadro quais os caracteres avaliados
para um dado animal.
Tabela 3. Quadro com os valores do EBVs em avaliação
Outra forma, ilustrativa, é clicar no ícone do gráfico (ver
fig. 1). Onde 0 é o valor genético mais baixo, 50 a média
da raça e 100 o valor mais elevado. Assim um animal estará abaixo (i.e. para o lado esquerdo) ou acima (i.e. para
o lado direito) em relação à média.
Uma vez que o nível de precisão se relaciona com o
desvio padrão do erro é também possível consultar para
Tabela 3.
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Figura 2.

TABELA DE PERCENTIS
Para verificar a posição dos valores dos EBVs no top ranking
da raça está disponível a tabela dos percentis (tabela 4).
Tabela 4. Percentis da população britânica avaliada pelo
BREEDPLAN.

Tabela 4.
Adaptado: Aberdeen-Angus Cattle Society
Legenda: Top Value - valor mais alto; Top 50% - média da raça e
Low Value – valor mais baixo

O Breedplan está desenhado para serem criados índices
de interesse comercial para quem utiliza a raça no cruzamento quer para produção de animais para abate ou
para a produção de fêmeas.
O Reino Unido criou o chamado Angus Terminal Index que
serve para avaliar machos com potencial para o cruzamento industrial e o Angus Self Replacement que serve para avaliar o potencial de produzir fêmeas aleitantes cruzadas para
reposição em explorações de carne. Estes índices também
têm valores que são comparados com a média racial.

PARA ENTENDER MELHOR CADA EBV
1. Facilidade no parto (Calving ease direct) – estima a
facilidade no parto, baseado no registo da pontuação
relativa à dificuldade no parto, em fêmeas cuja parição
acorra aos 24 meses. Os EBVs são expressos em %;
2. Facilidade no parto das filhas (Calving ease daughters)

– estima a facilidade no parto das filhas cujo parto ocorra
aos 24 meses. Os EBVs são expressos em %;
3. Tempo de gestação (Gestation length) – estima o tempo de gestação desde a conceção. Os EBVs são expressos em número de dias;
4. Peso ao nascimento (Birth weight) – estima o peso
ao nascimento ajustado à idade da mãe. Os EBVs são
expressos em kg;
5. Peso aos 200 dias (200-day weight) – estima o peso
registado entre os 80 e os 300 dias de idade. Os dados
são ajustados aos 200 dias e à idade da mãe. Os EBVs são
expressos em kg.
6. Peso aos 400 dias (400-day weight) - estima o peso
registado entre os 301 e os 500 dias de idade. Os dados
são ajustados aos 400 dias e à idade da mãe. Os EBVs
são expressos em kg;
7. Peso aos 600 dias (600-day weight) - estima o peso
registado entre os 501 e os 900 dias de idade. Os dados
são ajustados aos 600 dias e à idade da mãe. Os EBVs
são expressos em kg;
8. Peso adulto da vaca (Mature cow weight) – estima o
peso da vaca quando os filhos são pesados aos 200 dias e
ajustado aos 5 anos de idade. Os EBVs são expressos em kg;
9. Produção leiteira (Milk) – estima a capacidade leiteira
de um animal. Para os toiros, o EBV indica o efeito da pro-
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dução nas filhas, herdado pelo pai, baseado no peso aos
200 dias da progénie. Para as fêmeas indica o potencial direto na capacidade leiteira. Os EBVs são expressos em kg;
10. Circunferência escrotal (Scrotal size) – estima a circunferência escrotal e é calculado pela medição realizada entre os 300 e os 700 dias de idade e ajustado aos
400 dias de idade. Os EBVs são expressos em cm;
11. Peso de carcaça (Carcase weight) – estima as diferenças genéticas no peso de carcaça de animais abatidos
aos 650 dias de idade. O EBV é baseado nos registos das
unidades de abate. Os EBVs são expressos em kg;
12. Área do lombo (Eye muscle area) – é calculado pelas
medições efetuadas por ultrassonografia, in vivo, e dos
dados obtidos nas unidades de abate ajustados a um
peso de carcaça de 300kg. O EBV é indicador das diferenças genéticas na área do lombo medido entre a 12ª e
13ª costela. Os EBVs são expressos em cm2;
13. Espessura de gordura (Fat depth) – calculado pelas
medições da gordura subcutânea efetuadas por ultrassonografia, in vivo, e dos dados obtidos nas unidades de
abate ajustados a um peso de carcaça de 300 kg. O EBV
é indicador das diferenças genéticas na distribuição de
gordura na caraça. Os EBVs são expressos em mm;
14. Rendimento de desmancha (Retail beef yield) - estima as
diferenças genéticas na percentagem de desmancha numa
carcaça standard de 300kg. Os EBVs são expressos em %;
15. Gordura intramuscular (Intramuscular fat) – estima as
diferenças genéticas na percentagem de gordura intramuscular entre a 12ª e 13ª costela numa carcaça de 300
kg. Os EBVs são expressos em %;
16. Índice para cruzamento industrial (Terminal index) estima as diferenças genéticas na produtividade líquida por
vaca, tendo como referência uma exploração de carne
cujas carcaças são comercializadas na UE e sem especificação para o nível de gordura intramuscular. Assume-se
que os animais são abatidos com um peso vivo entre os
550-580kg (i.e. 280-320kg carcaça) por volta dos 16 meses
de idade. Os EBVs são expressos em libras (£);
17. Índice para a reposição de fêmeas (Self Replacing
Index) estima as diferenças genéticas na produção liquida por vaca, tendo como referência uma exploração de
carne onde as fêmeas para reposição são selecionadas
na exploração e os machos (i.e. castrados) e as fêmeas
supranumerárias comercializadas na EU e sem especificação para o nível de gordura intramuscular. Assume-se
que os castrados são abatidos com um peso vivo de cerca de 615kg (330kg de carcaça) por volta dos 18 meses
de idade. Os EBVs são expressos em libras (£);

O registo da medição do perímetro escrotal pode ser
enviado pelo veterinário que o incluiu no relatório do
exame andrológico, desde que se cumpra o intervalo de
idades (300 a 700 dias).

REGISTO DE PERFORMANCE

Assim, desde 2008 que os registos de performance se
guiam pela modelo de recolha de dados de performance,
pelo que se está a desenvolver a plataforma que permita
validar os dados e deste modo produzir os EBVs da população Nacional e por criador, que serão comparados com
à população registada no Reino Unido numa primeira
fase, uma vez que a número de animais é ainda reduzido
para que que justifique criar um “Breedplan Portugal”.

O registo de pesagens pode ser efetuada quer pelo técnico acreditado quer pelo criador e como vimos atrás
são elegíveis para pesagem todos os animais com idade
mínima de 80 e máxima de 900 dias de idade, exceto
fêmeas no último terço da gestação. Pode ser registada
mais do que uma pesagem no mesmo período desde
que com um intervalo de 60 dias entre pesagens.
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Porém, os registos das medições por ultrassonografia
apenas têm validade quando operados por um técnico e
equipamento acreditados pela ABRI.
O Breedplan possui uma verificação contínua dos dados
que estão a entrar no sistema e analisa a variação no registo de performance entre animais em cada grupo de
contemporâneos. Embora se espere alguma diferença
entre animais, quando a diferença entre o valor de performance de um animal e a média de todos os animais
é maior do que a esperada o registo é sinalizado como
atípico (outlier) e enviado para o criador. Assim é possível
verificar e/ou corrigir o erro. Caso esse erro não seja a
tempo verificado/corrigido é apagado do sistema.

PORQUÊ UTILIZAR O BREEDPLAN
EM PORTUGAL?
O desenvolvimento da raça no país deveu-se, obviamente, às sucessivas importações de reprodutores que tem
permitido o crescimento no número de registos e a seleção genética.
Tendo em conta que a maioria dos animais importados
para o Livro Genealógico Português da Raça Bovina
Aberdeen-Angus são avaliados ou possuem ascendentes
avaliados por este programa no Reino Unido (i.e. Aberdeen-Angus Cattle Society) e que muitos dos toiros utilizados em inseminação artificial são comuns aos dois
Livro Genealógicos, a oportunidade de participar neste
programa resulta numa mais-valia no progresso genético
da raça para Portugal e para a sua divulgação.
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VERMELHO FOI A COR
DO DIA DE CAMPO DE 2015

O Dia de Campo de 2015 foi organizado com a colaboração do rebanho REI de Reinaldo Engrossa. O evento contou com os patrocínios da Alltech, Fertiprado, New Holland
e Sojagado, juntando mais de 160 pessoas na Herdade da
Namorada em Beja para visitar a propriedade, os animais e
proporcionou um espaço de divulgação e de convívio entre criadores, produtores e agentes ligados ao setor.
A Herdade da Namorada possui uma área de produção
de 1.200ha e é servida pela barragem do Alqueva permitindo a produção de cereis, oleaginosas e forragem, atividade principal até ao ano de 2012 altura em que efetuou
um importação de animais vermelhos da Dinamarca e
que contou com o apoio de Roland Winter (rebanho RW)
e de Soren Vester (SRV).
A intenção de Reinaldo Engrossa é selecionar e melhorar
animais reprodutores de cor vermelha em alternativa à
criação de animais pretos. Atualmente conta com um 79
vacas puras, sendo o maior efetivo nacional e um dos
maiores da Europa.
Reinaldo Engrossa possui outra área de produção de bovinos em cruzamento industrial com toiros Aberdeen-Angus vermelhos, vendendo animais vivos para acabamento.
O programa do evento teve início com uma visita à exploração e aos vários de animais de recria e criação,

mostrando um pouco da genética e dos resultados do
melhoramento que Reinlado Engrossa e seu filho Pedro
têm vindo a efetuar.
A família Engrossa preparou uma receção campestre
com a montagem de uma tenda onde decorreram as
palestras e o almoço convívio, localização privilegiada
junto à barragem na exploração.
Foram palestrantes: Paulo Costa (Secterário Técnico) debruçando-se sobre o valor da raça no cruzamento industrial; Eng. José Vieira da Sorgal que fez uma descrição
da missão da Sojagado como parceiro de negócios, Dr.
Josep Roquet da Alltech Espanha sobre “A influência da
nutrição na qualidade da Carne”. O Prof. Filipe Ravara e
Dr. Luís Messias da Caixa Geral de Depósitos que apresentaram o programa de incentivo “Agro-negócio” e da
estratégia de apoio à produção Nacional. Já o Eng.º João
Pedro Pereira da empresa Fertiprado fez uma apresentação sobre o “Aumento da rentabilidade dos sistemas pecuários extensivos com recurso a pastagens e forragens
ricas em leguminosas “.
O programa de intervenções terminou com uma atualização dos resultados do programa “Angus Pingo Doce”
dos técnicos Dr. José Fraga e Luís Correia- Grupo Jerónimo Martins.
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CARNE ABERDEEN-ANGUS
PORTUGAL – SOMA E SEGUE!
BALANÇO DE 2015
Mónica Medeiros – Técnica da Aberdeen-Angus Portugal
O projeto entre a Associação de Criadores da Raça Aberdeen-Angus e o Grupo Jerónimo Martins denominado
de Aberdeen-Angus Portugal- Carne Controlada, tem
mostrado desde 2012 ser uma parceria de sucesso em
conjunto com os produtores de carne e o organismo privado de controlo e certificação- CERTIS.
Seguindo a tendência dos anos anteriores, 2015 apresentou novamente um crescimento do número de produtores aderentes ao projeto bem como do número de
carcaças certificadas. Foram abatidas 2597 cabeças o
que representou face ao ano de 2014, um crescimento
de 95%. A frequência dos abates registou um aumento,
o que traduziu uma média mensal de aproximadamente
216 bovinos.
Como seria de esperar pelos resultados demonstrados
em anos anteriores, o Continente passa a ser dominante
no fornecimento de carne para a superfície comercial,
com um número de 1925 carcaças certificadas para 672
nos Açores (Gráfico 1). Contudo, verifica-se uma maior
regularidade do produtor dos Açores (i.e. Cooperativa União Agrícola de S. Miguel), fruto do trabalho não
apenas da escolha de toiros para inseminação artificial,
mas também de um maneio alimentar na recria e acabamento que permite constituir lotes mais equilibrados de
animais para o abate e consequente reflexo na melhoria
da classificação de carcaça, nas esquecendo que a linha
materna é constituídas por raças leiteiras.

Gráfico 1: Evolução do número de carcaças Aberdeen-angus Portugal- Carne Controlada nos Açores e Continente.

No Continente a idade média ao abate é de 16 meses
para machos e fêmeas, enquanto nos Açores para os
dois géneros situa-se nos 18 meses. A diferença de dois
meses provém da raça materna dos bovinos, uma vez
que no Continente utiliza-se o cruzamento do Angus
com vacas cruzadas na sua maioria de aptidão de carne,
nos Açores este cruzamento é efetuado com vacas de
aptidão de leite, como a Holstein- Frísia ou Jersey. Assim
sendo, para atingir o peso requerido pelo Pingo Doce é
necessário que os animais permaneçam em acabamento por este período de tempo adicional.
Conforme o Caderno de Especificações da Aberdeen-Angus Portugal- Carne Certificada, são admitidas carcaças com conformação mínima de O e de gordura 2, conforme a Grelha Comunitária de Classificação SEUROP.
No gráfico 2 são apresentadas as percentagens de carcaças distribuídas pelas classes conformação O, R e U
para novilhos entre os 12 e 24 meses. A maior percentagem de carcaças certificadas foram classificadas como
R- boa, com 76% nos Açores e 78% para o Continente.

Este exemplo demonstra que a raça Aberdeen-Angus
pode dar um importante contributo para a produção nos
Açores, em particular no setor leiteiro tanto na vertente
da facilidade no parto como na valorização do vitelo F1,
tanto mais importante no contexto difícil que as explorações leiteiras atravessam com a liberalização do regime
de quotas e do embargo Russo.
Gráfico 2: Percentagem de carcaças classificadas para a conformação, segundo a Grelha Comunitária SEUROP para a categoria de
novilho, distribuídas pelas letras U- muito boa, R- boa, O- razoável.

No gráfico 3, são apresentadas as percentagens de carcaças distribuídas pelas classes do estado de gordura 2,
3 e 4 para novilhos entre os 12 e 24 meses. Verificou-se
que nos Açores este ano produziram-se carcaças mais
magras, 69% com nível 2, face ao ano passado, enquanto
o Continente mantém o nível 3 com 66%.
O número de bovinos certificados, no âmbito da Rotulagem Facultativa reforça a aposta da Associação na rotu-
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lagem facultativa como instrumento de promoção e uso
da raça Aberdeen-Angus, assim como de proporcionar
uma valorização da produção, a diferenciação da comercialização e a fidelização do consumidor numa carne de
elevada qualidade orgamoléptica.
No território Continental a procura persistente de machos
reprodutores reflete o maior número de produtores de
carne que querem fazer parte do sistema de rotulagem
e da oferta de animais cruzados Aberdeen-Angus para
abate.

A desvalorização do leite e os incentivos para o fim de
atividade de explorações leiteiras são dois fatores que
provocarão um impacte na produção de carne. Apesar
de todas as contrariedades os números não mentem, a
produção continua a crescer devido à elevada demanda
deste produto na superfície comercial e a Carne Controlada apresenta-se no mercado com uma valorização
média superior ao produtor de carne de 15%.

O sinal do Grupo Jerónimo Martins – Pingo Doce é uma
aposta forte na marca “Angus Pingo Doce” o que reforça
a aposta na nossa capacidade produtiva.
Na região autónoma dos Açores a raça serve a sua complementaridade não apenas na vertente materna (i.e.
facilidade no parto) mas também na valorização do vitelo F1. Neste capítulo a Cooperativa União Agrícola é
um exemplo de integração da sua capacidade junto dos
seus sócios providenciando aconselhamento técnico na
inseminação artificial e depois assegurando a compra
dos produtos para recria e acabamento.

Gráfico 3: Percentagem de carcaças classificadas para o estado
de gordura, segundo a Grelha Comunitária SEUROP para a categoria de novilho, distribuídas pelos número 2- magra, 3- média e
4- gorda.
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O COMEÇO DE UMA EXPLORAÇÃO
ABERDEEN-ANGUS, INFORMAÇÃO,
GENÉTICA E … PAIXÃO
Luís Paulino Martins –Rebanho ALICERCE

Ainda que o meu interesse pela criação de gado bovino
se devesse a memórias e experiencias de vida que me
fazem sentir gosto pela terra e pela pecuária, incutidos
desde miúdo pelo meu avô, se me esquecer de tudo
isso, se me colocar num nível zero de conhecimento e
se quiser de uma forma racional e académica informarme sobre este tema, penso que as perguntas e respostas
que todos faremos serão, senão estas, outras muito semelhantes:

grande quantidade de informação nos conduz naturalmente a uma raça – Aberdeen Angus.

Como criar vacas? Com o menor custo! Qual a melhor raça?

Foi assim a minha experiência pessoal, quando em 20092010 decidi criar vacas em linha pura. As principais associações da raça Aberdeen Angus espalhadas pelo mundo,
Reino Unido, Estados Unidos da América, Canadá, Austrália e Nova Zelândia disponibilizam a quem se interessar
por esta raça uma exaustiva quantidade de informação
sobre os animais ali registados, pedegrees, performances,
criadores, genética disponível, etc, etc. Apercebemo-nos
então de um trabalho apaixonado e cientifico espalhado
pelos quatro cantos do mundo, com mais de 150 anos de
história.

Se a partir destas perguntas, procurarmos informação
que nos permita obter respostas através dos meios de
pesquisa que estão atualmente à nossa disposição neste mundo global da web, começamos a notar que uma

A partir dos sites destas cinco associações da raça,
abrem-se sucessivas janelas de informação para explorações de escalas e vocações diversas, desde o pequeno
criador irlandês ou escocês com meia dúzia de vacas, a

Para que criamos vacas? Para produzir carne! Qual a melhor carne?
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O COMEÇO DE UMA EXPLORAÇÃO
ABERDEEN ANGUS

explorações familiares de grande dimensão com milhares
de animais nos EUA e Austrália, passando por instituições
privadas e oficiais que se dedicam ao estudo e criação da
raça, como agrupamentos de criadores, multinacionais de
criação de gado bovino, fundações, universidades etc. Os
sites, blogs e, redes sociais existentes sobre este assunto
são infindáveis e reencaminham-nos sempre para mais e
mais informação sobre tudo o que envolve a raça.
Os testemunhos de experiencias e percursos de vida ao
serviço da criação de gado Aberdeen Angus são imensos e todos assentam num binómio, a sustentabilidade
económica da raça ao longo dos tempos, em mercados
exigentes sob o ponto de vista da competitividade (The
Business Breed) e a vocação da raça para despertar verdadeiras paixões entre os seus criadores.
Rapidamente um interessado na raça deverá encontrar o
rasto dos animais que deram origem à genética existente
na sua exploração, ou de animais que pretende adquirir,
às vezes recuando nas sucessivas páginas de
pedigree até à segunda metade do século XIX,
altura da criação dos livros genealógicos na Escócia 1857 e EUA 1883.

registada e portanto com mais informação ao nível do
controlo de performances, EBVs (RU) e EPDs (EUA).
Esta informação deve seguidamente ser cruzada com
as principais caraterísticas que pretendemos fixar para
o nosso rebanho, mais uma vez assentes nos recursos
disponíveis e perspetivando os nossos clientes alvo, dizem os testemunhos de criadores com várias gerações
de experiencia na criação de gado Aberdeen Angus que
devemos começar por fixar-nos em 3, 4, no máximo 5
das inúmeras qualidades mensuráveis da raça:
Precocidade, fertilidade, facilidade de parto, baixo peso
à nascença, capacidade de aleitamento, rapidez de crescimento, docilidade, capacidade de conversão de pastagem natural em carne, adaptabilidade ao meio e recursos disponíveis, qualidade e homogeneidade de carcaça
com incorporação de gordura intramuscular, longevidade, etc, etc, etc ….
Em Portugal, algumas dezenas de touros de insemina-

O “novo” criador pode assim, a partir daí, selecionada e sedimentada toda a informação
que se adapte às condições que possui: tipo
e quantidade de terra, disponibilidade de recursos financeiros, humanos etc, iniciar o seu
percurso como criador e conseguir (talvez)
um dia na sua, ou numa geração futura, fixar
uma tipologia de animal em termos fenotípicos e funcionais que os seus pares identificam
como resultado do seu trabalho enquanto
criador – é a este desígnio que um criador em
“linha pura” deve aspirar!
A principal ferramenta para executar este trabalho é a genética, associada à medição continuada dos resultados que as opções tomadas provocam no efetivo de um determinado rebanho,
este caminho é naturalmente feito de avanços e recuos,
a genética não é uma ciência exata mas é o principal
meio de progredir, na criação de uma qualquer raça.
A principal ferramenta para introduzir genética de qualidade a baixo custo num rebanho, é a inseminação artificial.
Com a disponibilidade de informação existente, acima
descrita, o criador não se deve abster de fazer o seu
trabalho de casa, ao informar-se das características e
performances, mais ou menos testadas (accuracy) dos
touros disponíveis no mercado, sempre avaliando os recursos disponíveis na exploração, trocando impressões
com o staff técnico da associação e com outros criadores em Portugal ou no mundo, aqui também usando
a web, que já utilizaram esses touros. Para além do pedigree reconhecidamente rico em animais referência na
raça, devem procurar-se touros com mais descendência
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ção artificial são já comercializados com preços de dose
entre meia dúzia de euros e uma centena de euros, a discrepância entre estes preços está muitas vezes associada
a estratégias de marketing e comercialização das multinacionais do sector de negócio de sémen de bovino que
movimenta milhões de dólares/ano a nível mundial.
No entanto, um touro com um preço de palheta de meia
dúzia de euros pode perfeitamente melhorar o nosso
efetivo com mais um excelente exemplar…ou não, o
mesmo acontecendo com um touro de uma centena de
euros a palheta … daí também o gozo da genética…”Must
off all, have fun!”

Na fotografia ALICERCE LINDA H2368 e ALICERCE LINDA
G7074, intervalo entre partos de 376 dias e filhas do toiro
canadiano GF SON IN LAW 4Z (CA1660164) e australiano
ARDROSSAN ADMIRAL A2 (AUNAQA2), respetivamente,
mas ambas descendentes da vaca americana Queen
Mother (AAA 41) do Livro genealógico americano, nascida a 01-01-1843.

www.angus.media/Websites

A raça Aberdeen Angus - uma raça universal e eclética
com mais de 150 anos de história.

WEBGRAFIA
www.angus.org
www.aberdeen-angus.co.uk
www.angusaustralia.com.au
www.cdnangus.ca
www.angusnz.com
www.aberdeen-angus.pt
www.angusjournal.com
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DO MÉXICO PARA O MUNDO
MÉXICO PARA EL MUNDO
Eng.º Billy Estrada Zubia

PT

DIRIJO ESTAS PALAVRAS A TODOS OS
NOSSOS AMIGOS DA FAMÍLIA ANGUS

tásticos, e sobretudo que os produtores mexicanos são
gente séria, trabalhadora e que gosta de receber e fazer
novos amigos.

Para mim é uma grande honra dirigir-me a todos vós e
permitam-me expressar o enorme agradecimento do
povo Mexicano e em especial da Asociación Angus Mexicana cada um dos participantes na Reunião do Secretariado Mundial da Raça Angus (World Angus Secretariat)
em Outubro de 2015

COMO DIZ O DITADO MEXICANO ¡MI CASA
ES SU CASA!
Aproveito a oportunidade para dar a conhecer um pouco
da produção bovina no México.

Contamos com a participação de mais de 350 pessoas de
16 países.
O programa decorreu em três locais, Chihuahua, Durango e Mazatlán os quais foram um exemplo da hospitalidade e simpatia dos Mexicanos. Fez-se um grande
esforço para mostrar a todos que o México é um grande
país, tem belezas naturais, gastronomia e folclores fan-

PRODUÇÃO PECUÁRIA MEXICANA
O México é um país com vocação natural para a ganadeira, ocupando esta atividade mais de 50% do território e é
o segundo produto mais exportado a seguir ao tomate.
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Foto dos participantes na Reunião do WAS 2015

A geografia do país vai desde a selva húmida e quente
do sudeste até ao deserto do noroeste, passando pelas
vastas planícies com pastagens luxuriantes onde se criam
todas as raças de carne.
Os métodos de produção são também variados, desde
os sistemas mais intensivos (i.e. feedlot) aos sistemas extensivos característicos das grandes áreas de pasto.
A comercialização no México divide-se em duas zonas
geográficas. O centro-norte produz animais vivos para a
exportação em vivo para os EUA e o centro-sul-sudeste a
produção de carne para consumo interno.
O gado para exportação é jovem e de baixo peso,
mas com a genética que interessa aos compradores.
A genética que se procura é a Angus e as suas cruzas, devido à performance que possuem na recria e no acabamento, respondendo às especificações de mercados (i.e. USDA).
O México é reconhecido pelo seu estatuto sanitário e
consequente confiança do mercado e do consumidor
a nível internacional. Sobre este tema há que reconhecer o esforço extraordinário e conjunto dos produtores
e das autoridades oficiais no controlo sanitário, boas
práticas de produção e rastreabilidade. Por isso os produtores Mexicanos devem ter em conta que este ativo
tem grande valor comercial, tanto nacional e internacional.
Os censos do gado bovino no México está em torno
de 30 milhões de cabeças, onde predominam as raças
zebuínas que em cruzamento com raças Europeias resultam num elevado vigor híbrido na performance produtiva. Na última década a raça Angus tem tido um papel
preponderante e importante na produção de carne.
Devido às alterações climáticas que se fazem sentir, o
México sofreu uma seca sem precedentes que durou 4
anos (2010-2013) e que resultou na perda de cerca de
60% do gado em algumas regiões do país. Atualmente o
efetivo está a recuperar e é em parte pela aposta que os
produtores estão a fazer no reconhecimento das vantagens da raça Angus.
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A uniformidade da descendência; a precocidade; a fertilidade; habilidade materna, a taxa de crescimento; a
qualidade da sua carne e sobretudo a valorização do
mercado estão a incentivar muitos produtores a escolher
a raça Angus.

ASOCIACIÓN ANGUS MEXICANA A.C.
A Asociación Angus Mexicana conta atualmente com
cerca de 200 sócios, representados em 18 estados da
república em particular no centro e centro-norte.
A Associação tem delegações nas cidades de Lagos de
Moreno, Jalisco, mas realizamos Assembleias Gerais em
vários pontos do país.
Desenvolvemos várias atividades de promoção e divulgação da raça. A Exposição Nacional de Angus tem este
ano a sua 27ª edição, sendo já um evento com participação internacional. Levamos também a efeito várias
mostras de gado puro em participamos igualmente em
outras feiras nacionais do setor.
Nestes eventos participam criadores de vários estados
e é notória a evolução genética e o cuidado na preparação e maneio dos animais em pista, o que torna mais
renhido e interessante os concursos da raça.
O Livro Genealógico registou mais de 6.000 animais nos
últimos 6 anos, representando uma aumento superior a
100% quer de registos (60% fêmeas e 40% machos) quer
de novos criadores, o que auspicia um crescimento sustentado da raça no México.
A Associação é dirigida por um Conselho Directivo no
qual estão representados sócios competentes e com espírito de serviço, dedicando muito tempo das suas vidas
e que trabalham arduamente para que a organização tenha o justo reconhecimento.
O corpo administrativo está encarregue do funcionamento do Livro Genealógico, registando os dados de
performance e genealógicos dos rebanhos associados.
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DIRIJO ESTAS PALABRAS A TODOS NUESTROS AMIGOS DE LA FAMILIA ANGUS.
Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes por este
conducto, ya que me permite poder expresar el gran
agradecimiento que el pueblo de México y en especial la
Asociación Angus Mexicana tiene para cada uno de los
participantes al Secretariado Mundial Angus celebrado el
pasado mes de octubre de 2015.

Estiveram representados 16 países

Em 2015 iniciamos a tipificação e confirmação genealógica através da análise de ADN de todo o efetivo puro
registado de modo a ter uma maior precisão e escolha
de reprodutores de mérito genético superior com apoio
dos marcadores moleculares.
O projeto mais recente da Associação é a consolidação e
implementação da marca “Carne Angus Certificada Mexicana”. Este objetivo tem tomado muito tempo e esforço
mas acredito que será uma ferramenta muito importante
na comercialização e promoção desta raça tão nobre.

Contamos con la participación de 16 países y más de
350 personas directamente involucradas con el proyecto, además de un número muy importante de personas
que fueron parte del mismo.
Fueron tres sedes, Chihuahua, Durango y Mazatlán, las
cuales mostraron la anfitrionía, nobleza y calidez de los
mexicanos. Se hizo el mejor de los esfuerzos para mostrar a todos que México es un gran país; tiene una belleza
incomparable en su geografía; su gastronomía y folklore
son fantásticos; y sobre todo que los ganaderos mexicanos somos gente buena y de trabajo y disfrutamos que
nos visiten para poder así establecer lazos de amistad
que perduraran por siempre.
Como dice el viejo refrán mexicano, ¡mi casa es su casa!
Quiero aprovechar la oportunidad para comentar algunos puntos importantes de la ganadería en este país.
GANADERÍA MEXICANA

RL TOP DOG 24Z - Campeão adulto e Grande Campeão da XXVI
Exposição Nacional de Angus na FENADU 2015

SECRETARIADO MUNDIAL ANGUS
Finalmente quero agradecer a todos os que participaram
na Reunião do Secretariado Mundial da Raça Angus no
México em 2015 e reconhecer que a vossa colaboração
foi um contributo decisivo para o êxito do evento.
A todos os amigos que fizemos de várias partes do globo,
aos produtores Mexicanos, às autoridades Nacionais, à
organização, ao Conselho Diretivo, departamento técnico e administrativo, aos meios de comunicação, às
nossas famílias e sobretudo a esta bendita raça Angus
por ter permitido ser parte deste sonho que tivemos a
oportunidade de viver e disfrutar.
Que Deus vos bendiga sempre!
Vosso Amigo
Billy Estrada

México es un país ganadero por vocación, donde más
del 50% del territorio nacional se dedica a esta noble
actividad, y esta representa el segundo lugar en ingreso
para el país en exportaciones no petroleras solamente
después del tomate.
Su geografía, que va desde la selva húmeda y cálida
del sureste hasta el desierto seco del noroeste pasando
por las vastas de llanuras ricas en pastos del altiplano,
permite que todas las razas de ganado se desarrollen de
la mejor manera.
Los medios de producción son también de lo más variados contando con sistemas modernos e intensivos así
como grandes praderas donde el ganado se cría de manera extensiva y libre.
México se divide en dos grandes áreas para la comercialización del ganado producido, el centro norte se dedica
básicamente a la producción de animales para exportación a los Estados Unidos del Norte y el sur-sureste a la
producción de ganado para el consumo nacional.
En el tema de exportación el ganado que se comercializa
es ganado muy joven y de poco peso pero de gran calidad genética, siendo la raza Angus y sus cruzas las más
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buscadas por los compradores, ya que se desarrolla de
manera muy eficiente en los potreros de acondicionamiento y desarrollo, así como en los corrales de engorda.

cia es cada día más reñida y espectacular por el grado de
calidad y preparación que los expositores muestran en
cada evento.

Un activo que México tiene y que le ha valido el reconocimiento a nivel mundial es sin duda la sanidad en el sector
pecuario, este país goza del prestigio que da la confianza
de los consumidores de todo el mundo al saber que al
adquirir ganado o carne mexicana, están obteniendo un
producto sano y confiable. Aquí tenemos que hacer un
gran reconocimiento a los productores que de la mano de
las autoridades han realizado un trabajo extraordinario en
lo referente a sanidad, buenas prácticas de producción y
trazabilidad. Los ganaderos mexicanos debemos de conservar este activo de manera celosa y responsable puesto
que en la actualidad son prácticas que marcan la diferencia en la comercialización nacional e internacional.

En la actualidad se registran más de 6,000 animales al
año y en los últimos 6 años el crecimiento ha sido mayor
al 100%, tanto en número de registro como de socios
nuevos. En los últimos años hemos registrado un poco
más del 60% de hembras y 40% machos lo cual nos demuestra que la raza Angus y su Asociación tienen un crecimiento muy sostenido.

El inventario ganadero nacional es de alrededor de 30
millones de cabezas de ganado bovino mayor, donde las
cruzas de razas Indicus son las que más predominan, y
es aquí donde las razas Europeas tienen un gran potencial de crecimiento, por lo que Angus ha sobresalido de
manera muy notable en la última década.

El cuerpo administrativo se encarga de la elaboración y
captura de todos los datos productivos y genealógicos,
para poder así elaborar los registros de pureza de raza y
evaluaciones genéticas.

Debido a los cambios climáticos que afectan todo el
orbe, México sufrió una sequía sin precedente en los
años 2010 al 2013, esto originó que se perdiera hasta
el 60% del hato ganadero en algunas regiones del país.
En la actualidad se está recuperando este inventario y es
muy grato ver que los ganaderos están viendo a Angus
y sus cruzas como una de las opciones más viables para
restablecer sus hatos.
La homogeneidad de las crías, la precocidad, fertilidad,
habilidad materna, la eficiencia en el desarrollo, calidad
de su carne y sobre todo el reconocimiento del mercado
al momento de la comercialización, hacen que la Raza
Angus se convierta en la favorita de todos los involucrados de la cadena productiva.
ASOCIACIÓN ANGUS MEXICANA A.C.
La Asociación Angus Mexicana cuenta en la actualidad
con un poco más de 200 socios activos, representados
en 18 estados de la república, la mayor parte de los socios
se encuentra en el centro y centro norte del país, tenemos nuestras oficinas centrales en la ciudad de Lagos de
Moreno, Jalisco; realizamos nuestra Asamblea Anual en
diferentes puntos de la república así como nuestra Exposición Nacional la cual ya es reconocida a nivel nacional
e internacional, celebramos varias Muestras Ganaderas
y participamos en las principales Ferias Nacionales, este
año celebraremos nuestra XXVII Exposición Nacional.
En estos eventos participan productores de varios estados de la república y cabe mencionar que la competen-
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La Asociación está dirigida por un Consejo Directivo en
el cual se encuentran socios de una gran calidad moral
y espíritu de servicio, los cuales con su tiempo y arduo
trabajo han permitido que la Asociación Angus Mexicana
sea reconocida ampliamente.

El año 2015 iniciamos con el apoyo de la autoridad, la
tipificación por medio del ADN del total del hato ganadero Angus registrado en nuestra Asociación, la cual
nos permitirá dar una mayor certeza en la genealogía de
nuestros animales, así como también podremos utilizar
el uso de esta tecnología para identificar individuos sobresalientes por medio de los marcadores moleculares.
Un proyecto que esta Asociación tiene en puerta es la
consolidación del proyecto de la Carne Angus Certificada Mexicana, ha tomado mucho tiempo pero estoy convencido que será una herramienta de comercialización y
de promoción sin igual para esta noble raza de ganado.
SECRETARIADO MUNDIAL ANGUS
Por último quiero agradecer a todos aquellos que participaron de alguna u otra forma en la realización del Secretariado Mundial Angus México 2015 y reconocer que
con su colaboración, este evento fue un éxito rotundo.
A los amigos de todas partes del mundo, a los ganaderos
mexicanos, a las autoridades, a los equipos de trabajo, al
consejo ejecutivo de esta Asociación, al departamento
técnico y administrativo, a mi equipo de trabajo, a los
medios de comunicación, a las revistas especializadas, a
nuestras familias y sobre todo a esta bendita raza Angus
por habernos permitido ser parte de este sueño que todos pudimos vivir y disfrutar.
Dios los bendiga siempre.
Su Amigo
Billy Estrada
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DESAPARECIMENTO
DE MANUEL RAPINHA
Paulo Costa – Secretário Técnico do LGPRBA
Dia de Reis de 2015 foi marcado pela trágica morte de
Manuel Idalmiro Rapinha aos 60 anos de idade.
Manuel Rapinha foi um dos fundadores do Livro Genealógico Português da Raça Aberdeen-Angus e da Aberdeen-Angus Portugal, ocupando cargos nos órgãos sociais.
Natural da ilha do Pico, o Sr. Rapinha, como era conhecido, desde sempre se dedicou à produção pecuária e
era uma referência pelas suas qualidades como criador
e produtor de carne.
Em 2008 decidiu apostar na raça Aberdeen-Angus, em
substituição do uso de raças tardias, importando animais
reprodutores da Irlanda. Nessa importação, que serviu
também o continente e as ilhas de S. Miguel, Terceira,
Graciosa e Faial, importou 4 fêmeas (BALLINVOSKIG
PAULA F270, LAVALLY LADY JANETT G201, LISDUFF
BAMBI G677 e LISDUFF DEE G681) e o toiro BALLINWING
VAIN ELIXIR F500, filho do ANKONIAN ELIXIR, o qual ganhou o primeiro lugar no primeiro concurso da raça na
Feira Agrícola dos Açores de 2010 na ilha Terceira.

Uma grande
perda para a
Aberdeen-Angus
Portugal

O Sr. Manuel Rapinha era um homem de convicções,
sem rodeios e muito honesto. Era um homem de trabalho à moda antiga! Ganhou o respeito e a admiração de
todos os que o conheceram. Era um fã incondicional da
raça Aberdeen-Angus e muito fez pela sua promoção e
uso não apenas na ilha do Pico mas por todos os Açores.
Tinha o sonho da raça ser a mais valorizada na Região e
no país, pelas qualidades raciais, que acreditava, e pela
qualidade inegável da sua carne.
Tinha brio e orgulho dos seus animais, preparando-os
com todo o afinco nos concursos e exposições que tinha gosto de participar.

A dedicação e paixão pela raça perdurará nos pedigrees dos animais registados e a registar no Livro Genealógico.
Que o seu exemplo inspire novos criadores e mantenha vivo o seu sonho!
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ANGUS NO BRASIL: 110 ANOS DE HISTÓRIA
E UM GRANDE FUTURO PELA FRENTE
Fábio Schuler Medeiros — Gerente Nacional, Programa Carne Angus Certificada
Embora haja registros da
chegada de animais Aberdeen Angus importados da
Inglaterra e Escócia ainda
no século XIX, a Raça é
criada no Brasil, oficialmente, desde 1906, ano de
criação de nosso primeiro
livro de registro genealógico bovino – Herd Book
Collares. Desde então, material genético e animais de
diferentes origens e criatórios do mundo todo foram, e
continuam a ser, introduzidos no país formando um verdadeiro “blend” do melhor da raça em todo o mundo.
Na região sul do Brasil, os criatórios estabeleceram-se e
multiplicaram-se com impulso especial nos anos 70 e 80
especialmente após a criação, em 1974, do Programa de
Melhoramento de Bovinos de Corte – PROMEBO, o qual
foi fundamental para a seleção da raça no Brasil e sua
expansão territorial.
Durante este mesmo período, o Brasil central vivia a
chegada e multiplicação dos zebuínos da raça Nelore, vindos da Índia, que se adaptaram perfeitamente as
condições de clima tropical da região central do país, os
quais foram responsáveis pelo primeiro grande salto da
pecuária brasileira.
No final da década de 80 a pecuária Brasileira passou por
uma verdadeira revolução. Fruto do trabalho pioneiro da
EMBRAPA, empresa brasileira de pesquisa agropecuária,
cultivares de pastagem do gênero Brachiaria foram introduzidos e multiplicados pelos campos do centro do país
permitindo a exploração de todo potencial de produção
desta região, com chuvas e radiação solar abundante em
boa parte do ano.
Os anos que se seguiram foram caracterizados pela expansão e consolidação do rebanho nacional, que atingiu um grau de padronização genético notável, onde os
zebuínos da raça NELORE passaram a compor cerca de
80% do rebanho nacional, construindo o segundo pilar
para a revolução que estava por vir e que veio a marcar
mais um grande ciclo da pecuária brasileira.
Se bem estes animais (Nelore) eram extremamente
rústicos, adaptados ao calor, aos ectoparasitas e ao desafio climático, careciam de precocidade sexual e de
acabamento, bem como traziam limitações em termos
de qualidade de carne em função da idade de abate e
carência na deposição de gordura subcutânea e intramuscular.

28

A busca pela heterose trouxe à pecuária brasileira um período de grande experimentação na década de 90, onde
o cruzamento industrial teve seu primeiro apogeu com a
utilização de raças taurinas continentais, britânicas, adaptadas, etc. A pecuária nacional viveu um momento de
muitas tentativas onde mais de 20 raças foram cruzadas
com o Nelore, levando a um grau de despadronização
na produção de carne e de resultados variáveis a campo, que fez com que, por volta do ano 2000, a técnica
do cruzamento caísse em completo desuso no país, que
voltou a ter seus rebanhos padronizados na raça nelore.
Em paralelo a este movimento de ascensão e queda do
cruzamento industrial a raça Aberdeen Angus avançava
nos campos da região sul. Seguindo o vitorioso exemplo
dos criadores da American Angus Association e outras
importantes entidades de Angus do mundo, um grupo
de criadores brasileiros resolveu tirar do papel um projeto
gestado desde o final dos anos 80. No ano de 2003 foi
fundado o Programa Carne Angus Certificada - Brazilian
Angus Beef, alicerçado em objetivos sólidos que até hoje
seguem inalterados: Integração da cadeia produtiva,
garantia aos consumidores de um produto diferenciado, garantia aos pecuaristas de valor adicional por sua
produção e fomento ao crescimento da raça Aberdeen
Angus em todo o país. Através da parceria firmada entre a
Associação Brasileira de Angus, uma importante indústria
frigorífica do estado do Rio Grande do Sul e uma rede
de supermercados, produtores, indústria e varejo, lado a
lado, assumiram o desafio de encantar os consumidores
com a carne de novilhos jovens da raça Angus.
Em um modelo de trabalho totalmente diferenciado do
adotado nos Estados Unidos, a Associação Brasileira de
Angus decidiu que a certificação de todas as etapas do
processo de produção seria realizada por técnicos da
própria entidade, garantindo a transparência e credibilidade de todo o processo através do acompanhamento
permanente de todas as etapas da produção, desde o
abate até a embalagem final, seguindo procedimentos
documentados e auditáveis de certificação, procedimento que trouxe transparência, credibilidade e integração a
cadeia produtiva. Além disso, sob o formato de um SELO
DE CERTIFICAÇÃO (e não como uma marca comercial)
o crescimento foi muito facilitado pois permitiu que diferentes empresas pudessem agregar-se ao processo e
potencializou os investimentos em marketing na carne
Angus Certificada pois, em uma visão de co-marketing,
todas as empresas participantes foram beneficiadas pelos investimentos realizados por cada uma na promoção
do produto.

Brasil central impulsionou a comercialização de genética Angus na última década. Embora 80% do rebanho
Brasileiro seja constituído de Zebuínos, Angus (preto e
vermelho) hoje representa 53% de todo o mercado de
inseminação Artificial de gado de corte do país, tendo
comercializado no último ano mais de 4 milhões de doses de sêmen. Em 2015, mais de 3,5 milhões de bezerros
com a genética ANGUS foram produzidos no Brasil, números que devem seguir crescendo confirmando a aceitação da raça Angus e a expansão do Cruzamento Industrial. A venda de reprodutores também foi potencializada
pelo Programa Carne Angus, tornando o ANGUS a raça
taurina que mais vende reprodutores em todo o país.

Após os primeiros 4 anos de trabalho chegou o momento de submeter o processo a avaliação de organismos internacionais de certificação, para verificação de sua confiabilidade e credibilidade. No ano de 2007, a AUSMEAT
Certificadora, passou a auditar regularmente e atestar
publicamente a credibilidade do trabalho da Associação
Brasileira de Angus. O elevado grau de profissionalização
alcançado permitiu o rápido crescimento do Programa
que conta hoje com parceria com as principais indústrias produtoras de carne do Brasil, atuando em mais de
20 unidades industriais em 8 estados do país, e com as
maiores redes de varejo, como McDonalds por exemplo.
Seguindo padrões de qualidade análogos aos utilizados
em todos os demais países que adotaram este tipo de
trabalho, o Programa Carne Angus Certificada é um case
de sucesso sendo considerado a referência Nacional em
carne de qualidade. A credibilidade deste trabalho conquistou o reconhecimento não apenas dos consumidores no país, mas também do Ministério da Agricultura,
que recentemente declarou a obrigatoriedade de adesão
a nosso programa para utilização da informação da raça
Angus nos rótulos de carnes em todo país.

Atualmente o Brasil conta com mais de 400 criatórios da
raça espalhados pelo país. O Sumário ANGUS Promebo,
já em sua 25ª Edição, teve suas DEPs geradas a partir de
uma base de dados contendo 235.277 produtos ANGUS
onde constam 748 animais provados em condições nacionais. O registro de animais ANGUS em nosso Herbook ultrapassou a média de 31.000 animais nos últimos
5 anos. O Programa Carne Angus conta com mais de
5.000 pecuaristas, gerando valorização adicional para
os animais abatidos de até 10%, valorizando a qualidade
diferenciada da Carne Angus Certificada, impulsionando
o crescimento no volume de animais abatidos dentro
do programa. A expectativa é chegar a 2020 produzindo mais de 1.000.000 de novilhos certificados, aptos a
fornecer carne Gourmet para o Brasil e para o mundo.
Olhando para trás percebe-se que toda a dedicação e
trabalho no Programa Carne Angus foi fundamental para
o posicionamento da raça Aberdeen Angus como protagonista de um novo cenário na produção nacional.
Se bem na primeira “onda” da utilização do cruzamento industrial no Brasil tivemos uma perda de qualidade
pela despadronização da produção, hoje o que temos é
a criação de um novo padrão de produtos para a pecuária nacional. A genética Angus agregou produtividade,
precocidade e fertilidade a nova pecuária nacional e características de qualidade que estão permitindo acessar
os consumidores mais exigentes do mundo, haja visto
a excelente aceitação que a carne BRAZILIAN ANGUS
BEEF vem tendo na Europa e países árabes para onde
vem sendo exportada, reservado um grande potencial
de crescimento para a raça Aberdeen Angus no Brasil.

Adicionalmente o Programa Carne Angus conquistou o
reconhecimento internacional de seu processo de certificação por uma das maiores e mais antigas certificadoras
europeias – TÜV RHEINLAND, que permitiu a Associação
Brasileira de Angus iniciar a promoção e exportação da
carne Angus Certificada para Europa e Ásia.
A demanda gerada pelo Programa Carne Angus Certificada e os excelentes resultados da raça Angus no Cruzamento industrial com os animais zebuínos criados no
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WILLKOMMEN IN PORTUGAL - RW ANGUS
VOLTA A RECEBER GRUPO DE CRIADORES
E PRODUTORES DE CARNE DA ALEMANHA
O rebanho RW Angus (Mértola) de Roland Winter e Petra
Egger voltou a receber um grupo de cerca de 40 criadores e produtores de carne da Alemanha.
O programa organizado pela RW e decorreu de 30 de
Abril a 5 de Maio, incluindo visitas a criadores e à Feira
Ovibeja.
Roland Winter referiu que “o grupo de 2014 ficou tão satisfeito com a visita que passaram a palavra aos colegas.
Acho importante que sejamos também capazes de receber criadores e mostrar aquilo estamos a fazer e que
possam conhecer um pouco do Portugal rural. Quando
comecei a fazer seleção genética visitei vários países e fui
sempre muito bem recebido. Por isso é um prazer poder
organizar um evento destes!”
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À MEMÓRIA
DE RON MCHATTIE
Paulo Costa – Secretário Técnico do LGPRBA
Conheci o Ron McHattie em Maio de 2007, aquando de
uma visita de estudo à Inlgaterra e Escócia organizada
por Rob Wills da UK Sire Services.
Na altura estávamos a pensar na primeira importação
de reprodutores para que conseguíssemos dar corpo ao
projeto de fundar o Livro Genealógico da raça em Portugal, a oportunidade criada foi só perfeita.
Visitei vários criadores desde o sul da Inglaterra até Yorkshire onde participei no Beef Event, dia o qual se dedica
ao setor da carne bovina e onde congrega Associações
de Criadores de raças de carne, de produtores, empresas
ligadas ao setor e à indústria. Foi no stand institucional da
Aberdeen-Angus Cattle Society (AACS) que fui apresentado ao Ron. Quando terminou o evento fui com ele até
Perth, cidade onde está a sede da Society. Pelo caminho
fomos trocando ideias e explicando que em Portugal
havia uma união de vontades para fundar um registo genealógico. Fato que já era do seu conhecimento, pois foi
pela mão do antigo Secretário Ténico – Bob Anderson
– que tudo começou.
Ron era um verdadeiro Escocês! Enérgico, direto, muito
prático, inteligente e perspicaz.
Preparou logo um itinerário para que conhecesse, nas
redondezas, criadores de referência como foi o caso da
NETHERTON, FORDEL ou KINCARDINE CASTLE. Também desde essa altura que Ron achou interessante a
nossa ideia. Não sei até hoje se ele na altura acreditava
muito ou não nas nossas pretensões, mas deu o benefício da dúvida e colou na altura, o que até hoje é prática,
uma colaboração intensa da AACS com Portugal e que
foi determinante para o nosso sucesso.
Assim, ele foi um facilitador na aproximação da AACS e dos
seus membros, permitindo muita aprendizagem, experiência e aquisição de genética fundadora dos nossos rebanhos
e o acesso ao programa de avaliação genética Breedplan.
Aprendi muito com ele, pois tinha uma visão comercial da
raça que permitiu fazer valer um dos atributos mais apreciados, a qualidade da sua carne conseguindo uma projeção d a Aberden-Angus sem paralelo, através da criação e
registo da marca Certified Aberdeen-Angus Beef.
É hoje a raça nativa mais utilizada no Reino Unido.
Foi ele também que nos ajudou a criar a marca ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL – carne certificada.
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Em 1997 foi nomeado Secretário-geral da Aberdeen-Angus Catlle Society. O seu esforço e dedicação foram determinantes para projetar a Aberdeen-Angus Cattle Society para o importante patamar que hoje ocupa, sendo
uma das organizações de criadores mais importantes e
respeitadas do Reino Unido e do Mundo.
No início do ano de 2015 foi-lhe detetado uma doença
oncológica que não parou de avançar mas que também
não o fez recuar. Mesmo nessa condição foi persistente
e tenaz continuando a trabalhar a partir de casa e a participar em reuniões da Direção.
No entanto a triste a notícia chegou a 4 de Setembro.
Foi um dia infeliz para a raça e para os criadores, não só
do Reino Unido e Irlanda, mas de todos os que tiveram a
oportunidade de o conhecer.
Ron Machattie deixa um importante legado que perpetuará a sua memória.
Fica aqui uma simples homenagem a um homem do
qual tive a honra de conhecer!
Descansa em paz.
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FARMFAIR INTERNATIONAL
Edmonton, Canadá (Novembro de 2015)

típicas do clima Canadiano. Com estas condições climatéricas, onde as temperaturas estão abaixo de zero graus
Celcius durante grande parte do dia (especialmente frio
durante a manhã), existe a vantagem do terreno permanecer sólido, permitindo que se consiga caminhar nos
parques de uma forma estranhamente limpa.

Novinhos no feedlot da Lewis Farms

A FARMFAIR INTERNATIONAL, é feira anual de gado bovino
de renome internacional e realiza-se há mais de 40 anos.
A última edição decorreu de 9 a 13 de Novembro de
2015 na cidade de Edmonton, Canadá. Esta feira tem
como objectivo a promoção, divulgação e o comércio
de genética através da exposição dos melhores exemplares das várias raças de carne criadas nos ranchos Canadianos, maioritariamente no estado de Alberta, onde se
localiza o epicentro da bovinicultura de carne.
Para além dos bovinos, estão representadas as respectivas associações das raças e diversas entidades que comercializam genética e equipamentos agrícolas, assim
como tudo o que está relacionado com a atividade.
A entidade responsável pela organização deste evento é
a NORTHLANDS, que nas últimas décadas tem fomentado, com vigor a participação de visitantes estrangeiros na
FARMFAIR INTERNATIONAL. Foi graças à equipa da NORTHLANDS e em especial à hospitalidade típica do povo
Canadiano, que foi possível a participação da comitiva
Portuguesa no programa de 2015.

Nesta exploração, com mais de 800 vacas aleitantes, foramnos apresentados animais em sistema de feedlot, com genética maioritariamente Americana (descendestes do SAV
ELIMINATOR 9105, SAV NET WORTH 4200, SAV RESOURCE 1441 e SAV HERITAGE 6295) neste sistema, a céu aberto,
o alimento é distribuído várias vezes ao dia com unifeed e
dadas as condições meteorológicas é disponibilizada uma
boa cama seca numa porção do parque, assim como barreiras eólicas de madeira, que proporcionam maior conforto e consequente bem-estar aos animais, permitindo que
conservem a sua temperatura corporal sem que abdiquem
de energia em excesso para a sua manutenção.
Seguiu-se uma visita ao rancho Glesbar, nome sonante no
Mundo “Red Angus” que na altura se preparava para a venda de todo o rebanho, após 30 anos de notória dedicação.
Nesta propriedade, onde os animais vermelhos reinam,
pode observar-se lotes de animais homogéneos, de alto
mérito genético que prenunciaram um longo percurso de
seleção rigorosa, principalmente na linha materna; prova
disso é o facto de esta ser a casa das famosas linhas maternas LAKIMA e LEAH. As fêmeas adultas mostraram ter corretos aprumos, grande profundidade, úberes excepcionais e
muito carácter racial. O lote de novilhas encantou qualquer
um e os novilhos para venda espelharam a entrega desta
família na seleção da raça, fazendo jus ao nome da casa.
Chittick Family Farms foi outra propriedade visitada, aqui,
para além de Aberdeen-Angus também são criados afincadamente bovinos da raça Hereford e Simmental, numa

Este tipo de programas tem o apoio do governo Canadiano,
que cofinancia a vinda de stakeholders de todo o Mundo.
No programa 2015 constaram visitas aos melhores ranchos que circundam a cidade de Edmonton, a um centro
de recolha de embriões, recintos de leilões, entre outros.
Para além das visitas foram disponibilizados períodos que
possibilitaram apreciar os variados concursos de raças, assim como para se poder observar a feira em si.
A primeira visita foi feita à Lewis Farms, criadores da raça
Aberdeen-Angus (na vertente preta e vermelha) e Simmental desde a década de 70. Neste rancho, as boas vindas foram-nos dadas com um vento gélido, saudações
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Concurso da raça Aberdeen-Angus (vermelhos)

Vaca e bezerro no rancho Towaw

área com condições muito difíceis. Neste rancho, há três
gerações que os animais são selecionados numa óptica
mais funcional, em detrimento de alguns preciosismos
fenotípicos.

muito apreciadas na casa Towaw, onde se têm em vista
animais de frame moderado, funcionais e muito produtivos, mesmo nas piores condições.

Difícil será esconder que a visita ao rancho Round Farms,
foi uma das que mais nos impressionou. Embora só se
tenha conseguido avistar um fantástico rebanho de longe pode ver-se de perto um poderoso lote de novilhas
capaz de conquistar qualquer criador, por mais exigente
que fosse. Este lote, homogéneo, em boa condição corporal e cheio de carácter racial impressionou e deixou
na mente de todos nós a importância e o impacto da
homogeneidade e do carácter racial na percepção de
qualidade de um rebanho.
Houve a fantástica oportunidade de se visitar um centro
de recolha de embriões da AMITY. Foi muito interessante verificar como é possível aumentar a rentabilidade de
uma pequena parcela agrícola, dispondo de um pequeno lotes de novilhas de extrema qualidade e recorrendo
a instalações simples mas bem equipadas para recolha
de embriões.
O grupo de Portugueses aproveitou ainda a visita opcional
à quinta Northline Angus. Nesta, todas as operações são
conduzidas pela família sendo notório o espírito de entreajuda e a grande camaradagem. Nesta quinta foram vistas
fêmeas fabulosas, com muito “tipo”, funcionais e vistosas.
A última visita foi feita ao rancho Towaw Cattle Co. por
convite privilegiado, feito pela família Wildman durante a
feira. Comprometidos com a oferta de animais geneticamente superiores desde 1974, dizem criar animais preparados para qualquer tipo de condições edafoclimáticas,
sem comprometer a sua performance e fenótipo. Nos
últimos anos têm trabalhado em parceria com a famosa “Cabaña” Argentina, La Pastoriza, com a qual trocam
frequentemente embriões. Esta parceria permitiu-nos ver
descendência do afamado touro Argentino RED PASTORIZA 565 BRIGADIER, conhecido pelo “tipo” que deixa na
descendência, tamanho moderado, facilidade de parto
e assombrosas características cárnicas, características
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A feira proporcionou aos visitantes um contacto próximo com os diversos criadores, proporcionando um nível
elevado de aprendizagem e contextualização, dado que
grande parte das famílias “vive e respira gado” há várias
gerações, possuindo um conhecimento e uma vivência
ímpar no meio. As ideias que se trocam com os criadores
experientes acabam por se consolidar com a observação
dos animais em concurso, dando para se percepcionar
quais as tendências dentro de cada raça.
Por último, é importante mencionar que a hospitalidade e amabilidade do povo Canadiano ultrapassam todos
os limites, justificando a grande vocação exportadora
do país e em particular deste estado. Alberta possui 4,9
milhões de cabeças de gado (41,1% do total de cabeças
existentes no Canadá) e exporta cerca de 50% da carne
que produz, o que representa um volume de 1,5 biliões
de dólares por ano (Agriculture Facts - Aberta Government, 2015). Posto isto e tendo em conta a localização
e os abundantes recursos do Canadá não haverá dúvidas
quanto à sua posição privilegiada que lhe permite ser
uma das maiores potências do sector a nível mundial.

Comitiva Portuguesa e proprietários da Northline Angus
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ANGUS ATENEO
Manu Kienast

O Angus Atneo é a Secção de Jovens da Associação
Argentina de Angus criada à largos anos mas que nem
sempre esteve ativa. Todavia, desde 2014 que uma equipa de jovens quis reativar a dinamizar o Atneo contando
para o efeito com o apoio da Associação em todos os
eventos que organizamos.
O grupo é composto por jovens entre os 18 e os 25 anos
de idade, alguns são criadores e outros são estudantes de
agropecuária, ligados à produção e entusiastas da raça.

O nosso principal objetivo é criar condições que permitam a aprendizagem e interesse no setor produtivo. Temos uma Comissão Diretiva composta por 9 pessoas e
temos eleições anuais para a sua presidência que tem
por sua vez representação no seio da Associação.
Temos reuniões mensais e sempre que existe algum
evento corporativo importante. Temos já 45 associados
e encontramo-nos sempre abertos a todos os jovens que
queiram participar da organização. Reunimos em assembleia uma vez a cada 2-3 meses.
A nossa missão é ajudar a associação em tudo que seja
necessário e estamos presentes, sempre que possível,
nos leilões e concursos.

ORGANIZAMOS VÁRIAS ATIVIDADES DURANTE O ANO DAS QUAIS DESTACAMOS:
• Concurso de Juízes: organizamos concursos de gado
puro (vitelos, machos e fêmeas reprodutoras) onde temos um juiz convidado que pontua a classificação de
cada juiz em prova;
• Presença em leilões de gado puro ou cruzado;
• Colaboramos com o secretariado dos concursos oficiais para aprendermos como se faz e poder no futuro
fazer parte dessas organizações;
• Acompanhamos o pessoal técnico nas vistas aos rebanhos para tomarmos conhecimento do trabalho de
campo no registo e recolha de performance;

• Organizamos conferências com pessoal especializado
do sector direcionado ao Atneo e outras abertas ao público;
• Organizamos e colaboramos com organizações de jovens de outras raças e associações;
• Fazemos visitas de estudo a rebanhos Nacionais e estrangeiros;
• Tivemos um representante na reunião técnica do World
Angus Secretariat 2015 no México;
• Acompanhamos o pessoal técnico da carne Angus Certificada no campo e no abate e comercialização para termos
conhecimento como funciona o programa e o mercado.
Nós somos apaixonados pela raça Angus e entendemos
que através do Atneo é possível captar jovens que se interessem pela raça e pela Associação, dando assim suporte e sustentabilidade.

DEIXAMOS AQUI OS NOSSOS CONTATOS
AnGus Ateneo on Facebook
ateneoangus@gmail.com
@angusateneo on Instagram
@AteneoAngus on Twitter

ES

Angus Ateneo is the youth development of the Angus Association in Argentina, this part of the association started
many years ago, but because of different issues, it was
not always active. However, in 2014 we started to work
hard again, the association was very enthusiastic on that
and they´ve been supporting everything that we´ve been
doing since day one. Nowadays we are a group of people
in between 18 and 25 years old, and we all either have ranches and or study something related to the cattle industry.
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Our main objective is to create a nice environment to
learn about the cattle industry and all the things related
to it. We have our own directive commission, which is
composed by nine people, and each year we select our
president, that changes every year. We also have a person inside the association that is our connection to them.
Each one of us is part of one of each commissions inside
the association, and we go to every meeting they have.
Our directive commission gets together once a month,
and in special moments, we do it more often. But beside
the directive commission, we are a big group of people,
right now composed by 45 people, and that its opened
to everyone that wants to join and is under those age
limits, and with the hole group we try to get together
once every two or three months.
What we do is help the association in everything that we
can, and go to every sale and show we can. And we organize several activities during the whole year, for example:
• Judging contests in the Angus shows, what we do, is
we select 16 animals from random ranches, 4 of each
class (bull calves, senior bulls, heifer calves, and bread
heifers) and people come and judges them. And there
is an official judge, that gives his opinion and explains it,
and according to that we rank the results of all the contestants, and have a winner of each category (from little
kids to experienced ranchers).
• Visit Angus sales, both pure breed, commercial cattle
and steers.

• Visit Angus shows, and we act as judge´s secretaries, to
learn what the do, and how they do it.
• We join Angus inspectors when they go to the ranches
to keep learning.
• We organize talks and conferences with referents of the
cattle world, some just for us, and others open to all the
people that wants to join us.
• We organize different activities with youth developments from other cattle/agriculture associations/organizations.
• We visit shows and Angus youth developments from
other countries (in 2015 we went to Uruguay, to the main
show, and then a couple of them came and visit some
ranches with us)
• We organize tours to visit different Angus ranches.
• In 2015 we had a delegate that went to the World Angus
Secretariat.
• We join the Angus Certificated Beef inspector to learn
how he does it, and to learn how the slaughter industry
works.
We do all this things because we think it’s a very good
way of learning how to improve and do what we love,
that is raising Angus cattle!
TO GET IN TOUCH WITH US, AND JOIN THE ANGUS
ATENEO PLEASE CONTACT AS IN:
AnGus Ateneo on Facebook
ateneoangus@gmail.com
@angusateneo on Instagram
@AteneoAngus on Twitter
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REUNIÃO TÉCNICA DO SECRETARIADO
MUNDIAL DA RAÇA ANGUS 2015 – MÉXICO
A Associação Mexicana de Criadores da Raça Angus organizou a reunião técnica dos membros do Secretariado
Mundial da Raça Angus (World Angus Secretariat - WAS),
evento que decorre a cada 4 anos.
Depois da presença na Argentina em 2011, Portugal esteve representado por uma delegação da Associação,
composta Luís Machado – Presidente da Direção, João
Mendonça – Vice Presidente, Emanuel Araújo – rebanho
EA, João Diogo Ferreira – rebanho Agriangus e o Secretário-Técnico, Paulo Costa.
O programa do evento dividiu-se em três localizações:
Chihuahua (14-18 de Outubro); Durango (18-22 de Outubro) e Mazatlán (19-24), assim como 2 pré-tours (12-14 e
25-27 de Outubro).
36

Delegação Portuguesa com Luís Carrau da Associação
de Criadores do Uruguai
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REUNIÃO TÉCNICA DO SECRETARIADIO
MUNDIAL DA RAÇA ANGUS 2015 – MÉXICO

A Asociacion Angus Mexicana foi fundada em 1997 e
conta atualmente com mais de 200 criadores distribuídos por 18 dos 32 estados, tendo sido registados 5.0407
animais em 2014.

truído para o evento contanto com excelente condições.
Estiveram 25 criadores com expositores com gado dos
seus “ranchos” de todo o país com muita genética vinda
dos EUA e Canadá.

O mercado da carne no México é largamente dependente
do comércio com os EUA. A parte Norte, árida e semiárida, produz essencialmente animais jovens para exportação, utilizando várias raças Europeias como a Hereford e a
Angus, assim como cruzas com raças zebuínas.

A abertura solene da feira teve a presença do Governador
de Durango. Herra Caldera e o Secretário de Estado da
Agricultura, Produção Animal e Desenvolvimento Rural,
Gamboa Barrón. Ambos com um discurso muito positivo
e de apoio não só à raça mas a todos os pecuaristas da
região, reflexo da importância do sector para a economia.

Na zona central e sul tem clima mais temperado, sendo tropical e semitropical nas zonas costeiras, onde a
produção de pastagem é mais abundante e que assenta
o modo de produção mais extensivo e explorações de
menor escala tanto leiteiras como de carne.
No geral, a maioria dos animais são recriados a pasto e
não existem muitas unidades de engorda industrial (i.e.
feedlots).
Encontra-se por isso centrado na exportação de gado
vivo para os EUA, em média 1 milhão de cabeças/ano, e
é um grande importador de carne não só dos vizinhos
americanos, mas também do Canadá e com perspetiva
de abertura de mercado para a América do Sul (i.e. Brasil
e Argentina).
Embora a Delegação apenas tenha participado nos programas de Durango e Mazátlan, o programa começou
no estado de Chihuahua, região importante na economia do país, tradicionalmente ganadeira e de produção
de madeira. Foram visitados os “ranchos” San Juanito, La
Pradera, San Luis e El Palomino. Os participantes ficam a
conhecer a seleção genética adaptada às condições de
produção e maneio locais.
Já em Durango a delegação participou no programa
que se centrou na XXVI Exposição Nacional de Angus
raça que aconteceu entre os dias 19 e 21 inserido na feira
agropecuária FENADU. O espaço foi desenhado e cons-

No dia 20 coube aos juízes o concurso dos animais pretos e no dia seguinte os vermelhos.
Os juízes foram Carlos Rullán, da Argentina, criador da
raça Angus e, PJ Bulder, dos EUA, criador da raça Angus;
e Jack Ward dos EUA, criador e Vice-Presidente da Associação de Criadores da Raça Hereford, todos com larga
experiência no julgamento de animais.
Os grandes campeões do dia 20 foram PEC POSTA
MILLER WILSON do rancho El Bosque, também vaca
campeã e nos machos PEC-A-113 também do rancho
El Bosque, que foi cumulativamente novilho campeão.
No julgamento dos animais vermelhos, no dia seguinte,
sagrou-se grande campeã e campeã adulta OGM RED
SLGN KANNA A 40 e nos machos RL TOP DOG 24Z que
foi também Campeão adulto.
O jantar de encerramento do programa de Durango, do
dia 20, aconteceu no rancho Dolores, criador e produtor
do conceituado mescal “Lagrimas de Dolores” e onde
decorreu um leilão de reprodutores, sémen e embriões
de criadores Mexicanos. EUA, Canadá e Reino Unido (NETHERTON e HW) e entrega dos prémios dos concursos.
À saída de Durango para Mazatlán os participantes visitaram o rancho TRES MARIAS de Billy Estrada, Presidente
da Associação Mexicana e detentor do Grande Campeão
TOP DOG (foto do top dog).
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AMERICAN ANGUS ASSOCIATION 2015

Mazatlán foi o palco de dois dias de conferências com
técnicos de renome Mundial e da participação de organizações que se debruçaram sobre vários tópicos. Desde
o aumento da produtividade e rentabilidade da produção
no México, o melhoramento genético através do uso da
tecnologia genómica até à produção e comercialização
de carne com marca ANGUS. Esta última com o contributo da American Angus Association, através de Mark
McCully da Certified Angus Beef.
No dia 22 de Outubro decorreu a reunião técnica do Secretariado do WAS onde estiveram representadas 16 organizações para discussão e aprovação do relatório e contas, assim como assuntos de interesse sobre a raça nos diferentes
países e procedimentos relacionados com comercialização
de genética entre países e entre continentes.
Houve um minuto de silêncio em memória de Ron
McHattie, Secretário-Geral da Aberdeen-Angus Cattle
Society (Reino Unido) e Rob Wyle, Secretário-Geral da
New Zealand Angus Association (Nova Zelândia), que faleceram em 2015 e que muito contribuíram não só para
o desenvolvimento e progresso da raça nos seus países
mas também pela dedicação ao World Angus Secretariat.
Após os relatórios dos vários países, incluindo o de Portugal, verifica-se que o uso e comercialização de genética
continua a crescer e que existe uma valorização Mundial
do mercado para a carne com marca ANGUS, factos que
reforçam a liderança da raça.
38

Veja-se o exemplo da American Angus Association, que
em 2015 registou 320.362 vitelos, +7.37% do que em 2014.
Finalmente foram votadas e aprovadas as candidaturas
da Associação do Uruguai para acolherem e organizarem o evento em 2019 e o Fórum Mundial será em 2021
na Austrália, ano em que a Associação comemorará o
centenário da sua fundação.
Em resumo, o evento foi excelentemente organizado
contando com o apoio dos 3 estados como forma de
internacionalizar não só a produção pecuária, mas como
um meio de promoção do país como destino turístico
não apenas de praia, mas sobretudo de cultura, gastronomia e de gente hospitaleira.
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NOTÍCIAS
FEIRAS E EXPOSIÇÕES
OVIBEJA 2015 - BEJA
A Associação esteve representada na Ovibeja 2015, que
decorreu de 29 de Abril e 3 de Maio, com um stand
institucional e exposição de animais dos criadores
REI - Beja, TACÃO - Mértola e OURICASULO - Almodôvar.

Estiveram presentes os criadores Emanuel Araújo (EA) Faial, Alexandra Ramos (AMBR) e Stella Parreira (CP) da
ilha Terceira com animais em exposição, assim como
representação institucional através de um stand.
Criador EA participou na demonstração da raça, com
duas novilhas, no dia 13 com comentário do Secretário
Técnico.
Paulo Costa, Secretário Técnico do Livro Genealógico —
Federação Agrícola dos Açores, proferiu uma palestra no
dia 13 de Junho sobre “O potencial da raça Angus no
cruzamento industrial” que foi integrada no programa da
Feira Agrícola.

EVENTOS TÉCNICOS
FIAPE 2015
Representação institucional e exposição de animais dos
criadores ALICERCE - Arronches, LMC - Vila Viçosa; HDV
- Vila Viçosa e MVE – Elvas, no certame que decorreu em
Estremoz de 29 de Abril a 3 de Maio..

A ASSOCIAÇÃO MARCA PRESENÇA INSTITUCIONAL NAS III JORNADAS TÉCNICAS DA
VETAGROMOR.
Decorreu nos dias 16 e 17 de Janeiro de 2015 as 3as.
Jornadas Técnicas na cidade de Montemor-o-Novo.
A Aberdeen-Angus participou com um stand institucional
a convite da Clínica Vetagromor, organizadora do evento.

FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2015
O certame anual que celebra a atividade agro-pecuária
na Região Autónoma dos Açores decorreu de 12 a 14 de
Junho, na ilha Terceira.
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7AS JORNADAS DO HMV - ÉVORA 2015
A Associação marcou mais uma vez presença nas 7as.
Jornadas da Clínica Veterinária Muralhas de Évora que
decorreu entre nos dias 6 e 7 de Março.

deen-Angus integrados na rotulagem facultativa, que foi
apresentada por Luís Tavares da Silva, responsável pela
Herdade das Silveiras, que gere um núcleo em linha pura
(rebanho HS) e um rebanho em cruza industrial com toiros Aberdeen-Angus.

O evento contou com uma apresentação sobre a rotulagem facultativa ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL – carne
controlada, inserida no tema “Enfrentar o Futuro da Produção Pecuária - Desafios e Oportunidades”, da responsabilidade de Paulo Costa, Secretário da Raça e consultor do programa e Luís Tavares da Silva, responsável pela
Herdade das Silveiras, que gere um núcleo em linha pura
(rebanho HS) e um rebanho em cruzamento industrial
com toiros Aberdeen-Angus em cobrição natural.

Foi uma excelente oportunidade continuar a promover o
uso da raça e o seu potencial no panorama atual e dos
desafios que a bovinicultura de carne apresenta aos produtores Nacionais.

A comunicação abordou os objetivos da rotulagem, o
contributo que a raça pretende dar à produção e ao mercado, assim como explicou porque a Aberdeen-Angus
está e pode continuar a produzir efeitos positivos na dinâmica do mercado da rentabilidade das explorações de
carne em Portugal.

MINISTRA DA AGRICULTURA ESCOLHE REBANHO ANGUS NA SUA VISITA AOS AÇORES

Voltaram a participar numa mesa sobre Raças Autóctones
e Raças Exóticas: “Diferentes oportunidades e desafios
da evolução genética na produção de carne de bovinos?”
A mesa teve também a participação das Associações de
Criadores das Raças Alentejana, Mertolenga, Limousine e
Charolesa, como da Bastonária Ordem Médicos Veterinários – Prof. Doutora Laurentina Pedroso.

BREVES

No âmbito de uma visita aos setores agropecuários dos
Açores, a Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, escolheu visitar uma exploração com núcleo em linha pura
Aberdeen-Angus.
A visita aconteceu no rebanho QT (ilha Terceira) de Luís Machado, também Presidente da Aberdeen-Angus Portugal.
A visita serviu de exemplo na produção bovina para carne, onde a Sra. Ministra teve a oportunidade de ter um
contato próximo com a raça e obter informação sobre o
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Federação Agrícola dos Açores – gestora do Livro Genealógico
e da Associação na promoção e dinamização da raça e
do valor acrescido que esta já proporciona aos produtores de carne no país.
Na sua página do Facebook, a Ministra da Agricultura e do
Mar, Assunção Cristas, fez um resumo da viagem aos Açores, dedicando um parágrafo à visita que fez à exploração
e da oportunidade de provar e comprovar a qualidade da
carne Aberdeen-Angus.

IV JORNADAS DA CLÍNICA VETERINÁRIA DE
SANTO ONOFRE
No passado dia 25 de Abril a Clínica Veterinária de Stº
Onofre organizou as IV Jornadas na Quinta de Sto. António - Elvas.
A organização desenvolveu um programa que deu enfoque à raça Aberdeen-Angus, com uma visita de campo
ao criador MVE, palestras técnicas e um churrasco com
carne certificada ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL.
A Associação apoiou a iniciativa e colaborou com uma
palestra sobre resultados de engorda de cruzados Aber-

Luis Machado explica as características raciais e produtivas da Aberdeen-Angus, uma delas a docilidade
Esq-dir. Graça Silveira – Deputada do CDS-PP à Assembleia Legislativa
Regional, Assunção Cristas – Ministra da Agricultura e do Mar e Luis
Machado – criador do rebanho QT e Presidente da Aberdeen-Angus
Portugal – associação de criadores
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O ARTIGO DA REVISTA VIDA RURAL “CARNE ANGUS COM VALORIZAÇÃO MÉDIA DE
15% FACE A OUTRAS RAÇAS” FOI O 5º MAIS
LIDO NO SITE DA VIDA RURAL EM 2015

assim como a participação no “Three Counties Show”.
Na Escócia haverá a reunião dos delegados, a participação no “Royal Highland Show” e vistas a explorações
(e.g. Ballindaloch). Finalmente na Irlanda os participantes
assistirão ao “All Ireland Aberdeen-Angus Show” e visitas
a explorações.

Revista Vida Rural Julho/Agosto nº. 1809 (pags. 22 a 25)
dedicou um artigo sobre a raça Aberdeen-Angus em
Portugal entrevistando Luís Tavares da Silva, gestor da
Herdade das Silveiras – Montemor-o-Novo.
O artigo dá enfoque à valorização que a raça está o observar na criação em linha pura, assim como o diferencial
de mercado, contando a carne com rotulagem facultativa Aberdeen-Angus Portugal um prémio médio de 15%
face ao mercado indiferenciado.
Este artigo foi o 5º mais lido da revista em 2015.
http://www.vidarural.pt/carne-angus-com-valorizacaomedia-de-15-face-a-outras-racas/

A JERONIMO MARTINS AGRO-ALIMENTAR
S.A. INVESTE NUMCENTRO DE ENGORDA
DEDICADO À RAÇA ABERDEEN-ANGUS
O Grupo Jerónimo Martins arrancou com uma unidade
de engorda de bovinos puros e cruzados (i.e. pai puro) da
raça Aberdeen-Angus, no norte do país para a produção
de carne com rotulagem.
A unidade terá a capacidade para 1.000 animais, reforçando assim a comercialização de carne ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL -controlada pelas suas lojas espalhadas
pelo país.

O FÓRUM MUNDIAL DA RAÇA ANGUS REGRESSA A “CASA” 40 ANOS DEPOIS
A Aberdeen-Angus Cattle Society (Escócia) organizará o
Fórum Mundial da Raça Angus de 15 de Junho a 3 de Julho de 2017, evento que faz parte da atividade do World
Angus Secretariat.
O evento retorna ao país-berço da raça 40 anos depois
e a comissão organizadora, liderada por Alex Sanger do
rebanho ROSEMOUNT, desvendou na reunião do WAS
em outubro passado na México, que o programa tentará
recriar uma parte da programação de 1977 que teve a
sede em Aviemore.
Estão previstos 3 localizações para o programa: Inglaterra
que terá visitas a várias explorações (e.g. Rosemead) e
o ao centro de testagem e colecta de sémen Cogent,
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SECTOR LEITEIRO NA NOVA ZELÂNDIA OLHA
PARA A CARNE BOVINA COMO TÁBUA DE
SALVAÇÃO
Tendo em conta o segundo ano consecutivo de baixa de
preço do leite à produção, o sector Neozelandês vislumbra a sua contribuição para o sector da carne como forma de aumentar o rendimento das explorações leiteiras,
uma vez que a comercialização de carne bovina está em
alta com a China, o que levará ao aumento da produção
em cerca de 9%.
Os técnicos da B+LZN (Beef+Lamb New Zealand - interprofissional de produção e comercialização de carne
bovina e de borrego) referem que os produtores de leite
conseguem aumentar o valor da venda de vitelos em
70$/animal se forem cruzados de carne (i.e. 120$/vitelo)
ao invés dos machos de raças leiteiras (i.e. 50$/vitelo).
A interprofissional está a trabalhar junto das entidades
gestoras dos Livros Genealógicos de raças de carne de

modo a se obter um índex maternal que providencie toiros adequados para novilhas e vacas, onde os caracteres
“tempo de gestação” e “facilidade no parto” são essenciais como critérios no cruzamento com raças leiteiras.
Tendo em conta que 70% da comercialização de carne tem origem no sector leiteiro, um relatório da USDA
considera essencial melhorar a qualidade da carcaças
e da carne como forma de potenciar o sector da carne
na Nova Zelândia. Se a crise no sector leiteiro persistir
poderá dar lugar a um aumento do valor de abates de
vacas o que não favorece o objetivo de melhorar a produtividade e comercialização nem a capacidade produtiva das explorações.
Dough Lineham da B+LZN referiu que a procura de carne de qualidade, tanto no mercado interno como o da
exportação, pode ser uma oportunidade que beneficiará
tanto os produtores de leite, por incorporarem o uso de
genética de raças de carne, como todo o sector da carne
de bovino, dado existir uma previsão em alta para 2016.
Os produtores de leite terão vitelos cruzados com maior
valor comercial, sem comprometerem a facilidade no
parto, e os engordadores animais com melhor performance, correto acabamento e consequentemente melhores carcaças/carne para o mercado.
A raça Aberdeen-Angus serve natural e integralmente
este objetivo e a procura por genética é cada vez maior
na Nova Zelândia esperando-se o correspondente incremento da comercialização de carne certificada que é
preferência do mercado Asiático!
Será um case-study para Portugal/Açores?

AMERICAN ANGUS ASSOCIATION EM NÚMEROS - 2014
Os resultados do relatório anual de 2014 da American
Angus Association são bem demonstrativos porque a
raça de carne mais importante nos Estados Unidos da
América!
Resumo:
- 298.369 registos;
- 326$ milhões de lucro em leilões;
- 4.997,00$ - foi o valor médio pago em leilão para toiros;
- 53% dos vitelos registados foram obtidos por insemina
ção artificial;
- 400.068,470 toneladas de carne comercializada com
marca certificada “CAAB - Certified Angus Beef”;
- avaliação genética - número de registos comunicados
e validados:
- 8,5 milhões de pesos ao desmame;
- 1,7 milhões de ultrassonografias;
- 110.404 dados de carcaça;
- 57.550 animais com genoma determinado;
- 13.000 dados individuais de ingestão voluntária de alimento.
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MULLAH MURRAH KINGDOM K35 BATE RECORD DE $150.000 NA AUSTRALIA

IDEIAS DE CHINÊS QUE PODEM MUDAR O
FUTURO DO MERCADO DE CARNE BOVINA!

Seguido da Nova Zelândia, foi a vez da vizinha quebrar
2 recordes no mesmo dia (i.e. 3 de Sertembro) quando
o lote 4 - Millah Murrah Kingdom K35 foi vendido por
$150.000.

O site “The Beef Site” publicou uma notícia de que a China prepara-se para criar o maior centro do mundo para
clonagem animal (bovinos, cães e cavalos).
Para fazer face à falta de carne para cobrir as necessidades de consumo, o centro terá inicialmente a capacidade para produzir 100.000 embriões, podendo atingir a
1 mihão.
Será construído na província Jiangsu e com um custo
estimado de 31 milhões de dólares.

RANGATIRA 13-38 ENTRA PARA A HISTÓRIA
NA NOVA ZELÂNDIA
O dia 24 de Junho de 2014 é um marco histórico para o
rebanho RANGATIRA de Charlie & Susie Dowding e para
o sector pecuário na Nova Zelândia.
RANGATIRA 13-38 foi o toiro mais caro de sempre vendido em leilão. Nenhuma outra raça consegui a marca de
$100.000 (cerca de 60.800€).
13-38 é filho do toiro MT MABLE THOR 660 (pai do famoso MT MABLE FAT BOY) e da vaca KAHARAU 10-9112
tendo sido vendido ao rebanho CRICKLEWOOD ANGUS.
Humphry Bayly, Gerente da Cricklewood, referiu que o
toiro já despertou o interesse de muitos criadores, sendo
objetivo no futuro comercializar o seu sémen.
Tudo indica que 13-98 vai continuar a ter “números da
$orte”!
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O leilão da Millah Murrah estabeleceu o record para o
toiro mais caro da história da Austrália vendido em leilão
e o valor médio mais alto na venda em leilão de $14.896
Kingdom K35 é filho do toiro neozelandês HINGAIA 469
e da dadora de embriões MILLAH MURRAH FLOWER
G41. Foi uma compra conjunta onde participa a ABS –
Austrália que também comprou o toiro Millah Murrah
Klooney K42, no mesmo leilão, por $80.000.
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This event was only made possible due to a team of people
that has dedicated a lot of time, passion and effort dedicated to the Aberdeen-Angus breed and to offer you a great
staying in PORTUGAL. My deep acknowledgment to them!
As well to all the breeders that we will visit on their commitment to display their best animals.
A special acknowledgment to Alltech Portugal that accepted to be our Official/Platine Sponsor, as well as the other
companies and collaborators that ensured us their trust.
Also a particular greeting to the Azorean Farmers Federation (i.e. Federação Agrícola dos Açores) that back in
2005 was able to foresee the importance of the Aberdeen-Angus breed to the country. Its development course of action on establishing and managing the Herd Book
to support on selecting and importing genetics and the
breed promotion was paramount to the establishment of
our Association.

PRESIDENT’S MESSAGE
Dear ANGUS friends,
On behalf of the ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL – breeders association I welcome you all to Portugal!

Another historical moment to our existence is the ongoing process of transferring the Herd Book management competence from the Azorean Farmers Federation
to the Aberdeen-Angus Portugal – breeders association.
This is a sign of confidence of our proficiency to continue the genetic improvement and breed’s progression.

First to give a word of appreciation to all participants and
delegations of 10European countries as well as fortunate
to welcome people from Brazil Canada and Mexico!

Furthermore, I wish that the Forum delegate’s meeting
is able to be a moment to update the breed status in
each represented country and that exchanging information and experience can fortify the connection between
breeders and organizations.

We are truthfully honored and glad to host the 2016 European Angus Forum after the invitation of our fellow
organizations at the Forum held by Finland in 2014. This
event is historical to our short existence and we want to
make the most out of it.

Finally we desire e to be up to your expectations and offer a great and special time in our country and to enable
meeting old and make new friends, strengthening relationships and cooperation among devoted Angus fans.
May Portugal be the place “where Europe Meets”!

The Organization Committee has worked hard to prepare a program that highlights not only our work as breeders, but also to show our beautiful country. The friendly
people, the history and heritage, our traditions, the finest
gastronomy as well as the excellence of our wine.

Luis Machado

We will spend over a week travelling the country. From
Tomar city to Alentejo region going down south to Mértola, on the mainland, to the unique opportunity to visit 4
of the 9 Azorean islands where the Pedigree House and
Association are located.
The program displays a sample of our member’s genetic
selection efforts with the technical support and guidance
of our staff.
We will be visiting herds that are responsible for the establishment of the breed, as well as new and enthusiastic
breeders that we trust will secure the Aberdeen-Angus’s
future in the country.
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CATTLE NUMBERS AND
LIVESTOCK PRODUCTION
IN PORTUGAL

2015 National Cattle Registration numbers estimates
some 1,6 million heads, which 68% are beef cattle.
Nonetheless, the geographical location and climate
influences livestock production. In Azores production
is specialized on the dairy sector and is responsible to
produce 30% of National milk production.

The Azores is blessed by nature and consequently an
endogenous potential for grass production, where the
dairy sector has a remarkable development. The beef
sector is hence dependent on dair, but the traditional
forage-base system was acknowledged by the EU as
Protected Geographical Indication status and this has
contributed to a specialization on beef production, by
using selected beef breeds.
The Aberdeen-Angus is highly used in AI by dairy farmers
because of calving easy and low birth weights and as is
steadily, from 2011, the no. 1 beef exotic breed of choice.

Purebred exotic beef breeds represent 2% and native
breeds (i.e. 15 breeds) some 12%. This former breeds are
an important genetic heritage and most are under EU
Protected Denomination of Origin (PDO) for beef labelling, which prevents from extinction and is vital to the
preserve the ecosystems.
Concerning beef exotic breeds the Limousin leads the
cattle numbers, followed by Charolais and the Aberdeen-Angus places third. Charolais is the oldest herd book
(1962) in Portugal, whereas the Aberdeen-Angus was
established in 2007, thus its development is a major progression in such a short time.

S2

Both breeders and beef producers realize the benefits
of using Angus genetics to improve overall herd reproduction efficiency and performance. The premium on
carcass/meat is supporting the market share and its beef
eating quality is also changing consumer’s awareness
about the ANGUS as a “brand”.
Agriculture is a valuable sector of activity as it generates
not only high quality products but also strongly contributes to preserve rural activities and thus our history and
traditions.
Alentejo (mainland) is the beef cattle heartland where
most of weaned calves are sold in auctions to finishers.
Beef comes mainly from Continental crosses and suckler
cows are influenced by native breeds (i.e. Alentejana and
Mertolenga).
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ESTABLISHMENT
OF THE BREED IN PORTUGAL

There are records of Aberdeen-Angus cattle coming to
Portugal that go far back as the late 1800s, along with
other imported British beef and dairy breeds. Although
in those days were never used for breeding. Not until
1998 the first imports from Germany with the purpose
for breeding and selection in the mainland and in year
2005 in the Azores.
With the ambition of pure breeding, the Federação Agrícola dos Açores (Azorean Farmers Federation) embraced
this endeavour and established the Herd Book on 27th
November 2007, 145 years later from the print of the first
Volume in Bannf – Scotland.
With full collaboration of the Aberdeen-Angus Cattle Society (AACS) – Perth and under the much needed guidance of the former breed Secretary Bob Anderson and
late CEO Ron McHattie we were able to progress with
the breed.
Registrations started in 2008, after the first successful
import of 57 pure breed selected cattle from Ireland with
the assistance of Irish Aberdeen-Angus Association and
the AACS.

Others followed, in 2009 from Scotland and England and
in 2010 the first import from Denmark and first purebred
cattle registered at the Irish Angus Cattle Society. Thereafter, there has been a non-stop contributing to a fast increase on registrations and genetic pool. From 2008 Portugal
has imported more than 1,300 pure Aberdeen-Angus cattle, which 78% are registered for pure breeding.
Hence we are readily building sustainability by sourcing
the best genetics possible for future selection and continuing improvement of the breed.
We are working closely with the Pedigree Cattle Services
of the AACS in order to evaluate and publish the genetic
evaluation of our population by using the Breedplan - UK
which aims to be reference program in Portugal.
There is a considerable amount of work and goals to
achieve but we are devoted to keep on going!

There are two sections registering cattle. A main herd
book registering purebred Aberdeen-Angus and an
appendix book registering females on a 3 generation upgrade sired by Aberdeen-Angus bulls.
All bull calves must have a DNA profile and sire verification prior registration, calves got by embryo transplant
are donor and sire verification, as well as all imported
cattle must have the sire verified for pure breeding.
AI bulls must be approved for pedigree registrations as
well as for crossing. Pedigree information, DNA and sire
verification, as well as genetic condition are information
to record.

S4

ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL
– BREEDERS ASSOCIATION

On the 16th March 2009 a group of 10 breeders established, in Azores, an association known as Aberdeen-Angus Portugal - 130 years later to the Polled Cattle Society.
The Association establishes the link between the members and the Herd Book and it accounts 82 members.

S3

ABERDEEN-ANGUS
PORTUGAL HERD BOOK

As most of our seed stock comes from Scotland´s pedigree house, the Herd Book bye-laws are under the
AACS’s reference. Thus, there are several similarities like
breeders having herd prefixes or animal naming using a
birth year letter with 4 digit ear tag termination (e.g. MR
CONDE ELIXIR C4078 – born in 2000).
The Herd Book registers both black and red cattle. Red
Aberdeen-Angus must include the word “red” as part of
the name. Reds make up 15% of registrations.

Spain is introducing the breed as the Herd Book is not
yet established, some breeders are members registering
cattle in Portugal with 87 breeding females. The Association is glad to able to give some support to the development of the breed along with UK and Ireland.
Aberdeen-Angus Portugal – breeders association strongly promotes the breed and provides technical support
on breeding policies to harness the Angus’s main traits
- calving ease, low birth weights, easy fleshing and meat
eating quality - as chief targets to become a leader in
Portugal.
As consequence, more breeders are coming on board
and this is reinforced by the premium paid for Aberdeen-Angus sired cattle.
On the right information about active members of the
Association.

The Aberdeen-Angus Portugal – breeders
association truly trusts that establishing
relationships with associations and societies worldwide strengths the knowledge
and passion for this especial breed!
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NAME
LUIS MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL ARAÚJO
LUIS MACHADO
ROLAND WINTER
JOÃO MENDONÇA
Mª MANUELA SILVEIRA
JOÃO SILVA
RICARDO SILVA
NUNO MARQUES
JOSÉ JORGE
VITOR BETTENCOURT
ALEXANDRA RAMOS
MÁRIO FREITAS
HERDADE DAS SILVEIRAS
FRANCISO CRUJO
GONÇALO PIRES
LUIS MARTINS
JOAQUIM AMORIM
MANUEL PALMA
CANIÇAIS
Mª DE LURDES S. CID
CARLOS VALADÃO
JOSÉ MENDES
DEBBIE NEVES
ANTÓNIO ALFACINHA
JOSÉ VIELMINO VENTURA
LAGOA RAMALHO
HERDADE DA PESQUEIRA
Mª ACIOLINA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO CANDEIAS
ANA CARVALHO
ANFRISO
AGRICIMOR
SOC. AGR. BOVE
FRANCISCO INÁCIO
RODAGRI-SOC, LDA
REINALDO ENGROSSA
Mª LURDES LUÍS
ANTÓNIO BANZA
JOÃO DA FONSECA
OURICASULO
JOÃO ESPADINHA
MANUEL SALGUEIRO
MANUEL GRAÇA
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIP. LDA
MÁRIO VINHAS
JOÃO SARAMAGO
IRMÃOS SOARES
ROSA PIRES
ESCALA DOS SONHOS
MONTE DO PERDIGÃO
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MEMBERSHIP NO
1
2
3
1
2
4
6
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
24
26
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

DISTRICT
TERCEIRA ISLAND
BEJA
FAIAL ISLAND
TERCEIRA ISLAND
BEJA
GRACIOSA ISLAND
PICO ISLAND
BEJA
PICO ISLAND
GUARDA
PICO ISLAND
GRACIOSA ISLAND
TERCEIRA ISLAND
PICO ISLAND
ÉVORA
BEJA
PORTALEGRE
LISBOA
BEJA
BEJA
SANTARÉM
ÉVORA
CORVO ISLAND
CORVO ISLAND
FAIAL ISLAND
ÉVORA
TERCEIRA ISLAND
SETÚBAL
CASTELO BRANCO
GRACIOSA ISLAND
LISBOA
BEJA
ÉVORA
LISBOA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
PICO ISLAND
BEJA
ÉVORA
BEJA
SETÚBAL
LEIRIA
LISBOA
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ÉVORA

NAME
ANTONIO SOGO
LUCINDA ALVES
ABELTZAINTZA
BERNARDO MIRA
ANTÓNIO ALVES
GONÇALO MIRA
VALTER GOMES
STELLA PARREIRA
BENEN RURAL
Mª ANTONIA VALLE
SOTAC
R.AM. GONÇALVES
LUÍS COCHICHO
MOISÉS FERREIRA
HERDADE DA CHADA
MVE
MARIA FARIA
FERNANDA VENTURA
FRANCISCA MENDONÇA
COVAL DO CASCO
PERAMATO
DUARTE BETTENCOURT
MANUEL SILVESTRE
NEOMÉSIO CARDOSO
PEDRO MARTÍN
SOC. AGRO-PEC. ESCALDADA
SOC. AGR. DA BALA
Mª CONCEIÇÃO ROSADO
MANUEL ORMONDE
FBO AGRO-PEC.
DIOGO MEIRELES
LUÍS CORREIA
MARIA ALVES
GUSTAVO CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA
PORTALIMPEX, LDA
JOÃO PAIXÃO
PEC MS
RICARDO DUTRA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC
ANGELA VIEIRA
MANUEL CARREIRA
SOC. AGR. DOM NUNO, LDA
RUI PIRES
JÚLIO LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS
JOÃO RODRIGUES
JOAQUIM PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS
JULIAN TELLERIA
CARLOS BOTELHO
SIVÍCULA SÃO MATIAS
MOLINO ZOILO

MEMBERSHIP NO
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

DISTRICT
SALAMANCA – SPAIN
PORTO
BASQUE COUNTRY – SPAIN
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
TERCEIRA ISLAND
GRANADA – SPAIN
BADAJOZ – SPAIN
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
LEIRIA
BEJA
PORTALEGRE
TERCEIRA ISLAND
TERCEIRA ISLAND
GRACIOSA ISLAND
PORTALEGRE
SALAMANCA – SPAIN
TERCEIRA ISLAND
BEJA
PICO ISLAND
BADAJOZ – SPAIN
SETÚBAL
ÉVORA
LISBOA
TERCEIRA ISLAND
PORTALEGRE
CASTELO BRANCO
FAIAL ISLAND
ILHA DAS FLORES
ÉVORA
SETÚBAL
ÉVORA
ÉVORA
ÉVORA
PICO ISLAND
ÉVORA
ÉVORA
TERCEIRA ISLAND
SANTARÉM
SETÚBAL
PICO ISLAND
VISEU
ÉVORA
BEJA
CASTELO BRANCO
FARO
BASQUE COUNTRY – SPAIN
FAIAL ISLAND
ÉVORA
SEVILHA – SPAIN
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NAME

MEMBERSHIP NO

LEONOR INFANTE
OIHANALDE
MARIA SANZ
LOURENÇO SILVA
MARIA RAMOS
LAS ZANJAS
NORBERTO RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE PAIXÃO
PICOTE
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

DISTRICT
HUELVA – SPAIN
BASQUE COUNTRY – SPAIN
TOLEDO – SPAIN
ÉVORA
MÉRTOLA
MADRID – SPAIN
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ÉVORA

ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL
CERTIFIED BEEF

With the object of enhancing the use of Aberdeen-Angus
genetics, the Association established the Aberdeen-Angus Portugal – certified beef as a voluntary beef labelling regime under the Regulation (EC) No. 1760/2000.
Also the certified scheme aims to assure the demand for
national produce and the Association understood the
importance of developing the “1st Angus brand” as a tool
to promote the breed’s integrity with the beef industry.
Portugal is reliant on beef imports (c.a. 50%) to satisfy
domestic consumption, thus the scheme also targets to
contribute to increase National production, with particular emphasis on the eating quality market segment to
generate a premium for Aberdeen-Angus sired cattle. It
is not an easy task as the domestic beef market is driven
by conformation and yield.
As a consequence, the scheme is designed to contribute
to pinpoint the importance of beef palatability attributes
such as marbling, texture and ageing, which the Aberdeen-Angus breed excels naturally, by far, compared to
other exotic beef breeds in the country.

5.1. SPECIFICATIONS

Until the certified scheme being implemented the term
“ageing” was not on the industry’s vocabulary. Notwithstanding, the scheme’s specification of a minimum 7
day ageing is resulting on excel eating experienced and
reduced eating quality variation (e.g. tenderness) is now
renowned.

2. Premium beef:
a. Purebred only;
b. Minimum 14 day ageing for prime cuts;

The Aberdeen-Angus Portugal – certified beef has 2
programs: pure/crossbred and a Premium beef solely for
primal cuts from purebred cattle.
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1. Cattle sired by pure Aberdeen-Angus registered stock
bulls and/or AI approved sires according to the Herd
Book bye-laws;

3. EUROPE carcass grading:
a. Conformation: E; U, R and O;
b. Fat level: 2-5.
4. Inspection for genotype prior slaughter;

5. 7 day minimum ageing period;

5.3. SLAUGHTER DATA

6. Premium label:

The voluntary labelling scheme started in 2012, after
Pingo Doce supermarket chain agreement to use the
brand. The success of this project reflects the sustainable increase on the number beef producers joining the
scheme and this reflects the number of certified carcasses going to market. Marketing started with a mere 373
carcasses and by 2015 with near 2,600 – a 95% increment compared to 2014.

7. Minimum 7 day ageing period;
8. Independent control auditing body – traceability
“farm to fork”;
9. Implementing compulsory condition that stock bulls
have a profile/sire verification;
10. Hair samples/meat samples to verify paternal breed
status.

5.2. PRODUCTION STRATEGY
On the mainland, breeders and beef producers predominantly have purebred bulls to cross with crossbred
Continental suckler cows and/or Native breed influenced cattle (i.e. Mertolenga and Alentejana). Some F1 sired females are retained or sold for replacers and males
sold for beef.
In Azores the Aberdeen-Angus is, since 2011, the no. 1
exotic beef breed used on AI, particularly by dairy farmers.
In 2014 the breed represented 56% of all semen marketed
in Azores. The easy calving and low birth makes the choice for the dairy farmer and as result local breeders make
selection and breeding upon this desired traits.

There is still a great potential for beef production, both
on mainland and the Azores as the certified scheme is
able to give a premium for its eating quality.
As a market specification both bulls and heifers had an
average age at slaughter of 17 months. Mean carcass
weight of 325kg and 248kg for males and females respectively.
Slaughter data indicates the advantage of hybrid vigour
and contradicts the myth of lower performance on the
finishing period compared to continental sired cattle, as
well as the EUROP grading for carcass conformation.

Also it is interesting to perceive the potential of crossing
with dairy breeds. The Cooperative União Agrícola – S.
Miguel island (Azores) is the single main supplier and has
been working with dairy farms where integrates the use
of Aberdeen-Angus genetics through AI bulls.
Bulls are selected for calving ease, short gestation length and low birth weight and with balanced figures for
performance and carcass/meat traits. The cooperative
provides AI to its members and then buys Angus sired
calves to rear and finish with a premium in order to finish
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and slaughter cattle going into the Aberdeen-Angus
beef certified scheme. It is a good example how the
Aberdeen-Angus genetics can complement the present
instable dairy sector.

5.4. PERSPECTIVES
The Association takes the certified beef scheme as chiefly to provide a premium price for producers but also
as a way to guarantee the breed’s integrity. With a renowned eating quality we see more and more retailers,
butchers and restaurants claiming to have “Angus beef”,
so that is also another target that not only Portugal but
all countries that have certified schemes.
Taking the market dynamics we will continue to promote the beef scheme as there is a great potential to
increase production as consequence of both industry
and consumer demand. Nonetheless, items related to
“eating quality” attributes need more scope but breeders, beef producers and the industry most focus on the
“eating quality” side of the business. Hence, the Association most emphasize on carcass and meat traits to
reduce both carcass (i.e. grade) and meat (e.g. marbling)
traits variation and use the Aberdeen-Angus advantages.
As the industry finds the “carcass type” the feedback will
influence genetic selection of cattle that better suits the
market and consequently satisfy consumer demand.
Considering consumer’s meat behavioural changes, particularly Europe-wise, beef is no longer the main animal
protein source, rather it is becoming more of attaining a
“positive eating quality experience”, as poultry and pork
are more market competitive. The only way is to develop
and secure a market segment focus on QUALITY and
BRAND.

Simple, the ANGUS has been bred just
for that!
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DAY 2 | 16/05/15 | 10h30

Herd prefix: AGRIANGUS
Membership no. 55
Number of breeding females: 88
Area: 150ha
Breeding policy: stock bull; AI and ET
The herd is managed by the youngest breeder in Portugal -João Diogo Ferreira - and was established in
2012 by importing purebred cattle from Denmark as
well as from Ireland.
Apart from using AI, João is a veterinary and now working on embryo transplant. Agriangus has imported
and transferred elite genetic embryos from Canadian
and US and is also starting to produce embryos under
the guidance of Dr. Nestor Chagas from Faculty of Veterinary Medicine - Technical University of Lisbon.
2015 born calves are sired by AUGHNAMONA HOKER, BAKKEN GUSTAV, HF EL TIGRE 28U, POWERSTOWN HUGO,
RED FINE LINE MULBERRY 26P, S A V BRAVE 8320, S A V
RESOURCE 1441 and S A V SOLID GOLD 9187.
Agriangus is part of Caçabrava Company producing
and marketing game like partridges, pheasants and
wild duck hunts for jump starts and restocking.
João Diogo is currently part of the Technical Council
of the Association..
Contact details:
Tomar - Asseiceira – Santarém
Tel: +351 249 380 170
Mob: +351
Email: agriangus@gmail.com
www.facebook.com/AgriAngus

DAY 2 | 16/05/15 | 17h00

Herd prefix: HS
Membership no. 19
Number of breeding females: 115
Area: 800ha
Breeding policy: stock bull and AI

HS herd is managed by Luís T. Silva and was established in 2011 after the import of purebred cattle from
Ireland. A consignment of cows with calves at foot and
in-calf heifers and bulls; as well as from the UK in 2012.
2015 born calves are sired by LISDUFF DICKIE J849 (sired by LOGIE EMPEROR E349), LUDDENMORE KNIGHT
K083 - ET bull (YOUNG DALE TOUCH DOWN 36M X
HALBEATH KIRSTY E140) and HS FABULOUS RED F1155
(homebred bull sired by LISDUFF DICKIE J849).
HS herd is part of Herdade das Silveiras estate that also
runs a commercial herd with 200 suckler cows (native, continental and Aberdeen-Angus influence) served
by Aberdeen-Angus bulls and gets a premium value
under the Aberdeen-Angus Portugal – certified beef
scheme.
Other business at Herdade das Silveiras involves breeding the native Lusitano horse and cork production.
HS – Luís T. Silva is currently the Vice President of the
Aberdeen-Angus Portugal – breeders association
Contact details:
7050-669 MONTEMOR-O-NOVO
Tel: +351 212 275 800
Mob: +351 917 245 833
Email: lts@asilvasilva.pt
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DAY 3 | 17/05/15 | 09H15
It is the first herd selecting Aberdeen-Angus for breeding in the country.

Herd prefix: ZAMBUJAL
Membership no. 32
Number of breeding females: 14
Area: 400ha
Breeding policy: stock bull and AI
ZAMBUJAL herd is managed by António Alfacinha and
was established in 2011 by importing purebred cattle
from Ireland, as well as added bloodlines also from
DUNLEVER, FELLFORT and LISDUFF already imported
by national breeders.
Pure red Aberdeen-Angus bulls both by private purchase to RW herd as well as LANIGAN RED JASPER,
an imported bull from Ireland, sired by LANIGAN RED
FALCON.
Alfacinha family also selects purebred Alentejana native breed with some females served by Aberdeen-Angus. Some F1 females (Aberdeen-Angus X Alentejana)
are retained as sucker cows sired by a terminal sire,
surplus females and males are finished and marketed
under the Aberdeen-Angus Portugal beef scheme.
Contact details:
LARGO DO COLÉGIO, Nº17
7000-803 ÉVORA
Tel: +351 266 907 136
Mob: +351 963 819 538
Email: a_alfacinha@hotmail.com
www.facebook.com/montedozambujal

DAY 4 | 18/05/16 | 10h30

Herd prefix: RW
Membership no. 2
Number of breeding females: 49
Area: 150ha
Breeding policy: stock bull and AI
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Roland Winter and Petra Egger came from Switzerland and settled in Portugal in the late 90’s, with Petra
Egger. Then started to breed Quarter horses and became a very successful and renowned breeder in Europe
at the same time breeding Aberdeen-Angus cattle.
The first consignment came from Germany including
cattle from Junck’s family Vornagel herd.
VORNAGEL BONITA was an in-calf heifer bred to TORNADO and calved a bull calf in 2002 named ZÉ wiwich became the first purebred Aberdeen-Angus born in
Portugal to be registered in the Herd Book.
A harsh and dry climate is very demanding to rear cattle in Mértola but the Angus do just fine!
In order to increase the number of animals, Roland
has imported cattle from Ireland in 2008, 2009 from
the UK as well as from Denmark in 2010, that included
Red Aberdeen-Angus.
2015 calves are sired by EMPEROR OF WATERFORD
(sire by EMPEROR OF NEWARK); LISS BATMAN M310 –
stock bull (sired by CARRINGTON PARK TIME ON B7),
NETHERTON ARCHIE J501 (sired by TC GRID TOPPER
355), POPPELGAARD E896 – stock bull (sired by TE
MANIA RED LABEL Z1023) and the home bred bull RW
DOMINIC D9703 (sired by P A R B DESIGN PLUS 97).
Roland Winter also owns an AI sub-Centre (i.e. RW Genetics) importing semen from different bloodlines and
locations.
Roland is also founder of both the Herd Book and the
Association where he was Vice President.
It is acknowledge to Roland the development of the
breed on the mainland as he helped the establishment
of many herds by organizing cattle imports from Ireland, UK and Denmark.
Contact details:
Vale das Antas
Corte Gafo de Cima
7750-308 Mértola
Tel: +351 286 611 069
Mob: +351 963 000 113
info@angus.com.pt
www.angus.com.pt
www.facebook.com/aberdeenangusespana

DAY 4 | 18/05/16 | 15h00

DAY 4 | 18/05/16 | 16h30

Visit to the feedlot unit of Monte do Pasto

Monte do Pasto is a large company (i.e. Saltiproud,
SGPS), established in 1980, rearing and finishing cattle
for the local and live exporting market.
The company has 9 holdings located in Cuba and Alvito areas comprising a total area of 3684ha. They run a
1,550 suckler cow herd and 10,000 animal on feedlot
system.
Aberdeen-Angus genetics are used to provide easy
calving and low birth weight on heifers as well as to
produce Angus crossed female replacers with added
hardiness and maternal ability. Continental breed is
then used as a terminal sire.
Contact details:
Apartado - 78, 7940-909 Cuba
Tel: +351 284 415 360
Email: geral@montedopasto.pt
www.montedopasto.pt/en
www.facebook.com/montedopasto

Herd prefix: REI
Membership no. 46
Number of breeding females: 127
Area: 1000ha
Breeding policy: stock bull
REI herd is managed by father and son, Reinaldo and Pedro Engrossa. The herd is located closely to Beja city and
will be the venue for the closing dinner of Mainland Tour.
It was established in 2012 by importing cattle from Denmark, a consignment organized by Roland Winter (RW
herd) and Soren Vester (SRV herd) – Denmark.
REI herd has continued to import red cattle from Denmark and Ireland.
2015 calves are sired by ML RED LAURA 1346 G (IMP),
ML RED RELOAD 1350 G (IMP) and RIIS CLINTON (RED)
(IMP).
Apart from purebred cattle, Engrossa family also h as a
100 cross suckler cows running with Red Aberdeen-Angus bulls and sells store cattle for finishing.
The estate Herdade da Namorada also grows sunflower
and corn crops.
Reinaldo Engrossa is currently the Vice Presidente of the
Aberdeen-Angus Portugal – breeders association.
Contact details:
Av. Fialho de Almeida, nº50
7800-395 Beja
Mobile: +351 935 560 307
Email: reibeja@gmail.com
www.red-angus.eu
www.facebook.com/redangus.eu
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DAY 1 | 19/05/16 | 11h00

DAY 1 | 19/05/16 | 10h15

DGN
Herd prefix: DGN
Membership no. 31
Number of breeding females: 16
Area: 35ha
Breeding policy: stock bull

Herd prefix: EA
Membership no. 3
Number of breeding females: 16
Area: 10ha
Breeding policy: stock bull and AI

DGN herd was established from acquiring purebred
livestock from family.

Emanuel Araújo owns EA herd and is also one of first
to import cattle to Azores back in 2008 from Irleand.
Also contributed to the establishment of the herd imports from UK in 2009 and Denmark in 2010.

The founding stock was imported from Ireland back
in 2008 by her mother (Hildegard) as well purebred
animal from the former herd prefix HGN.

Emanuel is an enthusiast man for shows and ROSEMEAD BELLMAID G806 (sire: ELLIN ERRONEOUS C570)
is a winner in local shows.

It is a small typical herd for Azores conditions where
cattle is selected to thrive on grass, so easy fleshing
ability and easy calving are important traits for DGN
herd.

2015 calves are sired by homebred stock bulls EA RAIO
NEGRO F0443 (sire: DUNLEVER PHONSIE F437) and
EA PEAK DOT CHOLO G0450 (sire: PEAK DOT RESOLUTE 37W) as well as AI DUNLOUISE JIPSEY KNIGHT
K359.

2015 calves are sire by the stock bull APOLO A1598
(sire: LOGIE EMPEROR E349).
Apart from pure breeding, Debbie is also under the PGI
Azorean Beef where all crossbred cattle are sired by
Aberdeen-Angus bulls and also owns a 45ha of forest.
Contact details:
Quinta De Sta. Catarina
9900-323 Castelo Branco – Faial island
Tel: +351 292 943 575
Email: grotzner@gmail.com
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Apart from pure breeding also produces beef under
the PGI Azorean Beef.
Contact details:
Canada das Dutras, 25- Matriz
9900-148 Horta – Faial Island
Tel: +351 292 293 854
Mob: +351 926 678 075
Email: emanuelaraujo@live.com.pt

DAY 2 | 20/05/16 | 19H20

The Cooperativa União Agrícola (farmers cooperative) is
the largest in Azores as it accounts 2,000 members. The
Coop provides a range of services, from rural extension
to sales of machinery and other products.
There are a total 261 workers, which 51 are specialized
staff (e.g. veterinarians).
Although S. Miguel Island predominantly produces dairy,
the Coop is the main single supplier of Aberdeen-Angus
Portugal certified beef and has been working with dairy
farms where integrates very successfully the use of Aberdeen-Angus genetics through AI. Bulls are selected for
easy calving figures and the possible combination with
higher figures for carcass and meat traits.
This is a great example of how the Aberdeen-Angus
genetics can provide double add value to the present
instable dairy sector in the Azores and across Europe.

Contact details:
Cooperativa União Agrícola/Associação
Agrícola de S. Miguel
Presidente: Jorge Alberto Serpa da Costa Rita
Recinto da Feira - Campo de Santana
9600 Ribeira Grande
Telefone: 296 490 000
FAX: 296 491 737
e-mail: aasm.cua@mail.telepac.pt
www.aasm-cua.com.ptt
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DAY 3 | 21/05/16 | 16h00

DAY 3 | 21/05/16 | 17h30

AMBR
Herd prefix: QT
Membership no. 1
Number of breeding females: 54
Area: 80ha
Breeding policy: stock bull; AI; ET

Herd prefix: AMBR
Membership no. 17
Number of breeding females: 54
Area: 21ha
Breeding policy: stock bull; AI

QT herd was established in 2005 when Luís Machado imported cattle from Germany.

The herd is managed by Alexandra Ramos and was established after the import from the UK in 2009 and Denmark and Ireland.

He has participated in all first imports of cattle to Portugal. In the year 2008 on the first organized import
of purebred cattle for several breeders in Portugal,
as well as in 2010 from Denmark and Ireland, both
included red Aberdeen-Angus cattle.
QT herd registered the first calf got ET registered in the
Herd Book - QT MISS BLACKCAP LEGACY B7842 (S A
V LEGACY 5216 X WILP/HAR BLACKCAP 075L), born
in 2009.
Apart from using AI, QT DARK DE HIGHLANDER
D5433 is the homebred stock bull sired by HIGHLANDER OF STERN from New Zealand.
2015 calves are sired by DUFF NEW ATTRACTION
6110, GF SON IN LAW 4Z, QT DARK DE HIGHLANDER
D5433, QT RED FULLY LOADED F8471, RED BRYLOR
TALISKER 202T, S A V BRAVE 8320 and TE MANIA EMPEROR E343.
Luís Machado is also a founding breeder of the Herd
Book and member of the Aberdeen-Angus Portugal
– breeders association and is currently the President
of the Association.
Contact details:
Canada do Ti Bento,18
9700-Angra do Heroísmo – Terceira island
Tel: +351 295 212 362
Mob: +351 966 173 063
Email: luis@picaporte.net
www.montedopasto.pt/en
www.facebook.com/montedopasto
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The herd grazes on privilege area of grass production.
Alexandra is passionate about the breed and has proved
tenacity as a farmer/breeder woman.
She is very well known as pink is her color and has the
nickname “Lady Angus”.
2015 calves are sired by an EA BRILANTE E0442 (sired
by RED WAF CACHAFAZ 351U) stock bull purchase to EA
herd and AI bull S A V SOLID GOLD 9187.

Contact details:
Rua Dr. Henrique Brás, 13
9700-097 Angra Do Heroísmo – Terceira Island
Tel: +351 295 216 094
Mob: +351 912 137 915
Email: lady.angus.azores@gmail.com
www.facebook.com/LadyAngus

