EDITORIAL
Com a publicação de mais um Espaço Angus, pretende-se
retratar a vida da Aberdeen Angus Portugal (AAP) - Associação de Criadores ao longo do período 2017-2018, tempo
mais uma vez marcado pelo crescimento e consolidação da
raça Aberdeen Angus (AA) em Portugal e da Associação que
a representa, agora também com a responsabilidade acrescida da gestão do Livro Genealógico (LG) da raça.
O crescimento da AAP tem sido alicerçado num compromisso técnico constante com as melhores práticas de gestão
de uma raça em linha pura e do seu melhoramento genético. A implementação do Breedplan e a aprovação do novo
Regulamento Técnico do LG são exemplos concretos do trabalho desenvolvido pela AAP nesta área.
Uma característica distintiva da raça AA é o reconhecimento universal da carne Aberdeen-Angus enquanto marca de
qualidade, alavancando o desenvolvimento e crescimento
da raça em linha pura, através de um contributo notável dos
reprodutores angus na valorização da carne produzida em
cruzamento industrial.
Atenta a esta realidade, a AAP continuou a sua estratégia de
desenvolvimento da rotulagem facultativa Carne Controlada
ABERDEEN-ANGUS Portugal com a as marcas Premium e Plus
que abrem novos canais de comercialização para os animais
em linha pura.
Esta universalidade da raça AA, obriga-nos também, enquanto
seus representantes em Portugal, a estar atentos e alinhados
com as políticas de desenvolvimento da raça promovidas pelos nossos pares internacionais, alguns com mais de cem anos
de associativismo. Depois do sucesso do Fórum Europeu (FE)
2016 que decorreu em Portugal, retratado no último número
do Espaço Angus, a AAP esteve representada no Fórum Mundial 2017 no Reino Unido e no Fórum Europeu 2018 na Estónia.
A criação de um Secretariado Europeu, proposta por Portugal
em 2016, concretizou-se numa reunião paralela ao FE 2018
com o compromisso das seguintes associações: Reino Unido,
República da Irlanda, República Checa, Estónia, Dinamarca,
Alemanha e Portugal.
Ao nível do funcionamento interno da AAP, 2018 foi ano de eleições (março) dos novos Corpos Sociais (CS). A atual direção e
restantes CS integram elementos dos anteriores CS, permitindo assim continuar o trabalho desenvolvido anteriormente, de
que são exemplo os temas até aqui destacados neste editorial.
Ao presidente e sócio fundador da AAP – Luís Machado - que
contribuiu empenhadamente para o destaque que a raça Angus alcançou no nosso país nos últimos nove anos, a associação presta aqui merecida homenagem.

Como responsável pelas políticas de desenvolvimento da raça
em Portugal, a AAP tem plena consciência que o crescimento
e o sucesso da Aberdeen-Angus em Portugal se deve em primeira instância a todos os criadores associados, através do seu
trabalho e investimento diário nos seus animais.
Na permanente procura de melhoria do apoio aos associados,
a AAP promoveu, durante o último ano, diversas ações, das
quais destacamos a formação sobre o Breedplan, e a remodelação do site da associação (www.aberdeen-angus.pt), que
tem agora uma imagem mais atrativa, e uma interface mais
intuitiva e utilitária.
Também durante este ano (2018) destacamos a realização do
primeiro Concurso Nacional da raça, realizado no início de
setembro, na Apormor. O concurso decorreu de forma exemplar, com uma participação significativa nas diversas classes de
animais, que representaram de forma cristalina o bom trabalho
de seleção que se está a fazer em Portugal. Pela importância
que tem um evento com estas características, que se pretende
ver repetido todos os anos, fica lançado o desafio a todos os
criadores de nos voltarmos a encontrar, com mais e melhores
exemplares, no segundo Concurso Nacional da Raça AA, em
setembro de 2019, em Montemor-o-Novo.
Com o cada vez maior número de associados, e o permanente crescimento do número de registos/ano, para agilizar
o processo de registo, que se inicia com a visita de campo
para recolha de dados e consequente processamento, a AAP
recorreu ao outsorcing desta prestação de serviços, supervisionada pelo secretário técnico (ST) da associação. Com esta
colaboração, passam a estar asseguradas as visitas/ano/criador necessárias a um bom funcionamento.
E por falar em ST, lembramos que em Janeiro de 2019 iniciará
funções como ST o Hélder Nunes que dará continuidade ao
trabalho desenvolvido desde a fundação da AAP pelo Paulo
Costa, a quem endereçamos o nosso apreço e admiração
pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos na AAP.
Por fim e mais uma vez, uma palavra de incentivo e desafio a
todos os criadores e apaixonados pela raça Aberdeen Angus
para que participem de forma ativa na vida da vossa associação, a Aberdeen Angus Portugal – Associação de Criadores,
e nas atividades de divulgação e valorização da raça AA em
Portugal.
Resta-nos desejar um bom ano de 2019 a todos os apaixonados pela Raça Aberdeen Angus!
João Espadinha
Presidente
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A raça da carne.
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10 ANOS DE LIVRO GENEALÓGICO
O CAMINHO VAI-SE FAZENDO
Paulo Costa — Secretário Técnico
O Livro Genealógico Português da Raça Bovina Aberdeen-Angus comemorou o 10º aniversário no passado dia 27
de Novembro de 2017.
Na primeira edição desta revista, ano de 2010, escrevi
um artigo intitulado “o caminho faz-se andando” onde
abordei as características da raça e o seu potencial, assim
como o trabalho que foi desenvolvido para a sua implementação no país e das suas perspetivas.
Passada uma década da fundação do Livro faço uma
retrospetiva, mencionando alguns “passos” que foram
importantes para a realidade de hoje e que ajudarão a
projetar o futuro.

NO INÍCIO ERAM POUCOS
A citação acima ilustra bem como tudo começou. O interesse na criação, na seleção e na difusão da raça foram
os motivos de um pequeno grupo de criadores (Roland
Winter, Luís Machado e Carlos Brum) incitasse, em 2005,
a Federação Agrícola dos Açores a iniciar um trabalho de
recolha de informação e de estabelecimento de contatos para avaliar a possível fundação de um Livro Genealógico, já que estes criadores tinham importado gado da
Alemanha com esse objetivo.
A relação institucional com a Aberdeen-Angus Cattle
Society, nomeadamente com o Secretário Técnico da
altura, Robert Anderson e com o Chefe Executivo Ron
MacHattie, foi determinante para a criação das regras do
regulamento técnico e interno e do funcionamento do
Livro. Desenvolveram-se contactos com criadores no
Reino Unido como Irlandeses, através da Irish Aberdeen-Angus Association.

O projeto para implementar a raça e fundar o Livro Genealógico foi apresentado à Secretaria Regional da Agricultura que através da Direção Regional dos Açores que
acolheu com interesse e desenvolveu as diligências necessárias com a Direção Geral de Veterinária para a sua
formalização.
Em Junho de 2007 estabelece-se um protocolo entre
governos (i.e. da República e dos Açores), em junho, para
implementação da raça e do Livro Genealógico, durante
a Feira Agrícola Açores.

PRIMEIRA IMPORTAÇÃO DA IRLANDA
COMO GARANTE DA IMPLEMENTAÇÃO
DA RAÇA
No início de Novembro de 2007, a Federação Agrícola
dos Açores (FAA) organiza uma viagem à Irlanda, onde
fiz parte de grupo de criadores para selecionar animais
reprodutores no sentido de aumentar o efetivo e número
de criadores.
Foram selecionados 57 animais (4 toiros e 53 fêmeas) dos
rebanhos BALLINVOSKIG, BALLINWING, BROOMSTREET,
CASHELANE, CLOONCORICK, CREROGUE, DRUMCARBIN, DUNLEVER, FELLFORT, HOMEVILLE, KNOCKADRINAN, LAVALLY, LISDUFF, MOGEELY e STRULE (Irlanda do
Norte), para os criadores Roland Winter (Mértola), Luís
Machado e Stella Parreira (ilha Terceira), Emanuel Araújo
e Hildegard Neves (ilha do Faial), Manuel Rapinha, Ricardo Silva e Mª. Manuela Silveira (ilha do Pico), Carlos Brum
e João Mendonça (ilha Graciosa) e Emanuel Freitas (ilha
de S. Miguel). Todavia, um foco de Língua Azul atrasou
4 meses o movimento dos animais para Portugal.

Tendo em conta as características raciais, o facto de não
existir uma raça precoce em seleção e melhoramento
em Portugal e do seu potencial em sistemas de produção extensivos para a produção de carne de qualidade, a
Federação Agrícola dos Açores, através do seu Presidente, Jorge Rita, decidiu investir no alcance desse objetivo.
Em 2006 participei no Fórum Europeu da Raça organizado pela Associação de Criadores Alemã - Angus Bundesverband – onde foi possível estabelecer inúmeros
contactos com a criadores e suas organizações e onde
tive a felicidade de conhecer o Rob Wlls da British Livestock Genetics que se interessou pela nossa iniciativa e
organizou uma visita de estudo ao Reino Unido onde testemunhei de perto a raça e os mas influentes criadores
da Inglaterra e da Escócia.
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Chegada dos animais a Portugal.

FUNDAÇÃO DO LIVRO GENEALÓGICO
Estávamos no regresso da Irlanda quando a Direção Geral de Veterinária aprova oficialmente, a 27 de novembro
de 2007, o Livro Genealógico Português da Raça Bovina
Aberdeen-Angus, entrega a gestão à Federação Agrícola
dos Açores nomeia-me como Secretário Técnico.

2008 - ANO ZERO

2009 – FUNDAÇÃO DA ABERDEEN-ANGUS
PORTUGAL
A 16 de março de 2009 é a fundada a Aberdeen-Angus
Portugal – Associação de Criadores, marcando uma
nova etapa na promoção, seleção e no melhoramento
da raça em Portugal. A Associação torna-se membro da
Federação Agrícola dos Açores estando todos os criadores, independentemente do assento da sua localização,
ligados à entidade gestora do Livro Genealógico.

O ano de 2008 é considerado o ano “zero”, isto é, quando
se iniciou o registo dos animais importados, assim como
o registo do primeiro animal nascido em Portugal de seu
nome ZÉ (na foto), cujo criador é Roland Winter (Mértola).
ZÉ nasceu em 2002 e é filho da vaca VORNAGEL BONITA - importada da Alemanha - e do toiro TORNADO.
O macho foi o fundador do rebanho RW e ativo até 2011
deixando uma “marca” no resultado da seleção, com
descendência com um fenótipo muto típico da raça.

Foram sócios fundadores (por ordem alfabética): Carlos
Brum (ilha Graciosa), Emanuel Araújo (ilha do Faial), Emanuel Freitas (ilha de S. Miguel), Hildegard Neves (ilha do
Faial), João Guerreiro (Mértola), João Mendonça (ilha
Gracisoa), Luís Machado (ilha Terceira), Manuel Rapinha
(ilha do Pico) , Mª. Manuela Silveira (ilha do Pico) e Roland
Winter (Mértola).

ZÉ - filho da vaca VORNAGEL BONITA e do toiro TORNADO.

Visita ao rebanho ROSEMEAD – esq.-dir: Roland Winter, Luís
Machado, Angus Stovold, Paulo Costa e João Mendonça.

Durante esse ano desenvolveu-se a pareceria com a empresa Ruralbit para uso da plataforma online GENPRO da
gestão de dados da raça, e a implementação do regulamento e adesão dos criadores ao Livro Genealógico.
Foram registados 73 animais no ano de 2008, dos quais
12 nascidos em Portugal.

Ainda em 2009 a Associação torna-se também membro
do World Angus Secretariat, com o apoio da Aberdeen-Angus Cattle Society e da Canadian Angus Association,
durante o Fórum Mundial da Raça que teve lugar no Canadá.

Com o aumento da procura de animais reprodutores,
a FAA volta, em 2009, a ajudar os criadores numa nova
importação desta vez selecionando 4 toiros e 52 fêmeas
na Inglaterra e Escócia. Tal como na Irlanda, também no
Reino Unido são importados animais de rebanhos de
referência como ROSEMEAD, THE MOSS, TEGSNOSE,
BOREWELL e PEXHILL. Os animais estabeleceram novos
núcleos puros e novos sócios.
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PROMOÇÃO DA RAÇA
A Associação tem marcado presença institucional e
com exemplares da raça nos mais importantes certames
e feiras agrícolas, quer em território Nacional quer em
Espanha.
O primeiro dia de campo da raça foi organizado por Roland Winter na herdade do Vale das Antas – Mértola em
2013 com intuito de dar a conhecer as suas características raciais e produtivas. O evento foi um sucesso e um
impulso para se tornar um evento anual no programa de
atividades da Associação.

16 de Março de 2009 – data da fundação da Aberdeen-Angus
Portugal.
Esq - Dir: Luís Machado (rebanho QT), Carlos Brum, Emanuel
Araújo (rebanho EA), Roland Winter (rebanho RW) e Manuel
Rapinha in memorium (rebanho MR).

2010 - ANO DO ABERDEEN-ANGUS
VERMELHO
A crescente procura de animais da variedade vermelha e a
introdução de novas linhas leva a Associação a visitar
a Dinamarca para selecionar animais para importação.
A importação incluiu animais dos criadores RIIS, PEDERSEN e BAKKENS. Nesse mesmo ano são também importados animais vermelhos da Irlanda vindos do rebanho
SILVERFIELD e KILLANLEY.
Estavam assim criados os contactos e estabelecidas parecerias com criadores e empresas de exportação para
prosseguir com outras importações que até hoje se
mantêm e que contribuem para aumentar e diversificar
o pool genético no país com uma adaptação e melhoramento extraordinários.

1º Dia de Campo da Raça 2010 no rebanho RW.

Já foram realizados dias de campo nos criadores: Herdade da Defesa de Cima (rebanho HDC), Herdade das
Silveiras (rebanho HS), Reinaldo Engrossa (rebanho Rei),
AGRIANGUS e OURICASULO.

INTERNACIONALIZAÇÃO DO LIVRO
GENEALÓGICO E DA ASSOCIAÇÃO
No ano de 2011 a Associação esteve representada pela
primeira vez numa reunião técnica do World Angus
Secretariat na Argentina e em 2015 no México. É sempre
uma boa oportunidade de dar a conhecer que Portugal
também faz parte do “Mundo Angus” e estabelecer contacto e relações com vários países que perduram e que
são muto importantes para o desenvolvimento da raça
e da Associação.
Na reunião do WAS durante o Fórum Mundial de 2017,
organizado pela Aberdeen-Angus Cattle Society (Escócia), Portugal foi convidado a fazer do Grupo de Trabalho
para apoio da missão transnacional do Secretariado.

Seleção de reprodutores no rebanho RIIS.
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Também na Europa a Associação tem marcado presença nos Fóruns que são organizados pelas nossas congéneres, tendo estado representada pela primeira vez no
Fórum de 2011 na Dinamarca.

Foto do grupo participante no EAF2016.

A RAÇA VALORIZA A CARNE E VICE-VERSA
Visita ao rebanho TRES MARIAS durante o WAS 2011 na Argentina.

EUROPEAN ANGUS FORUM 2016
EM PORTUGAL
A Associação foi convidada a organizar o Fórum Europeu
da raça em 2016. Este evento revelou ser uma oportunidade única para mostrar às nossas congéneres o trabalho que os nossos criadores estão a desenvolver quer no
território continental quer nos Açores e onde as nossas
paisagens, cultura e gastronomia forma sobejamente
apreciadas.

Com o crescente reconhecimento da raça como produtora de carne de excelência, foi com naturalidade, a par
de outros países (ex: EUA), que a Associação criou em
2011, a rotulagem facultativa ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL – carne controlada, ao abrigo do Regulamento
(CE) N.o 1760/2000.
Este feito reforçou o intuito de valorizar a raça e a qualidade da sua carne, estabelecendo-se um segmento de
mercado sem precedentes e inovador no que diz respeito à utilização de raças bovinas exóticas em Portugal.
A parceria e confiança do Grupo Jerónimo Martins – Pingo Doce veio alavancar a utilização de genética Aberdeen-Angus e como consequência um maior interesse
na sua criação e seleção e por isso mais criadores, mas
também a incorporação dos produtores de carne no
projeto. Esta trilogia tem-se revelado um sucesso que se
estende a todo o sector. Temos cada vez mais procura de machos reprodutores para as vacadas comerciais,
mais toiros aprovados para uso em inseminação artificial,
particularmente na cruza com raças leiteiras, e com isso
um incremento de animais a serem registados no Livro
Genealógico, ano após ano. As condições de preço diferenciado e garantia de escoamento são essenciais.
A comercialização começou em 2012 com umas tímidas 373 carcaças certificadas para 5.294 em 2017 e a
confirmação da sustentabilidade é revelada no primeiro
semestre de 2018 com 3.676.

O programa incluiu visitas a vários criadores no território continental e Açores.

Os testemunhos e opiniões dos participantes são muito
encorajadoras, pois não esperavam o avanço tão rápido em tão pouco tempo, assim como a consistência na
seleção e melhoramento resultaram em animais com
muito caractere racial e uniformidade.
O evento teve a participação de 10 países/delegações
europeias e ainda com a participação de criadores do
Brasil, Canadá e México, num total de 84 inscrições, sendo um dos Fóruns com maior participação.
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Já em 2018, a Associação tem desenvolvido esforços
para incrementar a valorização a carne com o lançamento das marcas “Premium” (100% Aberdeen-Angus) e “Plus”
que pretende igualmente valorizar a palatibilidade da carne com incentivo à produção de novilhas e machos castrados, com níveis mais elevados de gordura intramuscular (i.e. marmoreado) para potenciar a sucosidade e sabor
assim como maior tempo de maturação que amplifique
a sua tenrura natural.

CRIADORES EM ESPANHA
A raça tem observado uma grande expansão no continente Europeu e a vizinha Espanha não é exceção. Uma
vez que ainda não existe Livro Genealógico, temos neste
momento 26 criadores aderentes que pretendem desenvolver a Aberdeen-Angus, através da seleção e melhoramento e é um sinal muito positivo podermos coadjuvar o
objetivo de implementar a raça em Espanha.

BREEDPLAN CHEGA A PORTUGAL
A Associação tomou como prioridade a implementação
do programa de avaliação genética BREEDPLAN que foi
desenvolvo pela ABRI - Agricultural Business Research
Institute na Austrála. A escolha deste programa resulta
do facto de existir uma grande ligação genética entre os
nossos animais e a os registados na congénere Aberdeen-Angus Cattle Society que também utiliza este sistema
avançado de avaliação genética.

A satisfação do consumidor é, todavia, o maior garante
da sustentabilidade da raça e do trabalho da Associação.
É no fundo para isso que a raça tem o seu propósito,
produzir a carne que é em si já uma “marca” que tem o
rótulo da “melhor do Mundo”!

TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO DO LIVRO
GENEALÓGICO
Considerando o trabalho desenvolvido e a estrutura
criada pela Aberdeen-Angus Portugal – Associação de
Criadores foi acordada a transferência da gestão do Livro
Genealógico da Federação Agrícola dos Açores para a
Associação com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2017.
Foi um voto de confiança e de reconhecimento que veio
aumentar a responsabilidade de continuar a divulgar a
raça e defender os interesses dos criadores.
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A publicação de Feveiro é mais um marco histórico para
a Associação e os criadores, dado ser a única organização em Portugal a utilizar este sistema internacional e
a segunda na Europa. Este sistema publica avaliações
mensais que estão disponíveis online 24/7 e é que uma
ferramenta essencial à seleção, melhoramento e promoção da genética utilizada em Portugal.
Com a avaliação mensal os criadores e produtores de
carne terão acesso a uma ferramenta importante no
processo de seleção e melhoramento, existindo a capacidade de manter o enfoque na criação de animais adaptados à produção de carne qualidade e a oportunidade
de promover à escala global a genética que os nossos
criadores têm para oferecer.
Após 10 anos estamos em condições de ter uma base
de dados própria que possibilita uma avaliação conjunta
com o Reino Unido para gerar os EBVs com precisão do
seu mérito genético.

O trabalho foi coordenado pelo Secretário Técnico e
teve a colaboração da AACS e dos técnicos da ABRI –
Austrália para criação da base de dados (International
Livestock Registration) que permite a publicação mensal
da avaliação genética. Esta base é atualizada semanalmente através do envio automático de dados a partir da
nossa base local GENPRO gerida pela Ruralbit.

A RAÇA TEM FUTURO? EXISTEM DÚVIDAS?!

lentes qualidades maternais e a possibilidade de acrescer
rendimento na comercialização da carne.
Temos cada vez mais produtores a utilizar genética Aberdeen-Angus nas suas vacadas, com resultados reprodutivos e produtivos muito interessantes, não apenas na valorização da venda de cruzados para recria, mas também
aqueles que levam o ciclo até ao abate e como retorno a
valorização das carcaças com rótulo ABERDEEN-ANGUS
PORTUGAL – carne controlada.

Cada ano que passa a raça verifica evolução em números
e qualidade e responde, como era esperado, aos desafios
com trabalho e inovação.

Continuo certo de que o projeto que começou há 13 anos
faz todo o sentido, mas a verdade é que em tão pouco
tempo já se alcançou muito mais do que aquilo que tinha
em mente em 2005!

Com o início da avaliação genética, através do BREEDPLAN, será possível avançar ainda mais no progresso
genético e na qualidade dos animais.

A todos aqueles que acreditaram e acreditam na raça
Aberdeen-Angus o meu respeito e gratidão!

A raça já mais do que demonstrou as suas vantagens quer
na adaptação aos sistemas de produção, nas suas exce-
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CONTROLO E CERTIFICAÇÃO DA ROTULAGEM
FACULTATIVA ABERDEEN ANGUS PORTUGAL
João Matos – Técnico de Avaliação / Luísa Silva – Técnica de Avaliação
A CERTIS – Controlo e Certificação, Lda. está reconhecida
como Organismo de Certificação e Controlo do Caderno de Especificações da Rotulagem facultativa Aberdeen
Angus Portugal.
Nos últimos 5 anos já foram controladas e certificadas
cerca de 13900 carcaças de Bovino provenientes de 180
Unidades de Produção.

O ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES
DE PRODUÇÃO
O controlo e verificação dos animais é feito através de
um acompanhamento inicial à Unidade de Produção.
Nesta primeira visita é feita a caracterização da exploração, sempre que exista um lote de animais para submeter à Rotulagem Facultativa, o produtor deverá entrar em
contacto com a Aberdeen-Angus Portugal – Associação
de Criadores ou com a CERTIS de forma a agendar a verificação fenotípica dos animais existentes na exploração.
A verificação fenotípica dos Animais Cruzados Aberdeen
Angus é efetuada na maioria das vezes na própria unidade de produção, pelo é de extrema importância que
11
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CONTROLO E CERTIFICAÇÃO DA ROTULAGEM
FACULTATIVA ABERDEEN ANGUS PORTUGAL

o acompanhamento seja agendado o mais atempadamente possível da data do abate, para que em caso de
necessidade ou dúvida do padrão fenotípico do animal
nos seja possível recolher amostras de DNA com objetivo de aferir a paternidade do animal declarada nos
documentos dos Serviços Oficiais (SNIRA). Sempre que
o resultado do referido teste seja negativo, o animal não
poderá ser comercializado no âmbito da Rotulagem.

O ACOMPANHAMENTO DOS CARREGAMENTOS COM DESTINO À BEST FARMER
A BestFarmer é uma SA, pertencente ao grupo Jerónimo
Martins, que em meados de Dezembro de 2015 começou a engordar e abater animais para a fileira Carne Aberdeen-Angus Portugal.

Só são validados animais que estejam corretamente
identificados, isto é, os animais devem de ter a marca
auricular colocada (Brinco dos Serviços Oficiais) e existir uma correlação com o passaporte e ou listagem de
existências dos animais. No momento da visita o produtor deverá ter em sua posse os passaportes dos animais,
no entanto caso não lhe seja possível, deverá informar
anteriormente afim de ser solicitada à Aberdeen-Angus
Portugal – Associação de Criadores uma listagem de
existências da unidade produção.
É de estrema importância a existência dos documentos
de identificação dos animais para procedermos à verificação do código de raça do animal (42 – Cruzado Aberdeen Angus). Em caso de presença comprovada de erro
na atribuição de paternidade declarada no passaporte
procedemos à solicitação da alteração do código da
raça. Esta alteração só é solicitada quando se verifique
a existência na exploração de uma relação de 1 macho
Aberdeen-Angus Puro (testado e aprovado pela Associação de Criadores da Raça Aberdeen-Angus) em reprodução para cerca de 75 fêmeas (apenas são permitidos
75 descentes por ano por cada macho em reprodução),
sendo que o macho deverá constar nas existências da
exploração à data da possível cobrição.

Como se trata de um produtor que apenas engorda animais, todos os animais para esse fim são comprados a diversos produtores portugueses. Para colmatar a eventual
dificuldade que seria a BestFarmer adquirir animais registados como cruzados de Aberdeen-Angus que posteriormente ao serem verificados por nós poderiam ou não
corresponder ao fenótipo do cruzamento, foi acordado
entre ambas as partes que a Certis começaria a acompanhar todos os carregamentos efetuados com destino à
BestFarmer com o objetivo principal de verificar fenotipicamente os animais carregados, garantindo assim que os
animais que entram naquele centro de engorda poderão
ser abatidos para a fileira Aberdeen-Angus Portugal
Para além do acompanhamento das cargas de animais, o
produtor BestFarmer é ainda visitado por um técnico da
Certis trimestralmente para que sejam verificadas todas
as outras questões inerentes ao controlo da fileira.
Solicitamos que sempre que existam dúvidas entrem em
contacto com a equipa do Departamento de Produtos
Tradicionais e Rotulagens Facultativas da CERTIS.

Para além da verificação fenotípica dos animais, o Técnico da Avaliação da CERTIS verifica as condições higieno-sanitárias dos mesmos e do meio onde estes estão
inseridos (“feedlot’s” ou parques de engorda, folhas de
pastagem). O Técnico procede ainda à recolha de amostras de ração para submeter a análises de pesquisa de
promotores de crescimento, de acordo com o Plano
Plurianual de Avaliação.
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DESCUBRA O URUGUAI
Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay
A Sociedade de Criadores de Aberdeen Angus do Uruguai
(SCAAU) é a instituição responsável pela organização da
Secretariado Mundial Angus de 2019. A sua missão é promover o desenvolvimento da raça no Uruguai, agregando
valor ao produto Angus em toda a cadeia produtiva, fornecendo ferramentas de apoio ao sócio, criando espaços de
formação e integração para os produtores rurais e construindo vínculos com instituições locais e internacionais
do sector.

CONHEÇA OS NOSSOS PRODUTORES
Os uruguaios são pessoas de tradição, com raízes europeias. Têm uma visão progressiva e moderna que é
interessante conhecer quando se trata de produção pecuária.

CONFIRA A NOSSA QUALIDADE

Uruguai, um canto do mundo entre o Brasil e a Argentina,
onde a fertilidade do solo faz com que o sector agrícola
seja a principal fonte económica do país.
Esta pequena terra, com apenas 3 milhões de habitantes,
tem mais de 12 milhões de cabeças de gado, em que
84% do seu território é destinado à actividade do sector,
com 13 milhões de hectares de pastagem natural e com
mais de 250 espécies.
O Uruguai é o 7º maior exportador de carne bovina do
mundo, com acesso a 150 mercados.
Produz 1 milhão de toneladas de peso vivo por ano,
exportando 70% da produção, o que representa 5% do
volume de carne exportada em todo o mundo.
Em termos de consumo, o Uruguai é, a nível mundial,
o número 1 em consumo de carne bovina, consumindo
57,8 kg per capita por ano e combinado com o ranking de
consumo de whisky, faça da sua visita uma experiência.

ANGUS NO URUGUAI

Para o Uruguai, alcançar a excelência na qualidade da carne é primordial, então os produtores apostam na cobrição
natural. Por sua vez, os órgãos reguladores colaboram na
aplicação de políticas de saúde e pecuária, que por lei
desde 1962 proíbem o uso de hormonas ou promotores
de crescimento. Em setembro de 2006, incorporaram um
sistema de rastreabilidade único no mundo, chamado
“Do Prado ao Prato”, que permite a rastreabilidade do animal até o momento do abate.

VISITE-NOS
Neste país onde o verde predomina na paisagem, será
realizado a Secretariado Mundial Angus de 2019.
Visitar este país não é apenas uma oportunidade de conhecer os seus métodos de produção, gerar bons negócios e descobrir a qualidade da sua carne, mas também
é uma oportunidade de aliar a actividade intensa e produtiva que exige a pecuária com a tranquilidade e beleza
turística que o Uruguai oferece e, acima de tudo, visitar a
Punta del Este, a praia mais importante da América.
As oportunidades de negócios são o resultado do trabalho, a beleza do Uruguai é um presente para quem o visita.

Com mais de 130 anos de história, a raça Aberdeen Angus é um das principais raças utililizadas para produção
de carne do Uruguai.

Para descobrir os segredos da produção de carne e saborear a sua cultura, seja bem-vindo à ÚLTIMA GRANDE
ESTADIA. O Uruguai espera por ti no Secretariado Mundial Angus de 2019.

A produção é caracterizada por ser principalmente a céu
aberto.

Para mais informações, consulte nosso site:
www.angusuruguay.com
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CRIADORES EM LINHA PURA
GENETICA IRLANDESA, DINAMARQUESA
E CANADIANA
LECARROW KING (IMP)
Pai: LUDDENMORE FIONN G441
Avô: THE MOSS MR ESHTON D409

HSB HELENO H5196
Pai: LECARROW KING (IMP)
Mãe: DOON HOUSE BLACK DIAMOND M060 (IMP)

AGRIANGUS TIGRE H0699
Pai: HF EL TIGRE 28U (AI) (IMP)
Avô: HF KODIAK 5R

· DRUMCARBIN L OF FLORA (IMP)
· DRUMCARBIN LADYBIRD (IMP)

HERDADE SERR A BR AVA, 7885-281 PÓVOA DE SÃO MIGUEL - MOUR A - BEJA

919647210 | ADMHERDADESERRABRAVA@GMAIL.COM | FB: HERDADE SERRA BRAVA

15

04

WORLD ANGUS FORUM 2017
Luís Martins — Vice-Presidente / Paulo Costa — Secretário Técnico
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos da América (i.e.
American Angus Association), Estónia, Irlanda, Cazaquistão, México, Nova Zelândia, Portugal, África do Sul, Uruguai, Reino e República Checa e Reino Unido.
Foram acolhidos no WAS, por unanimidade, o Cazaquistão, a Hungria e a Estónia.

“DE REGRESSO A CASA”
40 Anos depois do primeiro World Angus Forum no
Reino Unido, a Aberdeen-Angus Cattle Society acolheu
novamente delegações de todo o Mundo, num programa extenso que ocorreu na Inglaterra, na Escócia e na
Irlanda desde 16 de Junho a 2 de Julho.
O programa de atividades e a logística teve a coordenação, empenhamento e muito trabalho da equipa liderada
por Alex Sanger.
A Aberdeen-Angus Portugal esteve presente com delegações nos vários tours organizados e ficam nesta edição alguns testemunhos.

TOUR DA INGLATERRA
No tour da Inglaterra, que decorreu de 16 a 20 de Junho,
estiveram presentes Luís Machado e João Mendonça,
tendo destacado as visitas aos criadores (ROSEMEAD,
LOCKERLEY e AYNHO) a participação no concurso Royal Three Counties e o jantar de receção na conceituada
Universidade de Oxford.

A destacar como resultado da reunião, a constituição de
um Grupo de Trabalho para operacionalizar e dinamizar
a ação do WAS em favor da raça e dos seus membros.
Portugal foi convidado fazer parte desse grupo onde se
incluem a American Angus Association, a Canadian Angus
Association, a Angus Australia e a Angus México que tem a
coordenação de Tim Britain da Angus New Zealand.
Os temas abordados incluíram transição do uso de STR
(microssatélites) para SNPs como técnica para o teste de
parentesco e estudo genómico e de reforço da missão
do WAS na criação de protocolos para facilitar a troca de
material e informação genética entres países.
Como é hábito, as reuniões do WAS servem também para
que as Delegações possam apresentar aquilo que estão
a desenvolver nos seus países. Foi muito interessante conhecer a realidade do Cazaquistão que tem um enorme
potencial produtivo, assim como ter informações sobre
os próximos eventos do Secretariado, a apresentação do
Uruguai que organizará em 2019 o World Angus Secretariat Meeting e a Austrália o próximo World Angus Forum
em 2021.
Todos foram unânimes que a raça continua com muita
projeção não apenas na criação em linha pura (e.g., a
utilização do estudo genómico na avaliação genética),
mas também a franca expansão da marca ANGUS na comercialização de carne à escala Global.
ROYAL HIGHLAND SHOW

WORLD ANGUS FORUM
Paulo Costa — Secretário Técnico
Uma vez nomeado para representar a Associação no
programa do Fórum que decorreu de 21 a 26 de Junho,
participei na reunião do World Angus Secretariat, na feira
Royal Highland Show, na visita ao rebanho MOSSHALL e
na Conferência que decorreu em Edinburgo.

Os dias 22, 23 e 24 de Junho foram reservados para
o evento agrícola mais importante da Escócia, o Royal Highland Show. O evento é organizado pela Royal
Highland and Agricultural Society of Scotland fundada
em 1784.

REUNIÃO DO WORLD ANGUS SECRETARIAT (WAS)

Concentra-se no Royal Highland Centre o melhor da
agricultura e pecuária, assim como de toda a agroindústria. Estão representados mais de 1.000 expositores,
todas as espécies pecuárias com mais de 1250 animais a
concurso.

A Associação representa Portugal no Secretariado Mundial
desde 2009. Nesta edição de 2017 estiveram também
representadas as Delegações da Argentina, Austrália,

O concurso da raça Aberdeen-Angus teve lugar no dia
21 de Junho e como juízes Michael Alford e Harry Emslie
que julgaram 144 animais num total de 28 classes.
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Grande Campeão e Fêmea Campeã Júnior
CARLHURLIE DARCIE S134 (16/05/2016) filha do toiro SKAILL DIDO
K309 e avô materno BLELACK BLACKSTOCK C737.
Foto: The Scottish Farmer

Rebanho MOSSHALL - Escócia

Durante o programa tive a oportunidade de visitar a
NETHERTON e a HW, uma vez que os rebanhos estavam
incluídos no tour da Escócia. Visitei os rebanhos na companhia de William e Karen McLaren e do João Ferreira da
AGRIANGUS. Como seria de esperar apresentaram-se
animais de elevada de qualidade em particular filhos do
NETHERTON BLACK MAGIC M678, FORDEL MINNESOTA
PRIME P753 e do RAWBURN DOUBLE OSEVEN J985.

Reservado Grande Campeão e Macho Campeão
BALMACHIE RODGER P190 (16/09/2014) filho do toiro BALMACHIE
BEN VORLICH L105 e avô materno BALMACHIE BLACK BEAR H050.
Foto: Foxhill Livestock

VISITA AO REBANHO MOSSHALL

No tour do Fórum esteve incluída a visita ao rebanho MOSSHALL de George e Nikki Taylor, uma das referências na
criação da variedade vermelha, destacando-se o toiro utilizado em inseminação artificial em Portugal - MOSSHALL
RED PHARAOH M172.
A visita ao rebanho foi muito bem organizada com um
catálogo muito completo e muito fácil ligar a informação
aos animais a campo.
Uma seleção genética de fêmeas com muito carácter e
capacidade, com base em linhas Dinamarquesas com
elevada ligação àquilo que também se seleciona no país
(MONLINE ou RIIS).
Este rebanho estabelecido apenas em 2011 tem já um
grande potencial genético e de mercado para o Aberdeen-Angus vermelho.

CONFERÊNCIA “FROM CONSUMPTION TO CONCEPTION”

Sem dúvida um dos pontos altos do programa. A conferência foi centrada numa perspetiva do consumidor para
a produção. Foi uma conferência de 2 dias (25 e 26 de
Junho) com um painel de oradores de luxo, desde intervenções de criadores, produtores de carne, investigadores
da área do consumo, da qualidade da carne à genética,
passando também pela indústria e a comercialização.
Numa era onde os hábitos de consumo estão em constante transformação é essencial acompanhar essas tendências. O consumidor de hoje tem menos tempo para a
cozinha e igualmente menos destreza para a preparação.
Outro tema relevante refere-se à sustentabilidade da produção animal e da biossegurança. A ciência tem dado
contributos importantes nas áreas da genética e da nutrição para que a produção seja mais eficiente (menos
inputs e menos desperdício).

17

04

WORLD ANGUS
FORUM 2017

A marca ANGUS tem um valor significativo para o mercado Britânico, mas foi reiterada a importância de ter o
produto nas prateleiras, mas também do contributo que
os produtores têm na produção de carne que garanta
segurança alimentar, qualidade, versatilidade e uniformidade, porque são essas as características que o consumidor procura. Neste capítulo as novas tecnologias podem auxiliar na rastreabilidade e na autenticidade, numa
produção mais amiga do ambiente e sem comprometer
o bem-estar animal.

TOUR OF IRELAND

O painel não foi apenas composto por cientistas. Tom
Gubbins da TE MANIA (Austrália) falou sobre o enfoque
da sua seleção genética e de como esta responde às
exigências do mercado. A TE MANIA tem um efetivo de
1.800 vacas em linha pura e comercializa anualmente entre 700 a 800 toiros, recolhendo depois dados de
performance e de mercado que ajudam nas decisões de
seleção e melhoramento. Isto só acontece porque a TE
MANIA tem uma equipa multidisciplinar que trabalha em
todas as áreas do negócio.

Do programa do World Angus forum 2017 constava o
“tour of Ireland”, dia 24 de junho com visita ao Newry
Show, onde ia decorrer o “All-Ireland Aberdeen Angus
Championships” e dia 25 de junho com visitas aos rebanhos LISS e GIGGINSTOWN.

A intervenção de Michael Shannon foi um excelente
exemplo de empreendedorismo. É proprietário da loja
Damn Delicious e toda a carne para comercialização é
proveniente da exploração. Um caso de sucesso que faz
toda a integração do setor. A produção é feita 100% à
base de erva, recorrendo à genética Aberdeen-Angus e
a um exímio maneio das pastagens. Para além de uma
produção sustentável, a carne produzida à base de forragem tem um perfil de gordura mais saudável (e.g., valores altos em ómega-3) e esse atributo é cada vez mais
valorizado pelo consumidor.
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Luís Martins — Vice-Presidente

Era importante a AAP estar representada nesta secção do
programa do WAF 2017, uma vez que a Irlanda tem contribuído, desde o início da criação da raça Aberdeen Angus
em Portugal, com genética de muita qualidade para o enriquecimento do nosso Livro genealógico, nomeadamente
e entre outros, com animais importados das duas explorações escolhidas pela Organização para integrarem o programa do WAF 2017 – LISS HERD e GIGGINSTOWN HERD.
DIA 24 DE JUNHO, NEWRY SHOW E ALL-IRELAND
ABERDEEN ANGUS CHAMPIONSHIPS

O ABP Newry Show de 2017, assim chamado por receber o patrocínio de um Grupo internacional de processamento e comercialização de carne - ABP, cujo lema para
o Newry show foi “Actively Seeking Angus Cattle”.

O Newry Show é uma feira de média dimensão, instalada
nos terrenos do clube de Râguebi local, com instalações
de apoio de caracter efémero como tendas, parques de
animais etc. No fim do dia a Feira estava quase totalmente desmontada.
Os principais eventos desta Feira foram os concursos de
equitação e os concursos de pecuária com especial relevo para o All-Ireland Aberdeen Angus Championships
que este ano recebia a visita dos delegados do World
Angus Forum 2017.
Este evento realiza-se na República da Irlanda ou na Irlanda do Norte (UK) e conta com a entusiástica participação
de criadores de ambos os países inscritos na Aberdeen
Angus Cattle Society.
O concurso de 2017 teve como Juíz o Sr Desmond
Mackie, Lisburn Co Antrim, todos os animais tinham que
estar inscritos na Irish Aberdeen-Angus Assotiation e os
respetivos criadores/apresentadores serem membros ou
filhos/netos de membros da Associação.
Os animais estavam agrupados em 15 classes, 2 para
os apresentadores, sénior e júnior e 13 para os animais,
cujos melhores classificados eram depois concorrentes
aos quatro principais prémios do concurso: The All Ireland Champion, Reserve All Ireland Champion, Junior
Champion e Reserve Junior Champion.
As classes são agrupadas por sexo e data limite de nascimento dos animais, por exemplo, machos nascidos até
1 de setembro de 2015.
Participaram 34 criadores, com grupos entre 1 e 7 animais,
numa totalidade de 73 animais.
Relativamente à preparação e apresentação, “à mão” por
parte dos participantes, todos os animais se apresentavam em excelentes condições, revelando uma dedicação e cuidado dos criadores na preparação dos animais
para o concurso. Percebe-se um trabalho continuado e
começado com muita antecedência, na alimentação,
maneio, cuidados veterinários, etc para o sucesso na exposição e concurso.
Os animais entram no ringue por classes, são alinhados
para apreciação do júri que observa o conjunto dos animais e de seguida individualmente, permitindo-lhe fazer
comparações entre animais. Por fim, são realinhados os
principais candidatos, com nova apreciação geral e atribuída a classificação final por classe e respetivos prémios.
Foi percetível a diferença de critérios de seleção valorizados pelos diversos criadores, se era clara a opção por animais de maior porte por parte de alguns criadores como
foi o caso do touro classificado como “Supreme All-Ireland Aberdeen-Angus Champion”, Cheeklaw Emlyn P480,
do rebanho Birches, ou o touro classificado como “Reserve Supreme All-Ireland Aberdeen-Angus Champion”
Drumhill Lord Harry R635, do rebanho Shankill, outros

criadores levaram a concurso animais em que foi evidente
a valorização distintiva da raça angus pelas características
maternais e precocidade, como foi o caso de John McEnroe com a novilha Liss Myrlo R532, de 27 meses.
Esta novilha foi apresentada com um bezerro de 2 meses
(1º parto aos 25 meses) e vencedora da classe - novilhas
nascidas depois de 1-09-2014, trata-se de um excelente
exemplar da raça Aberdeen Angus, no meu entender.
Esta novilha filha do touro MOGEELY LORD HARROW
M191 descende em linha materna e paterna dos touros GIGGINSTOWN ROLLS ROYCE e MOSSTON MUIR
LORD RINGO F138 respetivamente, dos rebanhos Liss e
Gigginstown, e com muita descendência em Portugal.
Albert & Jennifer DeCogan do rebanho Moggelly venceram o “Overall Junior All-Ireland Championship” com o
bezerro Mogeely Memo S467.
Os resultados nas principais categorias foram:
O prémio “Overall Supreme All Ireland Championship”
foi para S&S Matchett, Portadown, Co. Armagh com um
touro de março de 2014, Cheeklaw Emlyn P480.
O prémio “Reserve All-Ireland Championship” foi para
a equipa composta por pai e filho Pat & Finbarr Cahill,
Shankill Lower, Cavan, Co. Cavan com o touro de maio
de 2015, Drumhill Lord Harry R635
O prémio “Overall Junior All-Ireland Championship” foi
para Albert & Jennifer DeCogan, Killamuckey, Castlemartyr, Co. Cork, com o bezerro de setembro de 2016,
Mogeely Memo S467.
O prémio “Reserve Junior All-Ireland Championship” foi
para Matthew & Rita Goulding, Ballyduff, Tralee, Co. com
a bezerra de setembro de 2016 Goulding Missie S810.
Como comentário final, a paixão pela raça demonstrada
por todos os criadores, através do empenho e orgulho
na preparação e apresentação dos animais. Apesar de
se tratar de uma competição o ambiente é festivo, percebendo-se o papel do concurso na reunião e confraternização entre criadores, fomentando troca de ideias,
discussão sobre novidades, sempre em ambiente de
grande camaradagem e boa disposição entre todos os
participantes e respetivas famílias. Este ambiente familiar
entre criadores e delegados do WAF 2017 prolongou-se
tarde adentro terminando com um barbecue de carne
Angus servido nas instalações do clube de Râguebi local.
DIA 25 DE JUNHO DE MANHÃ, LISS HERD

A visita ao rebanho de John Mc Enroe e família representava um momento especial para a nossa Associação
por se tratar de um dos rebanhos que mais tem contribuído para o desenvolvimento da raça em Portugal
com a exportação de genética de muita qualidade.
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A escolha deste rebanho pela organização do World
Angus Fórum 2017 para fazer parte do Tour of Ireland
é o reconhecimento do trabalho desenvolvido durante
anos pela família Mc Enroe em prol da raça Aberdeen
Angus. No último WAF realizado nas Ilhas Britânicas em
1977, o rebanho dos Mc Enroe tinha também feito parte
da lista de criadores visitados.
Bartle Mc Enroe iniciou-se na criação de gado Aberdeen angus em 1951.
O rebanho é constituído por 90 vacas e está instalado
numa propriedade de cerca de 90 hectares.
John Mc Enroe começou por saudar todos os participantes no Tour of Ireland e demais convidados e fazer uma
descrição das características que privilegia na raça Angus:
facilidade de parto como principal característica funcional da raça, associada a um fenótipo com uma “cabeça
típica da raça” num corpo de frame médio e “easy fleshing”.
Funcionalmente as novilhas devem ter o primeiro parto
aos 2 anos e continuarem a produção com um parto em
cada 365 dias.
A visita pela propriedade, a pé, percorreu diversos parques, cada um com um grupo de fêmeas e um macho.
Relativamente às fêmeas mereceu especial atenção dos
participantes a novilha Liss Myrlo R532 que tinha ganho
a sua classe no All-Ireland Aberdeen Angus Championships no dia anterior.
Foi interessante nesta visita ver algumas famílias de fêmeas com muita descendência em Portugal das linhas
DARL, MYRLO, MIYLO, entre outras.
Relativamente aos touros, Liss Marty P417 (THE MOSS
ETHELORANCE L132), Fordel Mighty Padi R248 (S A V
BRAVE 8320), Mogeely Lord Harrow M191 (WEDDERLIE
20

BLACKBOX J935) e Liss Darl R561 (TE MANIA BERKLEY)
foram os preferidos da comitiva.
Na listagem fornecida durante a visita percebe-se a influência deste rebanho na genética existente em Portugal através da descendência dos touros mais utilizados no passado
como LISS TANGO G854, MOSSTON MUIR LORD RINGO
F138, SCHOLLAND DUNCANS KOMMANDER K443 ou
GIGGINSTOWN ROLLS ROYCE, entre outros.
A visita terminou com um lanche de snacks preparado
e servido por toda a família Mc Enroe que recebeu os
parabéns de todos os participantes pela excelente organização deste evento.
LISDUFF HERD – LEO MC ENROE

Esteve também neste evento Leo Mc Enroe, proprietário
do rebanho Lisduff que tal como o seu irmão John tem
exportado para Portugal excelente genética Irlandesa.
Leo proporcionou-me uma visita, à margem do programa oficioal do WAF 2017, a um grupo de vacas Lisduff
que estavam com o touro GOULDING JIM DANDY (ET).
Este grupo de animais de excelente fenótipo racial e desenvolvimento comprovou a qualidade do trabalho desenvolvido por Leo na criação de animais Aberdeen Angus.
DIA 25 DE JUNHO À TARDE, GIGGINSTOWN HOUSE
ABERDEEN-ANGUS

Visita ao rebanho Gigginstown House Aberdeen-Angus
onde fomos recebidos pelo proprietário Michael O’Leary,
conhecido CEO da Ryanair que fez as “honras da casa”,
recebendo pessoalmente os delegados do WAF 2017,
distribuindo um catálogo com a descrição dos animais
que íamos ter oportunidade de ver e convidando-nos
desde logo, a vermos também os seus cavalos purosangue premiados, no fim da visita.

Ao centro LISS DARL H893.

Apresentou-nos Joe O’ Mahoney e família e elogiou o
excelente trabalho por eles desenvolvido na gestão do
rebanho Aberdeen Angus.
Este rebanho iniciou-se com gado importado do Canadá, tendo de seguida incorporado genética escocesa
e irlandesa, como se pode ver no pedigree dos touros a
seguir descritos.
Os touros da exploração utilizados em cobrição natural
estavam estabulados em currais ao ar livre, especialmente montados para o efeito e de forma a poderem
ser vistos muito de perto pelos visitantes, destacavam-se
dois excelentes exemplares Friarstown Empire J160 (AYNHO ROSSITER ERIC B125 X RAWBURN ELLEN ERICA
E398) e Friarstown Lord Big M224 (RAWBURN ROMMEL
E423 x FRIARSTOWN LOTUS BLOSSOM H096).
Os diversos grupos de vacas estavam em paddocks de
cavalos onde os visitantes entravam e podiam, ao verem os animais, consultar a informação relativa a cada
um, constante do catálogo, tendo para este efeito sido
pintados nas vacas e bezerros os números de ordem do
catálogo, excelente a organização de toda a visita.

Causou especial impacto nos visitantes um grupo de
vacas afilhadas com bezerros nascidos no outono anterior (8 a 10 meses) de excelente tipo racial e desenvolvimento. Estes animais destinavam-se ao leilão privado
que este criador realiza todos os anos na primavera,
com grande sucesso de vendas.
Foram depois apresentados “à mão,” pelos diversos tratadores, os cavalos puro-sangue ganhadores de importantes provas como os Grand National de Inglaterra e
da Irlanda, tendo o próprio Michael O’Leary descrito o
palmarés e prémios monetários ganhos por cada um
dos seus cavalos.
Por fim foi servido um animado barbecue de premium
Irish Aberdeen-Angus beef em que todos os presentes
puderam testemunhar o real valor da raça Aberdeen Angus enquanto “melhor carne do mundo”.
Todos os delegados dos diversos países representados
deram os parabéns a Michael O’ Leary e a Joe & Kathleen O’ Mahoney pela excelente organização da visita e
pela qualidade dos animais apresentados, naquela que
foi a última etapa do Tour of Ireland.
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Better Breeding
For two decades, our animal
DNA tests have enhanced
selection, breeding and
marketing decisions. Today,
Neogen is a world leader
in genomic solutions and
services.
Our customers can choose solutions from our
extensive testing portfolio to make profitable
choices about their future herds. Our many
services include:
• Igenity Angus Gold and Silver Profiles
• DNA screening for parentage, commercial
traits, genetic recessives and causative
mutations
• Genotyping to determine genetic merit &
genomic breeding values

Contact us today for more information
on our genomic solutions.

Tel: + 44 (0) 1292 526 094 • Fax: + 44 (0) 12925 525 601
Email: neogen_genomics@neogeneurope.com • Web: genomics.neogen.com/uk
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FINN ANGUS – CARNE DE QUALIDADE
COM ORIGEM FINLANDESA
Katri Strohecker – Diretora

A COOPERATIVA FINN ANGUS
A maior parte da carne bovina consumida na Finlândia é
um subproduto do sector leiteiro.
Assim, o programa de carne certificada Finn Angus começou em 2013 com o objetivo de fornecer ao consumidor uma carne de elevada qualidade. No entanto, os
criadores da raça Angus sempre tiveram disponível para
autoconsumo essa qualidade em casa e quiseram partilhar essa experiência com o consumidor.
Apesar da Aberdeen-Angus ser a raça mais antiga no
país, o seu potencial não era antes aproveitado ou valorizado pela indústria, antes penalizada pelo grau de gordura. Por estes motivos os criadores decidiram procurar
outros mercados.
A raça Angus é muito popular e respeitada em todo o
mundo e os criadores Finlandeses consideraram um desrespeito a posição dos operadores em relação à carne
que produzem, quando existe grande procura na venda
direta ao consumidor pelos criadores, justamente pela
elevada qualidade.

produtores. O nosso slogan “Reilusti Hyvää” significa a
Finn Angus quer disponibilizar qualidade a um preço justo.
A Finn Angus compromete-se a produzir carne com rótulo 100% sem o uso de antibióticos. Este é uma questão
importante e faz parte do sistema de controlo e certificação. Apesar disso o uso de antibióticos na Finlândia é
diminuto. A temática do uso de antibióticos na produção
animal será cada vez mais discutida no futuro e por isso
consideramos ser importante ter isso em conta na nossa
produção e é por isso uma oportunidade à escala global.

O projeto teve como lema “valorizar a carne Angus”.
Foi recolhida muita informação sobre programas de
certificação e marcas comerciais de sucesso em todo o
mundo, que tem valorizado todos componentes da fileira e isso serviu de inspiração para a criação da cooperativa Finn Angus co-op e este projeto tem recebido apoio
de muitas associações congéneres.

Pretendemos produzir o mais seguro e mais ambientalmente “amigo” possível. A palatibilidade da carne é um
critério muito importante e por isso é necessário que
seja tenra, suculenta e marmoreada. Estes valores que
potenciamos são partilhados igualmente com os nossos
parceiros na comercialização:

A CARNE FINNISH PREMIUM-ANGUS É PRODUZIDA SEM O USO DE ANTIBIÓTICOS

• Qualidade e confiança
• Confiança e transparência
• Sustentabilidade e responsabilidade

O projeto foi iniciado por sete criadores que estabeleceram parceria para a produção da melhor carne da
Finlândia e da Escandinávia com vista à organização da
fileira e a sua comercialização como um produto com
sabor distinto e seguro através da sua rastreabilidade no
sistema de produção Angus. Cada embalagem pode ser
rastreada até à exploração que a produziu sendo mencionado o seu produtor.
A produção e a comercialização assentam nos conceitos de sustentabilidade, baseando-se na responsabilidade ambiental, oportunidade económica e social que a
Cooperativa Finn Angus apoia e promove. O sistema tem
preocupações com o efeito da produção nas questões
ambientais, recursos naturais, bem-estar animal, qualidade e desenvolvimento e sucesso da atividade pelos seus

24

O FUTURO É ANGUS!
Os mercados para a carne Angus são muito interessantes.
A qualidade da carne será cada vez mais uma exigência
para o consumidor. Os produtores estão determinados a
comercializar a melhor carne quer no mercado doméstico quer para a exportação, concentrados nos aspetos
sensoriais, assim como do uso da genética e na sustentabilidade da produção. Ao mesmo tempo é necessário
criar dimensão de produção e de mercado e produzir
com orgulho a carne Finn Angus Beef.

COMERCIALIZAÇÃO DA CARNE COM
O NOSSO PARCEIRO INTERNACIONAL
O primeiro passo foi criar uma marca certificada e registada. Ao mesmo tempo tivemos a entrada de mais produtores que assegurassem o fornecimento de carne.
Especificações:
• Carne proveniente de animais com 75% de genética
Angus (pais Angus)
• Cujo bem-estar animal seja assegurado pelo processo
de certificação
• Certificação sem o uso de antibióticos na sua produção
• Criados com elevados critérios de bem-estar animal
• Rastreabilidade certificada
• Alimentação certificada e sem uso de OGMs
A comercialização teve início em Junho de 2016. Não foi
fácil o arranque sem a participação das grandes empresas
que operam na Finlândia, mas foi incentivador ver que os
consumidores foram muito recetivos à elevada qualidade
do produto. O primeiro ano foi repleto de desafios e de
dificuldades económicas para implementar o processo,
apesar das perspetivas de mercado serem promissoras.
No início de 2017 a Finn Angus estabeleceu uma parceria com a Pan Nordic Meat (www.pnm.eu), fundada em
1999, que está especializada na comercialização internacional de carne fresca e congelada de elevada qualidade e a Aberdeen Angus é por isso uma referência para a
empresa. Esta parceria é por isso muito importante para
as duas partes. A Finn Angus conseguiu encontrar o parceiro ideal neste nicho de mercado e a PNM tem agora o
produto disponível no mercado nacional, mas a exportação é também uma possibilidade no futuro.
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APTIDÃO FUNCIONAL
NO PROCESSO DE SELEÇÃO
Paulo Costa – Secretário Técnico
A aptidão funcional engloba a apreciação visual de várias partes anatómicas (ex: membros e patas) que são
determinantes para assegurar a produção, a reprodução
a adaptabilidade ao meio ambiente e no fundo a rentabilidade, sendo por isso muito importante na seleção de
animais reprodutores e no seu melhoramento.
Consequências de uma má aptidão funcional:
• Menor longevidade dos animais reprodutores;
• Menor eficiência reprodutiva: machos com baixa capacidade de monta, fêmeas com falta de capacidade de
aleitamento;
• Aumento dos custos de mão-de-obra e tratamentos.

Uma vez que os joelhos carregam mais de 50% do peso
corporal, os desvios deste alinhamento causarão maior
tensão nesta zona. Quando visto de frente (figura 1)
a abertura excessiva dos joelhos, também chamados cambaios, pode originar crescimento excessivo das unhas.
O contrário resulta numa postura arqueada com andamentos irregulares e uma maior largura entre espáduas.
Com vista lateral (figura 2), o desvio da linha para a frente
origina uma posição designada por “debruçado” e quando o desvio é atrás por “estacado”.

Os defeitos estruturais/funcionais são hereditários e por
isso devem fazer parte da seleção para o seu melhoramento, sem que isso afete outros caracteres produtivos.
A Animal Genetics and Breeding Unit da Universidade
de Nova Inglaterra (Austrália) desenvolveu um EBV (valor
genético estimado) para os aprumos e ângulos dos pés,
onde foi estimada a heritabilidade (tabela 1).

Figura 1 - Perfil dos aprumos anteriores (visto de frente).
Adaptado de NSW.

Estimativa dos parâmetros genéticos
para patas e pernas:

Figura 2 - Perfil dos aprumos anteriores (visto de lateral).

APRUMOS POSTERIORES
FA – ângulo dos membros anteriores; FC - posição das unhas
(membros anteriores); RA - ângulo dos membros posteriores
(lateral); RC posição das unhas (membros anteriores); RH - aprumos dos membros posteriores (vistos de trás); RS - aprumos dos
membros posteriores (vistos de lado).

APRUMOS
APRUMOS ANTERIORES
Os membros devem estar direitos e alinhados de modo
a que quando se traça uma linha vertical imaginária está
tendo início no ombro, dividindo a unha e intersectar
o joelho.
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Os aprumos são considerados normais quando se traça
uma linha vertical imaginária desde a articulação coxofemural que passa pelo centro da perna e alcança o solo
no centro do casco (figura 3).
Um ângulo muito aberto (i.e. perna demasiado reta) é
grave nos toiros, uma vez que possuem menor flexibilidade, menor capacidade de sustentar o peso quando se
elevam, originando artrites e por isso menor capacidade
de monta.
Por outro lado, um ângulo mais fechado causa crescimento excessivo das unhas, aumenta a probabilidade de
lesão e afeta igualmente a capacidade de monta.

Quando visto de trás, os jarretes estão muito fechados
e os cascos abrem lateralmente o que em casos mais
severos potenciam um crescimento excessivo da unha.

Figura 3 - Perfil dos aprumos posteriores
a) visto de lateral / b) visto de trás.
Adaptado de NSW.

Uma posição correta de ambos os membros anteriores
e posteriores resulta numa linha dorso-lombar correta e
forte (figura 4), contribuindo para uma locomoção natural
(i.e. a pata pisa o ponto no solo mais próximo onde a mão
se apoiou (figura 5).

CASCOS E ÂNGULO DO PÉ
Cascos com bom tamanho e forma regular são fundamentais para uma base sólida para uma correta estrutura
esquelética. O casco deve ter unhas uniformes, juntas e
sem sobreposição, assim como um tamanho compatível
com o talão (figura 6).

Figura 6 - Adaptado de Beef Bussiness.

O ângulo do pé, ou ângulo podal, relaciona-se com a
inclinação formada com o solo e tem uma correlação
direta com a altura do talão (quanto maior for o talão,
maior é o ângulo podal).
Quando o ângulo é muito pequeno (i.e., unha muito
inclinada) os animais tendem a ter problemas de patas,
porque o apoio é deficiente. Se for muito aberto (i.e.,
unha muito vertical) apresentam maior probabilidade de
traumatismo. Considera-se um ângulo desejável cerca
de 45 a 55 graus (i.e. 5 a 7 – fig. 7).
Assim, um ângulo correto contribui para um bom amortecimento e absorção do impacto na locomoção e por
conseguinte numa uma maior longevidade dos animais.

Figura 4 - Adaptado de Progressive Cattleman.

Figura 5 - Fotografia AAPT.

Figura 7 - Adaptado de American Angus Association.
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APTIDÃO FUNCIONAL
NO PROCESSO DE SELEÇÃO

Figura 8

MACHOS
Nos machos, a distância do prepúcio em relação à parede abdominal é um dos fatores de seleção que contribuem para a sua performance reprodutiva. Um prepúcio
muito distanciado (ângulo superior a 45 o) ou um prolapso torna o macho mais suscetível a lesões, infeções e
uma menor capacidade de monta pelo que não devem
ser selecionados, uma vez que este defeito tem hereditariedade moderada (25-45%) (figura 8).
Contudo, este tipo de defeito estrutural é mais frequente em raças B. indicus ou com influência zebuína (e.g.
Brangus) do que nas Europeias B. taurus, sendo que algumas associações de criadores desenvolveram sistema
de pontuação para seleção, uma vez que tem influência
sobre a capacidade de monta.
Um estudo efetuado pela Associação Argentina de Braford revelou que as pontuações acima de 3, na escala de
5, resultaram num maior número de saltos para a completar a cobrição. Toiros com prepúcios pontuados de 1
a 3 tinham o prepúcio e o pénis direcionado para a frente
com maior excitabilidade e controlo na penetração do
que os pontuados com 4 e 5.

FÊMEAS
Poderá parecer à partida que a avaliação e seleção de
características ligadas ao sistema mamário sejam mais
determinante para o gado leiteiro. Todavia nos Estados
Unidos, ambas as Associações de criadores da raça
Angus (i.e. American Angus Association e a Red Angus
Association of America) incentivam os seus membros
a utilizarem pontuação (ligamento suspensor médio e
tamanho dos tetos) na seleção das fêmeas de modo a
potenciar a habilidade materna e uma maior longevidade
das vacas. O sistema de pontuação foi desenvolvido pela
Beef Improvement Federation.
A seleção de fêmeas com base na conformação do sistema mamário permite selecionar contra úberes fracos
e tetos com tamanhos e conformações deficientes, potenciando assim uma melhor performance dos vitelos e
reduzindo a incidência de doenças. Uma menor taxa de
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refugo de fêmeas com menos de 6 anos e uma maior
longevidade resulta num aumento do rendimento por
vaca. Adicionalmente, uma menor taxa de refugo de fêmeas jovens reduz as necessidades de reposição e incrementa a disponibilidade de venda de reprodutoras.
Estima-se que nos Estados Unidos a incidência de mamites clínicas em vacas aleitantes esteja entre 11 de 17,5%
o que resulta numa redução do peso ao desmame de
vitelos de 7,3% e 12,5%, respetivamente.
Ao parto, fêmeas que possuam úberes corretos estarão
melhor “equipadas” para nutrir o vitelo e mantêm essa
condição reduzindo a probabilidade de mamites, permitindo expressar o seu potencial genético em favor da
progénie.
Pontuação do úbere
O momento ideal para a avaliação da inserção anterior
do úbere (ligamento suspensor médio) e da conformação e tamanho dos tetos é nas primeiras 24-48h após o
parto. A conformação do úbere altera-se naturalmente
com idade, mas esse facto (i.e. a idade) não deve ser
tido em conta aquando da pontuação, porque o objetivo é manter na exploração apenas as que estão em
condições.
- Ligamento suspensor médio
Este ligamento confere a forma e o tamanho do úbere, tendo por função ligar o úbere à parede abdominal
formando um sulco que delimita os quartos em porção
direita e esquerda e nivela a base dos tetos, mantendo-os
acima da linha dos curvilhões e perpendicular ao chão.
Deste modo pretende-se que seja forte, porque o contrário (i.e. ligamento fraco) resulta numa base mais baixa, dificultando a amamentação com tetos que podem
apontar para fora ou para dentro, quando cheios de leite, e posicionados abaixo da linha dos curvilhões serem
mais suscetíveis a traumatismos e conspurcação.

Figura 9 - vários níveis de proeminência do ligamento suspensor
médio (linha média) visto de trás.
Adaptado de American Angus Association.

A figura 9 ilustra, visto de trás, os efeitos de apoio do ligamento suspensor médio ao úbere. A ilustração 1 mostra
um ligamento proeminente que é considerado ideal e
que permite que o úbere permaneça por muitos anos
acima da linha dos curvilhões e tetos perpendiculares ao
chão. As ilustrações 2 e 3 mostram vários níveis de proeminência onde a número 2 é mais pronunciada que a 3.
De notar que, à medida que o ligamento se torna menos prominente a base dos tetos fica menos distanciada do chão e os tetos direcionados para fora. A número
4 representa um ligamento fraco e sem proeminência da
linha média.

Figura 10

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Lopéz Valiente, S. 2011. La Importancia Funcional Del
Prepucio em Toros Braford: el tamaño y forma del prepucio afecta directamente el numero de saltos necessários
para completar uma monta. INTA- Noticias y Comentarios, Nº470.

- Tamanho dos tetos

www.beefimprovement.org

O tamanho dos tetos tem um grande efeito sobre a capacidade de o vitelo recém-nascido mamar. Se os tetos forem muito grandes torna-se mais difícil a amamentação
o que pode resultar em vitelos com fraca imunidade (i.e.
falta do colostro), mas também mamites e baixo ganho
de peso.

www.beef.unl.edu/learning/udder_score.shtml

Existe grande variação no seu tamanho, mas pretendem-se tetos mais pequenos, simétricos e centrados
nos quartos. São categorizados como: muito pequenos,
pequenos, médios, grandes e muito grandes (figura 10).

www.nindooinbah.com.au/its-the-angle-of-the-danglethat-matters/
www.ebah.pt/content/ABAAAfDNsAD/parte-1-exteriornomenclatura?part=4
www.dpi.nsw.gov.au/animals-and-livestock/beef-cattle/
breeding/bull-selection/structural-soundness

Sendo a raça Aberdeen-Angus apelidada a “raça da vaca
mãe”, pela sua habilidade materna e capacidade aleitante; é relevante não só selecionar para esse caractere (i.e.
produção leiteira) mas também para o seu fenótipo. Este
princípio deve, aliás, aplicar-se aos demais caracteres de
avaliação genética que produzem EBVs (i.e., valores genéticos) de acordo com o programa BREEDPLAN.
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O Certiﬁcado de Pedigree
é a única garantia de pureza da raça.
Na compra de reprodutores exija-o!
Mais informações www.aberdeen-angus.pt
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ASSOCIAÇÃO DE ANGUS NO CAZAQUISTÃO
Bauyrzhan Razak

Depois do colapso da União Soviética a indústria no
Cazaquistão sofreu uma grande estagnação. O efectivo
bovino diminui e grande parte dos animais tornaram-se
menos produtivos e isso contribuiu para a diminuição da
variabilidade genética.
Em 2010, o Ministro da Agricultura do Cazaquistão criou
um programa chamado “desenvolvimento do potencial
de exportação de carne bovina”, dado que o país localiza-se perto de grandes mercados, como a China e a Rússia e tem por isso um grande potencial para exportação
de carne de qualidade. Além disso, o Cazaquistão possui
grandes áreas de pastagem, o que resulta em baixos custos de produção animal.
Em 2011, iniciou-se a importação de bovinos de raças de
carne. Já em 2015 tínhamos importado 60.000 animais
puros dos quais mais de 50% foram Angus. Antes de importação a raça Angus era desconhecida no Cazaquistão
e só após uma análise de peritos internacionais é que os

nossos técnicos recomendaram a importação de gado
Angus para seleção em linha pura. Neste sentido, o Ministério da Agricultura desenvolveu boas condições para
que os criadores pudessem importar animais puros, que
se traduziu num subsídio que reembolsou cerca de metade dos custos. Em 3 anos importámos quase 30.000
bovinos Angus.
Após a primeira importação em 2011, foi decidido criar
a “Kazakhstani Angus Chamber” (Câmara de Angus do
Cazaquistão). A palavra “Câmara”, no nosso país, transmite mais autoridade que Associação, embora ambas
tenham o mesmo significado. Além disso, antes de 2011
os registos e a manutenção da pureza das raças estavam
delegados ao Governo.
Hoje em dia, a Associação de Angus do Cazaquistão
é responsável por:
• Registo genealógicos
• Registos de animais
• Emissão de Certificados
• Controlo de Performance (de acordo com o regulamentado)
• Promoção da Raça
• Introdução de novas Tecnologias
• Organização de concursos e seminários
O clima no Cazaquistão é continental e seco. Isto deve-se à sua localização geográfica, porque os oceanos
Atlântico, Pacífico e Índico encontram-se longe. A baixa
precipitação é característica para grande parte do país,
especialmente nas planícies do Sul. Apesar disso, a raça
Angus adaptou-se muito bem e neste momento temos
cerca de 50.000 bovinos Angus registados no Cazaquistão. Temos 63 membros e a média do efectivo bovino
por exploração é de 500 cabeças. Em 2016, os nossos
criadores venderam no total 10.865 cabeças, das quais
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ASSOCIAÇÃO DE ANGUS
NO CAZAQUISTÃO

4.799 toiros e destes 80% para cruzamento industrial.
É possível encontrar bovinos da raça Angus em quase
todo o Cazaquistão.

objectivo da Associação é desenvolver um sistema de Avaliação Genética semelhante ao EDP ou EBV. Já iniciámos
trabalhos neste sentido com a ABRI e outras empresas.

Um dos principais objectivos dos nossos criadores é
vender toiros para produtores locais que possuem gado
pouco produtivo de modo a obter melhores animais F1.
Inicialmente, os produtores encontravam-se receosos
na compra de animais desta raça ainda desconhecida.
No entanto, quando viram os vitelos obtidos neste cruzamento em explorações vizinhas, a mentalidade começou a mudar. Uma das características que os produtores
mais procuram é a facilidade no parto, porque as vacas
autóctones são pequenas. Assim sendo, apreciam vitelos mais leves nos partos. É também importante compreender que as vacas de raças autóctones têm as suas
vantagens, como a adaptabilidade ao clima, fertilidade e
baixas necessidades de alimentação, assim, os vitelos F1
têm mais vantagens pelo cruzamento.

Hoje em dia, os toiros utilizados em inseminação artificial
(IA) representam 20% da descendência registada. A maior
parte dos toiros de IA vêm dos EUA (e.g. CRI ou Select
Sires). Na reunião anual da Câmara ficou estipulado criar
de critérios de qualidade para a importação de toiros.
Assim, apenas são aprovados toiros de elevado mérito
genético e precisão nos caracteres produtivos. Os toiros mais populares de entre os criadores do Cazaquistão
são: Final Answer, Tc Thunder 805, SAV Bismarck 5682,
S Summit 956.

Em 2016, a Associação decidiu introduzir a confirmação
de paternidade por ADN. Foi uma inovação para os nossos criadores e para a indústria da carne. No Cazaquistão
temos 3 laboratórios reconhecidos para o teste de verificação de paternidade. Além disso, há um deles que
trabalha com a tecnologia SNP, o que nos motiva para
trabalharmos na caracterização genómica.
Todas as Associações têm um sistema de base de dados
desenvolvido pelo Governo, onde toda a informação dos
Pedigrees, registos e pesagens são guardadas. O próximo
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EUROPEAN ANGUS
FORUM 2018 – ESTÓNIA
A Associação de Criadores da Estónia organizou o Fórum
Europeu da raça que decorreu de 11 a 15 de Junho.
Portugal esteve representado com uma Delegação composta pelos Vice-Presidentes Luís Tavares da Silva (Herdade das Silveiras) e Luís Paulino Martins, assim como pelo
Secretário Técnico - Paulo Costa. Participaram também
João Diogo Ferreira e António Ferreira da AGRIANGUS.
À parte da representação e do intuito de conhecer de
perto a realidade da raça nesse país, a Delegação tinha
o propósito muito concreto de ver discutida a fundação
do European Aberdeen-Angus Secretariat (EAAS), após
termos levantado a ideia na edição do Fórum de 2016
organizado pela Aberdeen-Angus Portugal.
Neste Fórum participaram cerca de 40 pessoas de 9 países Europeus (Alemanha, Dinamarca, Escócia, Estónia,
Finlândia, Inglaterra, Irlanda, Letónia, Portugal e República Checa).
A Estónia fez parte da União Soviética até 1991. Com uma
área cerca de 45.000 km2 e uma população de 1,3 milhões de habitantes.
O país é essencialmente produtor de leite e carne de suíno, sendo a produção de carne bovina ainda marginal,
observando-se uma forte componente de exportação
de gado vivo.
Todas as raças bovinas estão agrupadas numa associação designada por Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
(Associação de Criadores da Estónia). Estima-se que existam cerca de 80.000 animais de carne, estando a raça
Hereford em primeiro lugar seguida da Angus de entre as
17 raças utilizadas no país.

Fotografia do grupo.

10 de junho de 2018
Foi o dia de receção das delegações representadas na
capital – Tallin – com um jantar de boas-vindas, cujo anfitrião foi Tanel-Taavi Bulikto – Presidente da Associação
de Criadores da Estónia.
11 de junho de 2018
O tour pelos criadores teve início na VALTU, em Rapla
(território continental). A exploração é detida por um consórcio britânico com uma área de 1.000ha. O rebanho foi
fundado em 2013 e utiliza a IA como ferramenta de melhoramento com o objetivo de vender reprodutores em linha pura. Pretendem estabelecer um efetivo de 100 vacas.

A raça foi introduzida no ano de 2000 através da importação de animais reprodutores com origem na Finlândia
e está a tornar-se muito popular com a entrada de novos
criadores e produtores de carne e importações de outros países (Reino Unido, República Checa. Dinamarca
e Suiça).
A Estónia tornou-se estado-membro da União Europeia
em 2004 com acesso ao financiamento no quadro do
Programa de Desenvolvimento Rural, observando-se
muitos projetos de investimento em infraestruturas rurais
e equipamentos agrícolas, assim como um grande número de explorações que aderiram ao Modo de Produção Biológico (MPB). Estima-se que 22,5% dos criadores
Angus estejam no MPB.

Rebanho VALTU.
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Visita à estação de testagem e colheita de sémen da
Associação de Criadores - Eesti Tõuloomakasvatajate
Ühistu
A estação fica na ilha de Saaremaa, uma das 2.222 ilhas e
ilhotas que fazem parte da Estónia, tendo os participantes viajado de ferry.
Unidade com boas instalações e elevado nível de biossegurança e estatuto sanitário.
Tivemos a oportunidade de ver vários machos reprodutores, desde os criados na Estónia ou obtidos por transferência embrionária.

Visita ao rebanho RANNA VILLA
Uma parte da área da exploração fica na ilhota de Väike-Tulpe, que tem proteção ambiental e comporta gado na
época de verão. Tal como o gado, também nós fomos levados por barco, grupos de 11 pessoas, para a visita ao rebanho.
É sem dúvida um lugar peculiar com vegetação arbustiva
e floresta, assim como zona de pastagem natural autorizada ao pastoreio. Com um efetivo reprodutor de 86 fêmeas puras. O criador pretende criar linhas mais adaptadas à condições de produção proporcionadas pela ilha.

Foram também exibidos reprodutores Limousine - a raça
mais utilizada no cruzamento com raças leiteiras para
exportações de vitelos cruzados – assim como da raça
Holstein-Frísia.

Rebanho RANNA VILLA.

Apresentação na estação Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu.

O programa proporcionou uma visita turística à cratera
de Kaali resultante da queda de um meteorito que atingiu
a terra entre os séculos IV e V A.C. A cratera formada
mede cerca de 110 metros de largura e 22 metros de
profundidade.

À noite houve oportunidade para uma parte lúdica com
um jantar medieval no castelo de Kuessaare que incluiu
uma visita guiada ao museu que integra o edifício histórico.

Cratera de Kaali. Fonte: Pinterest

Panorâmica do castelo episcopal de Kuressaare.

12 de junho de 2018
Visita à área de reserva costeira que incluiu uma exploração de carne que utiliza genética Angus.
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O jantar desse dia foi servido a convite dos proprietários
da RANNA VILLA que exploram uma unidade de turismo
rural com restaurante. Foi um convívio muito animado e
que incluiu demonstração de danças tradicionais e uma
banda ao vivo.

Visita ao feedlot AUDIA OÜ
A unidade tem grande capacidade para recria e acabamento de animais para carne, existindo animais de raças
leiteiras, carne e cruzas com maior ou menor nível de
mestiçagem, incluindo a raça Angus, que serve o matadouro da mesma empresa.

YXSKAFTKÄLEN (Matauri Outlier F031x Fossil Creek Pride 53-06) obtido por TE, que chamou atenção pelo
fenótipo. Uma parte dos animais estava numa zona
muito junto ao mar o que tornou ainda mais interessante testemunhar as diversas condições em que a raça
é explorada.

Rebanho SAAREÕUE.
Feedlot da AUDIA OÜ.

Visita ao rebanho VILSI
Visita ao rebanho Audru Polder MTÜ
Nova viagem de ferry levou-nos à ilha de Virtsu para
visitar o rebanho MTÜ. Uma área de exploração de
135ha que inclui zonas de reserva de aves. O rebanho foi
fundado em 2015 com genética nacional e Finlandesa
explorado no MPB.

A exploração e rebanho pertencem a Tiina e Ivo Tomson,
conhecidos criadores que tivemos a oportunidade de
receber aquando do Fórum em Portugal.
O rebanho VILSI foi fundado em 2012 e tem apostado
forte na seleção e melhoramento através da incorporação de genética Britânica, Canadiana e do EUA e que já
lhes valeu prémios a concurso como é o caso do toiro
VILSI PRIMUS que ficou em primeiro lugar no concurso
mais importante do país na edição de 2017.

Rebanho Audru Polder MTÜ.

Visita ao rebanho SAAREÕUE
Exploração muito interessante, gerida pelo casal. Exploração também em MPB, produzindo os cereais e forragem na exploração com 250ha. O rebanho foi fundado
em 2011 com a importação de genética e o melhoramento através da IA e TE. Tivemos a oportunidade de
visitar 2 grupos de animais onde têm influência de genética nativa DUNLOUISE, assim como neozelandesa,
particularmente o toiro de cobrição UTAC OUTLIER

Delegação com a família Tomson.

Visita ao rebanho MARMORLAND
Para finalizar o dia de visitas coube à empresa Aberdeen
Top Genetics (ATG) a receção dos participantes do Fórum.
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A exploração tem uma área total de 420ha, dos quais
200 utilizados para a produção de cerais, leguminosas e
outras culturas no MPB.
O rebanho foi fundado em 2006 através da importação
de animais reprodutores com origem na Escócia.
Tem neste momento 60 vacas e 4 toiros puros de cobrição e já exportou animais Letónia, Lituânia e Bielorrússia.
Utiliza AI e TE no esquema de seleção e melhoramento.

A apresentação de Portugal foi precedida por uma comunicação do Vice Presidente Luís Paulino Martins em
representação da Aberdeen-Angus Portugal, que deu os
parabéns à Organização pelo evento preparado e congratulou-se com os passos que foram dados em relação
à fundação do European Aberdeen-Angus Secretariat,
assunto que teve o empenho de Portugal e que considera ser muito importante para que exista uma plataforma
de trabalho e troca de genética e informação a nível do
continente Europeu. De seguida introduziu o Secretário
Técnico que fez uma apresentou sobre o ponto de situação e progressos da raça em Portugal.
Das apresentações a destacar a da Alemanha que se
congratulou com a organização do próximo fórum e do
compromisso de ajudar/incentivar os criadores Aberdeen-Angus. Espera ter a oportunidade de organizar um evento
em 2020 que possa atrair muitos participantes a visitar
a Alemanha e a conhecer de perto a realidade da raça.
Visita ao rebanho LENDERMÄE

Rebanho MARMORLAND da Aberdeen Top Genetics (ATG).

Exploração com área total de 120ha de pastagem e cujo
rebanho foi fundado em 2011 e conta com 15 fêmeas puras. Genética com origem na Dinamarca, República Checa e Finlândia. Utiliza a IA como ferramenta de seleção
e melhoramento utilizando genética dos EUA e Canadá.

Reunião de Delegados do Fórum
A comitiva viajou até à cidade histórica de Tartu, a segunda maior cidade do país e considerada a capital universitária, devido à localização da conceituada Universidade.
Houve uma visita guiada no dia de chegada (i.e. 14/06)
percorrendo-se locais emblemáticos, incluindo o espaço
da universidade.
Após aberta a sessão da reunião de delegados pelo Tanel-Taavi Bulikto, tomou a palavra o Secretário Técnico da
Aberdeen-Angus Portugal – Associação de Criadores que
apresentou a proposta relativa à fundação do European
Aberdeen-Angus Secretariat (EAAS), proposta esta que
teve o apoio da Aberdeen-Angus Cattle Society (AACS).
Após a discussão entre os delegados foi possível chegar
a acordo na implementação de um secretariado para a
raça Aberdeen-Angus, designado por EUROPEAN ABERDEEN-ANGUS SECRETARIAT.
Tanel-Taavi Bulikto aproveitou a ocasião para convidar a
Angus Bundesverband (Alemanha) para acolher o 2020
European Angus Forum, o qual foi aceite, perspetivandose avaliar o que será possível alcançar com a implementação do Secretariado.

Rebanho LENDERMÄE.

Visita ao rebanho KUUSIKU
Área total de exploração com 400ha com pastagem e
terras aráveis para a produção de cereais. Efetivo puro
com 68 vacas e 4 toiros de cobrição. Tal como os outros
criadores, aposta na IA e TE para a seleção e melhoramento.

A organização entendeu incorporar as apresentações
sobre o desenvolvimento da raça em cada país na
conferência que se realizava no mesmo edifício sobre
agricultura e que contou com a presença do Ministro
da Agricultura na sessão de abertura.
Rebanho KUUSIKU.
36

Jantar-churrasco de encerramento
O evento teve o seu encerramento com um jantar-churrasco onde as várias Delegações presentearam, em forma
de agradecimento, a Organização e esta também ofereceu uma lembrança do Fórum a cada delegação.
O nosso presente foi entregue pelo Vice Presidente Luís
Paulino Martins em representação da Associação.

Delegação Portuguesa entrega uma lembrança de agradecimento à organização do Fórum. Esq-dir: Sanna Turu, Jane Mättik, Luís
Martins, Luís Silva, Tanel-Taavi Bulitko, Paulo Costa, António Ferreira e João Ferreira. Fonte: Triin Laanemagi
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CANADIAN JUNIOR ANGUS (CJA)
Raina Syrnyk – Presidente

A iniciativa Canadian Junior Angus - CJA teve início em
1999 com o objectivo de desenvolver oportunidades para
os entusiastas mais jovens (até 21 anos de idade) da raça.
A Direção é composta por 9 pessoas, que juntas organizam os eventos com a colaboração da coordenadora do
Programa Juvenil, Belinda Wagner. Cada membro da Direção representa a sua província num mandato de 2 anos.
A CJA organiza anualmente 2 eventos principais, a Conferência GOAL e o ShowDown.
O GOAL que significa “Guiding Outstanding Angus Leaders” (Criação de Líderes na Raça Angus), atrai membros
mais jovens de todo o país e acontece no mês de Fevereiro de cada ano. O evento acontece sempre num local
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diferente, dando oportunidade aos participantes de desfrutar outras regiões do Canadá. Através do financiamento
da Canadian Angus Foundation e das Associações Regionais, é possível a participação de muitos jovens. A Conferência tem a duração de dois dias e é organizada pelos
membros da CJA em conjunto com a coordenadora do
Programa. Os jovens participam em palestras de carácter
educacional e motivacional, em workshops, actividades
de trabalho de grupo e desenvolvem conhecimentos sobre a indústria da carne. Por exemplo, alguns dos tópicos
das palestras inseridas neste evento abordaram temas
como a nutrição, a transferência de embriões ou marketing. Faz também parte do programa atividades lúdicas
como convívios, tours pela cidade que acolhe o evento e
outras atividades lúdicas. Esta Conferência é uma oportunidade fantástica para os criadores mais jovens trocarem
conhecimentos e aprenderem sobre a indústria da carne.

cem durante o ano no Canadá e um evento internacional à
sua escolha. Cinco finalistas são selecionados pelo seu currículo para serem embaixadores. Os cinco escrevem um artigo, são entrevistados, discursam, têm uma prova escrita e
são avaliados pela sua interação durante o evento. O vencedor é anunciado no jantar de encerramento da Convenção.

Também o concurso para a Bolsa de Estudo da Fundação é realizado na Conferência GOAL. São seleccionados
5 finalistas antes do evento que participam num painel de
discussão e entrevistas. Nesta secção, os 5 participantes
respondem em público a questões relacionadas com o
setor. Os vencedores recebem uma bolsa no valor de
5.000$, 3.000$, 2.000$ e 500$ respetivamente. Qualquer
um dos concorrentes poderá atestar que esta experiência
melhorou a confiança e o à vontade para falar em público.

Além da Bolsa de Estudo da Fundação, existem outras
bolsas que são atribuídas de acordo com o aproveitamento académico, envolvimento na CJA, na comunidade e no desenvolvimento das aptidões de liderança.

O Showdown é um evento de 3 dias que decorre durante
o Verão e todos os anos também num local diferente.
Os jovens podem participar com ou sem animais. Como
o país é tão vasto, torna-se impossível todos os jovens
transportarem os seus animais para o evento. Aqueles
que não trazem animais fazem par com outros que os
têm e trabalham em equipa durante o fim-de-semana. No
primeiro dia, os concorrentes chegam, registam-se, participam em alguns concursos e integram-se no grupo. Este
grupo participa em competições que envolvem trabalhos
cronometrados para avaliar determinadas capacidades
relacionadas com a agricultura. No entanto, dependendo
do local, podem acontecer outras atividades.
No segundo dia decorrem os concursos e termina com
uma prova de culinária. Para esta última, os jovens formam
equipas que disputam o melhor “bife na grelha” a servir no
jantar. Durante estes 3 dias são colocadas à prova várias
competências, como marketing, vendas, ajuizar concursos individualmente e em equipa, preparação de gado em
equipa, fotografia, literatura, arte, design gráfico, gestão da
exploração e comunicação. São encorajados ao desenvolvimento de diferentes aptidões e conhecimentos, bem
como o trabalho em equipa. A ajuda nas viagens e alojamento é realizada através da Canadian Angus Foundation.
O GOAL e o Showdown são os dois eventos principais organizados pela CJA, mas existem outras oportunidades para
os jovens. A Competição do Embaixador Robert C. McHaffie que decorre anualmente durante a Convenção Nacional
(Canadian National Convention). O embaixador escolhido
representa a Associação em muitos eventos que aconte-

38

Recentemente a CJA criou o Prémio “Junior Angus
Stockman of the Year” (Jovem Manejador do Ano). Este galardão é dado a jovens que se dedicam à preparação e maneio de animais para exposição e concursos. De entre os
nomeados é seleccionado um vencedor que recebe uma
bolsa do valor de 3.500$, uma fivela de cinto personalizada
e uma viagem ao Showdown. O prémio tem o objetivo de
apoiar os jovens no seu progresso como criadores comparticipando na compra de genética e no equipamento
material necessário ao maneio e preparação do gado.

Todos os anos dois jovens criadores são selecionados
para participar na Conferência LEAD nos EUA. A LEAD
significa “leaders engaged in Angus development” (líderes
empenhados no desenvolvimento e melhoramento da
raça Angus) e é organizado pela National Junior Angus
Association, a versão Americana do nosso GOAL. Outros
dois jovens criadores são seleccionados para participar na
Conferência Americana da Red Angus, Round-Up, organizada pela Associação Americana dos Jovens Criadores
da Red Angus. A LEAD e a Round-Up oferecem aos jovens
Canadianos a oportunidade de conhecerem jovens criadores Americanos e, na maior parte dos casos, incentivamnos a assistirem à GOAL e ao Showdown. Mais, a Canadian
Angus Foundation oferece uma viagem e custos associados para os jovens que pretendam participar num evento
educativo à sua escolha, no Canadá ou no estrangeiro.
A CJA estabelece comunicação com os seus membros
através da “Junior Connections”, da newsletter que é
publicada duas vezes por ano com informações sobre a
Associação, eventos e outras informações de interesse
dos associados, atividade no Facebook e na página online.
Muitos dos eventos e outras oportunidades aqui descritas
não seriam possíveis não fosse o financiamento da Canadian Angus Foundation. A missão da Fundação é preservar,
expandir e incutir nas futuras gerações os valores da raça
Angus e a missão da Associação através da formação, da
investigação científica, do conhecimento sobre o mercado
e da indústria da carne. Todos os anos a Fundação organiza
um Leilão de Beneficência, onde os benfeitores (e.g. criadores), empresas e outras entidades; doam material genético, animais puros e outros artigos, com o intuito de ajudar a
organizar e a realizar atividades para jovens criadores.
A CJA tem recebido muito apoio e incentivo desde a sua
fundação e desejamos que continue assim no futuro.
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REGRAS PARA O REGISTO DE ANIMAIS VIVOS
OU MATERIAL GENÉTICO IMPORTADO
O Artigo 18º do Regulamento Interno prevê as condições pelas quais são registados animais vivos ou material
genético importado:

c) A Associação reserva-se ao direito de aplicar a política
de monitorização e erradicação de condições genéticas
indesejáveis que faz parte do Regulamento Interno.

1. Animais vivos

3. Ócitos ou embriões:

a) Obter um Certificado Zootécnico de acordo com o
Regulamento (EU) n.º2016/1012 para o comércio intracomunitário, emitido pela Organização que efetuou o registo do animal, no caso de um Estado-Membro. No caso
de ser um país terceiro, a organização de origem deverá
conceder um Certificado Zootécnico em conformidade
com a legislação em vigor;

a) Obter um Certificado Zootécnico, de acordo com
o Regulamento CE n.º 2016/1012, reconhecido pela
Organização que efetuou o registo no caso de um Estado-Membro. No caso de ser um país terceiro, a organização
de origem deverá conceder um Certificado Zootécnico
em conformidade com a legislação em vigor;

b) Obter um certificado com o perfil de ADN e com a
confirmação da paternidade ou da filiação;
c) A Associação reserva-se ao direito de aplicar a política
de monitorização e erradicação de condições genéticas
indesejáveis que faz parte do Regulamento Interno.
2. Machos para o uso em inseminação artificial (IA) ou
de serviço na obtenção de embriões (SS)
a) Obter um Certificado Zootécnico, de acordo com
o Regulamento (EU) n.º 2016/1012 para o comércio intracomunitário, emitido pela Organização que efetuou o
registo do animal caso seja um Estado-Membro. No caso
de ser um país terceiro, a organização de origem deverá
conceder um Certificado Zootécnico em conformidade
com a legislação em vigor;

b) Obter um certificado com o perfil de ADN e com
a confirmação da paternidade ou da filiação;
c) A Associação reserva-se ao direito de aplicar a política
de monitorização e erradicação de condições genéticas
indesejáveis que faz parte do Regulamento Interno.
d) Existência de certificados da entidade credenciada para
a realização da colheita, processamento e preservação
dos oócitos ou dos embriões da entidade que efetuou
a recolha.
e) A Associação pode solicitar, no entanto, outros elementos relativos à implantação do embrião na vaca recetora,
ou teste de gravidez e o seu registo.

b) Obter um certificado com o perfil de ADN e com
a confirmação da paternidade ou filiação caso seja sémen, ou um certificado de ADN com a confirmação de
filiação para machos de serviço utilizados na produção
de embriões;

www.angus.pt
info@angus.pt

www.quarterhorse.pt
info@quarterhorse.pt

www.rwgenetics.net
info@rwgenetics.net
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REGRAS NO USO
DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
O Artigo 8º do Regulamento Interno prevê o registo de
animais vitelos obtidos por inseminação artificial (IA)
nas seguintes condições:

• O registo do vitelo só pode ser efetuado se o pai
estiver aprovado pelo LG, isto é, se tiver sido entregue
cumulativamente o Certificado de Pedigree e o certificado do perfil genético com a confirmação da paternidade ou à da filiação e informação sobre condições
genéticas indesejáveis, caso se aplique;
• Todos os vitelos obtidos por IA e registados no LG
são designados como “obtidos por IA”;
• O formulário de registo do animal deve ser acompanhado do certificado de inseminação, assinado por
um técnico qualificado ou por um médico veterinário,
referindo a data da IA; a marca auricular da fêmea be-

neficiada, a marca auricular ou número de registo no
Livro Genealógico do toiro e a data da inseminação;
• Todos os toiros testados e aprovados para o uso da
inseminação artificial cujo material genético tenha
sido importado são identificados no LG com as iniciais
“IA” e “IMP” como sufixo do nome;
• Quando um toiro for de cor vermelha, utiliza-se a
palavra “Red” como referência à variedade vermelha,
se esta não fizer originalmente parte do nome.
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REGRAS DO USO
DA TRANSFERÊNCIA EMBRIONÁRIA
O Artigo 9º do Regulamento Interno prevê o registo de
animais vitelos obtidos por transferência embrionária
(TE) nas seguintes condições:

• Demonstrar evidência que a equipe está certificada
para a produção, a colheita e a preservação de embriões.
• Qualquer criador que pretenda recorrer à TE, deve
notificar em primeiro lugar a Associação, cumprir os
prazos estabelecidos e enviar os formulários corretamente preenchidos.
• Apenas são aceites emparelhamentos de toiros de
serviço e de fêmeas dadoras que se encontrem registados ou aprovados pelo LG no caso de serem oócitos
ou embriões importados.
• Os toiros devem ter um perfil genético e a confirmação da sua filiação.
• As fêmeas dadoras um perfil genético e a confirmação da paternidade ou da sua filiação.
• Caso se justifique, a Associação pode solicitar um
certificado sobre condições genéticas dos toiros e das
fêmeas dadoras.
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• Os toiros de serviço que estejam registados noutro
LG que não o LGPRBA terá as iniciais “SS” e “IMP” como
sufixo no nome.
• As fêmeas dadoras que estejam registadas noutro LG
que não o LGPRBA terão as iniciais “TE” e “IMP” como
sufixo no nome.
• A Associação reserva-se ao direito solicitar um certificado sobre condições genéticas indesejáveis para os
toiros de serviço e para as fêmeas dadoras;
• O criador deve providenciar à Associação um relatório das condições e dos procedimentos durante a
produção, a colheita e a preservação.
• São aplicadas as mesmas disposições acima mencionadas quando se trate apenas de transferência de
embriões produzidos para registo em Portugal ou importados.
• Os vitelos obtidos por esta técnica são registados no
LG mediante a apresentação de um perfil genético e a
confirmação da sua filiação.
• Todos os vitelos obtidos por TE e registados no LG
são designados como “obtidos por TE”.
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ESCOLHA DE UM TOIRO COM BASE
NA AVALIAÇÃO GENÉTICA
Paulo Costa – Secretário Técnico
COMO INTERPRETAR OS VALORES GENÉTICOS
NA HORA DE ESCOLHER UM TOIRO PARA USO
EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL?
A raça Aberdeen-Angus tem um enorme e diversificado “pool genético” que está disponível à escala global,
particularmente no uso da inseminação artificial, o que
permite manter o nível baixo da consanguinidade e a utilização de genética com provas e mérito que permitam a
seleção e o melhoramento dos nossos núcleos em linha
pura, mas também no uso em cruzamento industrial.
Em Portugal são utilizados toiros com origem em 9 países
(Reino Unido; EUA, Canadá, Irlanda, República Checa,
Austrália, Dinamarca, Suécia e Nova Zelândia). Destacam-se o Reino Unido com 32% dos filhos registados
no Livro Genealógico, seguindo do Canadá com 24%, os
EUA com 19%, 13 a Austrália e 12% a Irlanda.
Origem de toiros utilizados em AI (linha pura):

O QUE É A PRECISÃO DE UM CARACTERE?
O nível de precisão baseia-se na quantidade de informação que está disponível sobre o animal e dos seus parentes próximos, em particular o número de descendentes
analisados. A precisão também se baseia na hereditariedade do caractere e das relações genéticas (correlações)
entre eles.
Deste modo, a precisão indica o “nível de confiança” do
caractere. Quanto mais alto for o valor da precisão menos se altera o seu valor à medida que mais informação
é analisada para esse animal e dos seus parentes, ou seja
o desvio padrão do erro é menor.
No caso de serem produzidos valores de genéticos estimados expressos em EBVs (estimated breeding values)
a precisão é expressa em percentagem (quanto mais
próximo de 100, maior a precisão). No caso de serem
diferenças esperadas na descendência – EPDs (expected
progeny diferences) é apresentada como unidade (quanto
mais próximo de 1, maior a precisão).
Como veremos à frente, as Associações criam índices
produtivos tendo em conta as suas necessidades de produção e de mercado, que no caso do Reino Unido e Portugal não tem especificação para o nível de gordura intramuscular (i.e., marmoreado) como acontece na América
do Norte ou na Austrália.
DIFERENÇA ENTRE EBVS E EPDS

Tendo em conta a dimensão do mercado para linha pura
vs o cruzamento industrial torna-se necessário ter em
conta os dados dos toiros, nomeadamente os que são
lançados em cada ano pelas principais empresas distribuidoras e que algumas vezes não têm ainda filhos registados. Isto porque os valores da precisão da transmissão dos
valores dos caracteres (EBVs ou EPDs) são baixos e só se
alteram com a recolha de dados dos filhos e pelo número
de criadores que os utilizam.

O BREEDPLAN utiliza valores genéticos estimados, designados por EBV – estimated breeding value, para os caracteres produtivos em a avaliação, como é o caso da raça
em Portugal, no Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia.
Contudo, as associações de criadores Norte Americanas publicam os dados dos caracteres como diferenças
esperadas na descendência – EPDs (expected progeny
diferences).
No caso dos EBVs, os valores dos caracteres dizem respeito ao animal, pelo que a descendência herda teoricamente apenas 50% desse valor, o que de uma forma simples
pode ser equivalente ao EPD (i.e. 0.5 * EBV = EPD).

Tendo em conta os fornecedores de sémen e o sistema
de avaliação genética, fornecemos neste artigo informação de suporte para a escolha nos emparelhamentos que
potenciem a melhoria dos caracteres produtivos.
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Todavia, não é possível fazer a interpretação direta das
diferenças entre EBVs e EPDs porque o sistema de recolha e análise são igualmente distintos:
• Diferenças nas definições de caracteres. Por exemplo o
EPD “Yearling Weight” (i.e., peso ao ano) corresponde ao
peso à idade aos 375 dias, enquanto que no EBV “400 day
weight” ao peso ajustado aos 400 dias de idade;
• Diferenças nas unidades de medida: enquanto que no
Breedplan se utiliza a media de peso o quilo (kg) na América do Norte utiliza-se a libra (lb), ou no caso da área do
lombo expressa em cm2 e nos EPDs polegadas.
• Nível de precisão: enquanto no Breedplan a precisão
varia em percentagem nos EPDs sobre a unidade (1).
• Definição de Índices: estes índices são criados tendo
em conta os caracteres avaliados e os mercados para
onde se destina o uso da genética. Por exemplo, o valor
de gordura intramuscular (i.e., marmoreado) é um caracter muito importante na avaliação do valor comercial
da carcaça pelo mercado Norte-americano, enquanto
na União Europeia a classificação de carcaça não o utiliza.
CARACTERES UTILIZADOS PELA AMERICAN ANGUS
ASSOCIATION
- Produção
• Calving Ease Direct (CED) - Facilidade no parto direta: expressa a diferença na percentagem de partos sem
assistência em novilhas.
• Birth Weight (BW) - Peso ao nascimento: expresso em
libras(1) e estima a capacidade do toiro transmitir um
determinado peso ao nascimento.
• Weaning Weight (WW) - Peso ao desmame: expresso
em libras(1) e estima a capacidade de crescimento até ao
desmame (i.e. 205 dias de idade).
• Yearling Weight (YW) - Peso ao ano: expresso em
libras(1) e estima a capacidade de crescimento após o
desmame medida aos 365 dias de idade.
• Residual Average Daily Gain (RADG) – ganho médio
residual: expresso em libras(1) por dia e estima a capacidade do toiro transmitir à descendência o ganho médio
diário após o desmame, tendo em conta uma quantidade
constante de alimento consumido.
• Yearling Height (YH) – altura ao ano: estima a capacidade de o toiro transmitir à descendência a altura (medido
à garupa) ao ano de idade.
• Scrotal Circumference (SC) – perímetro escrotal: é expresso em centímetros e estima a diferença na transmissão do perímetro escrotal de um toiro.
• Docility (DOC) – docilidade: expressa a diferença na docilidade medida aos 365 dias de idade. Valores mais altos
indicam maior docilidade.

babilidade de as novilhas ficarem gestantes durante a época normal de cobrição. Um EDP mais alto significa maior
probabilidade e é expresso em percentagem (%).
• Calving Ease Maternal (CEM) – facilidade no parto materna – estima a diferença em percentagem nos partos
sem ajuda em novilhas. Valores mais altos significam
maior facilidade no parto.
• Maternal Milk (Milk) – capacidade leiteira: estima o mérito genético de um toiro transmitir capacidade leiteira nas
suas filhas. O valor baseia-se no peso ao desmame da progénie e que resulta da habilidade materna.
• Herds (MkH) – indica o número de rebanhos (explorações) onde são recolhidos e avaliados dados das filhas.
• Daughters (MkD) – indica o número de filhas cuja descendência tem pesos ao desmame incluídos na análise
genética.
• Mature Weight (MW) – peso adulto das filhas: é expresso
em libras e estima a diferença entre toiros na transmissão
do peso adulto das filhas.
• Mature Height EPD (MH) – altura à idade adulta: é expressa em polegadas(2) e estima a diferença entre toiros
na transmissão da altura nas filhas adultas.
• Cow Energy Value ($EN) – é um indicador económico
(expresso em dólares) sobre as necessidades alimentares
em energia por vaca/ano. Valores mais altos significam
que determinado toiro transmite às suas filhas menores
necessidades em energia quando comparado com filhas
de outros toiros. No cálculo do valor $EN são incluídas as
necessidades em energia para a lactação e da manutenção, tendo em conta o peso adulto da vaca.
- Carcaça
• Carcass Weight (CW) – peso de carcaça: estima as diferenças no peso de carcaça (peso a quente) de descendentes de um toiro em comparação com outros. O EPD
é expresso em libras.
• Marbling (Marb) – gordura intramuscular: estima as
diferenças na gordura intramuscular (marmoreado) de
descendentes de um toiro em comparação com outros.
O EPD expresso é uma fração da diferença da classificação USDA para o marmoreado.
• Ribeye Area EPD (RE) – área do lombo: estima as diferenças na área do lombo de descendentes de um toiro em
comparação com outros.
• Fat Thickness (Fat) – espessura de gordura: estima as
diferenças na espessura de gordura medida entre a 12ª e a
13ª costela de descendentes de um toiro em comparação
com outros. O EPD é expresso em polegadas(2).
• Group/progeny (Carc Grp/ Pg and Usnd Grp/Pg) – indica o número de grupos contemporâneos, o número de
carcaças e dados de ultrassonografia incluídos na análise
genética.
- Índices Produtivos

- Características maternais
• Heifer Pregnancy (HP) – taxa de fecundação em novilhas: é uma ferramenta de seleção para aumentar a pro-
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• Weaned Calf Value ($W) – índice de desmame: estima
as diferenças médias do mérito genético na performance
até ao desmame da futura descendência. O $W inclui as

receitas e os custos associados às diferenças no peso ao
nascimento, crescimento (peso) até ao desmame, produção leiteira e o tamanho da vaca adulta. O valor é expresso
em dólares ($) /cabeça.
• Feedlot Value ($F) – índice para acabamento: estima as
diferenças médias do mérito genético na performance
após o desmame da futura descendência de um toiro em
comparação com a de outros toiros. O valor é expresso
em dólares ($) /cabeça.
• Grid Value ($G) – índice para a grelha de classificação
de carcaças: estima as diferenças médias do mérito genético para a classificação de carcaça (USDA) da futura
descendência de um toiro. O valor é expresso em dólares
($) /cabeça.

- Quality Grade ($QG): utilizado para melhorar a qualidade da carcaça. O EPD para a gordura intramuscular
está incluído no cálculo do índice.
- Yield Grade ($YG): utilizado para melhorar o rendimento de carcaça (i.e., produzir proteína). Inclui os caracteres: área do lombo, espessura de gordura e peso
de carcaça.
• Beef Value ($B) – índice utilizado para o aumento da performance após o desmame e o peso de carcaça tendo
em conta as diferenças médias do mérito genético da futura descendência de um toiro.

Abaixo um exemplo da avaliação publicada pela American Angus Association

Nota: (1)1 Libra=0,4535924kg;

1 polegada=2,54 cm

(2)
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CARACTERES UTILIZADOS PELA CANADIAN ANGUS
ASSOCIATION
Abaixo são apresentados apenas os caracteres que diferem do já apresentado para a American Angus Association. No caso da Associação Canadiana registam-se animais pretos e vermelhos, existindo um valor para o TOP
50% para cada variedade.

CARACTERES UTILIZADOS PELA ABERDEEN-ANGUS
PORTUGAL E ABERDEEN-ANGUS CATTLE SOCIETY
Abaixo os caracteres utilizados pela congénere Escocesa
e que serão os publicados no Breedplan em Portugal.
- Facilidade no parto
• Calving Ease DIR - Facilidade no parto: 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 percentagem (%);
• Calving Ease DTRS - Facilidade no parto das filhas: estima a facilidade no parto das filhas cujo parto ocorra aos
24 meses. Os EBVs são expressos em percentagem (%);
• Gestation length - Tempo de gestação: estima o tempo
de gestação desde a conceção. Os EBVs são expressos
em número de dias.
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- Fertilidade
• Stayability: refere-se à longevidade de uma fêmea com
mais de 6 anos de idade.
• Total Maternal: valor obtido a partir de metade do EPD
para a produção leiteira e de metade do valor genético
aditivo para o peso ao desmame da descendência.

- Peso
• Birth weight - Peso ao nascimento: estima o peso ao
nascimento ajustado à idade da mãe. Os EBVs são expressos em quilogramas (kg).
• 200-day weight - Peso aos 200 dias: 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 quilogramas (kg).
• 400-day weight - Peso aos 400 dias: 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 quilogramas (kg).
• 600-day weight - Peso aos 600 dias: 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 quilogramas (kg).

- Caracteres maternais

- Índices

• Mature cow weight - Peso adulto da vaca: 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
quilogramas (kg).
• Milk - Produção leiteira: estima a capacidade leiteira de um
animal. Para os toiros, o EBV indica o efeito da produção 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 quilogramas (kg).

• Terminal índex - Índice para cruzamento industrial: 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 de peso vivo (280-320kg carcaça) por volta dos
16 meses de idade. Os EBVs são expressos em libras (£).
• Self Replacing Index - Índice para a reposição de fêmeas: estima as diferenças genéticas na produção liquida
por vaca líquida 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 supranumerárias são 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 (£).

- Fertilidade
• Scrotal size - Circunferência escrotal: 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 centímetros (cm).
- Carcaça
• Carcase weight - Peso de carcaça: 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 quilogramas (kg).
• Eye muscle area - Área do lombo: é calculado pelas
medições efetuadas por ecografia, 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 centímetros quadrados (cm2).
• Fat depth - Espessura de gordura: calculado pelas medições da gordura subcutânea efetuadas por ecografia, 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 milímetros (mm).
• Retail beef yield - Rendimento de desmancha: estima
as diferenças genéticas na percentagem de desmancha
numa carcaça standard de 300kg. Os EBVs são expressos
em percentagem (%).
• Intramuscular fat - Gordura intramuscular: 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 percentagem (%).
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CARACTERES UTILIZADOS PELA ANGUS SOCIETY
OF AUSTRALIA
Abaixo são apresentados apenas os caracteres que diferem do já apresentado para a Aberdeen-Angus Cattle
Society.
- Fertilidade
• Days to Calving - dias até ao parto: estima as diferenças
genéticas sobre o período entre a data de inseminação
ou monta controlada e o parto. O EBV é expresso em
dias. EBVs mais baixos significam que se espera que as
filhas tenham um parto mais cedo durante a época reprodutiva, são mais precoces na puberdade e retornam ao
cio também mais cedo.
- Eficiência alimentar
• Feed Intake (Post Weaning) – ingestão (após o desmame): estima as diferenças genéticas na ingestão tendo em
conta um peso vivo e ganho médio diário standard, para
animais na fase de recria. O EBV é expresso em kg/dia.
• Net Feed Intake (Feedlot) – ingestão (acabamento): estima as diferenças genéticas na ingestão tendo em conta
um peso vivo e ganho médio diário standard, para animais no acabamento. O EBV é expresso em kg/dia.
- Carcaça
A Austrália separa os dados recolhidos para a espessura
de gordura (Rib Fat) medida na zona entra a 12ª e a 13ª
costela, assim como a medida na zona da garupa (Rump
Fat) por ultrassonografia e que fazem também parte da
estimativa do valor de desmancha (Retail beef yield).
Os EBVs são expressos em milímetros (mm).
- DOCILITY EBVs
• Docility – docilidade: estima as diferenças genéticas no
temperamento que é registado entre os 60 e os 400 dias
de idade. O EBV é express em unidades. Quanto maior o
valor maior a docilidade esperada na descendência.
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• Structural Soundness – aprumos: a Angus Austrália desenvolveu EBVs para os caracteres relacionados com os
aprumos, através de pontuação em animais com menos de
750 dias de idade e os EBVs são expressos em percentagem.
Valores mais altos correspondem a aprumos mais corretos.
Aprumos:
• Cascos e ângulo do pé (anteriores e posteriores)
• Cascos (visto de frente)
• Pernas (anteriores e posteriores vistos atrás e lateralmente)
• Índices – A Angus Austrália desenvolveu vários índices
tendo em conta os vários mercados.
• Angus Breeding Index – estima as diferenças genéticas
na produção líquida por vaca utilizada numa exploração
de carne que utiliza toiros Angus. Este índice não tem especificação de Mercado, mas antes dá uma estimativa da
produtividade global e é utilizado pelos produtores que
vendem animais para recria e acabamento e para os criadores que vendem toiros para essas explorações. O EBVs
são expressos em dólares Australianos.
• Domestic Index – estima as diferenças genéticas na
produção líquida por vaca utilizada numa exploração que
se destina ao mercado local. Os castrados são: acabados
apenas a pasto; acabados no pasto e com suplemento ou
acabamento intensivo (50 a 70 dias) e abatidos com peso
vivo de 490kg (270kg de carcaça e gordura de cobertura
na garupa com 12mm de espessura). As filhas são retidas
para reposição tendo em conta a parte maternal. O índice
incide sobre os fatores implicados nas propriedades organolépticas da carne (tenrura e sabor).
• Heavy Grain Index – estima as diferenças genéticas na
produção líquida por vaca utilizada numa exploração de
carne cujos castrados são recriados a pasto e com acabamento intensivo de 200 dias e destinados a mercados
que exigem carne com marmoreado. Os machos são
abatidos aos 24 meses com peso vivo de 760kg (carcaça
com 420kg e gordura de cobertura na garupa de 30mm).
As filhas são retidas para reposição tendo em conta a parte
maternal. O mercado a que se destina resulta numa maior
valorização do preço pago aos produtores com base na
quantidade de gordura intramuscular (marmoreado).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BREEDPLAN Aberdeen-Angus Portugal BREEDPLAN
http://www.aberdeen-angus.pt/associados-2/
BREEDPLAN Aberdeen-Angus Cattle Society
www.abri.une.edu.au/online/pages/ukaa_intro.htm
BREEDPLAN Angus Australia
www.angusaustralia.com.au/education/using-angustech/
database-search
American Angus Association
www.angus.org
Canadian Angus Association
www.cdnangus.ca/member-service/animal-epd-ormember-search/

Apenas lembrar que a avaliação dos animais no país de origem tem em conta a recolha e análise genética dos criadores que utilizam a genética, pelo que o seu contributo
depende dos resultados dos filhos registados (i.e. da sua
performance) em Portugal e do contributo da parte materna
(i.e. 50%).
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APROVAÇÃO DE TOIROS
PARA USO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
GENÓTIPOS
• São aprovados para uso em inseminação artificial, os
toiros comprovadamente da raça Aberdeen-Angus;
• Não são aprovados para uso em inseminação artificial,
os toiros comprovadamente da raça Deutsche Angus
(Angus Alemão);
• Não são aprovados para uso em inseminação artificial,
os toiros com origem em Livros Genealógicos que registam na mesma seção toiros Aberdeen-Angus e Deutsche
Angus (Angus Alemão);
ELEMENTOS NECESSÁRIOS À APROVAÇÃO DOS TOIROS DA RAÇA ABERDEEN-ANGUS PARA REGISTO EM
LINHA PURA:
• Cópia do Certificado de Pedigree de Origem;
• Cópia do Certificado com perfil genético (SNPs ou STR)
com confirmação de paternidade ou filiação;

• Cópia do Certificado do teste a condições genéticas,
caso se aplique.
ELEMENTOS NECESSÁRIOS À APROVAÇÃO DOS TOIROS DA RAÇA ABERDEEN-ANGUS APENAS PARA CRUZAMENTO INDUSTRIAL:
• Cópia do Certificado de Pedigree de Origem;
• Cópia do Certificado com perfil genético (SNPs ou STR)
com confirmação de paternidade ou filiação.
ELEMENTOS A CONSIDERAR NO COMPROVATIVOS
DE INSEMINAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DOS CÓDIGOS
DE RAÇA ESPECIAL SNIRA Nº 41 (ABERDEEN-ANGUS)
E Nº42 (CRUZADO ABERDEEN-ANGUS) A ENTREGAR
AOS CRIADORES/PRODUTORES:
• Marca auricular da fêmea servida;
• Nº de registo do toiro;
49
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• Data da inseminação;
• Validação pelo técnico ou director do subcentro.

Uma vez que existe a exportação de genética para diversos países, alguns optam por utilizar os dois genótipos
como se fosse apenas um.

SOBRE A RAÇA DEUSTHE ANGUS (ANGUS ALEMÃO)
Tendo em conta que existem dois genótipos (i.e. raças)
com designação “Angus”, a raça Aberdeen-Angus e a
Deusthe Angus (DA), abaixo informação sobre esta última.
A Deusthe Angus é uma raça com origem na Alemanha
que foi obtida de cruzamentos por absorção começaram
nos anos 50 do século passado, utilizando animais puros
Aberdeen-Angus no cruzamento com várias autóctones
como a German Black/Red Pied Cattle, a Gelbvieh e a
Fleckvieh. O objetivo era criar uma raça nova, mocha, que
tivesse mais estrutura, mais músculo e menos gordura,
tendo sido fundada a Associação de Criadores em 1955.
A Alemanha sendo um estado federal, prevê que existam organizações gestoras dos livros genealógicos das
raças para cada estado. No entanto, o registo configurase num único Livro “Angus” com duas secções destinas
por raça: Deutshe Angus (DA) com código de raça nº41
e Aberdeen-Angus (AA) com código de raça nº42.

Como em Portugal existe apenas o Livro Genealógico da
Raça Aberdeen-Angus somente se aprova/regista genética desta raça não é aceite genética de Livros Genealógicos da raça Deutshe Angus ou daqueles que registam
os dois genótipos e seus descendentes apenas numa
secção.
APOIO E INFORMAÇÃO
Sem pretensão de qualquer interferência sobre a aquisição e a distribuição de sémen, a Aberdeen-Angus Portugal – Associação de Criadores disponibiliza-se, no entanto, a dar informação e apoio técnico na escolha de toiros
de modo a que possam ser posteriormente aprovados.
Para mais informação contatar:
Hélder Nunes - Secretário técnico
Contacto telefónico: 911 874 660
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ANGUS BREEDER
CHAMPION OF THE WORLD 2016
O concurso “ANGUS CHAMPION OF THE WORLD” é
levado a cabo anualmente pela plataforma on-line Angus Breeder, filiação da Cattle Market. A competição de
2016, 5a do seu género, decorreu de 1 a 7 de Dezembro
e contou com a presença dos juízes Fernando Bordaberry (Uruguay), Heinrich Bruwer (África do Sul), Einar
e Miranda Lysell (Suécia) e Lance Leachman (Canadá).
Neste concurso, a fêmea da AGRIANGUS, HESSELBAKGARDS GALLA obteve a classificação OURO, no dia
20 de Dezembro de 2016, sendo considerada a MISS
EUROPA 2016, pela Angus Breeder. Esta vaca incluiu a
primeira e a mais importante importação da AGRIANGUS, oriunda da Dinamarca, em 2012.
Entrega do prémio MISS EUROPA 2016.

O PRÉMIO
Há quase uma década que a Angus Breeder promove
o comércio de genética e a troca de conhecimento
entre os criadores de gado “Angus” de todo o Mundo.

50

O prémio envolveu a participação na semana “ANGUS
- CHAMPION OF THE WORLD” em Maio de 2017, na
famosa “COWTOWN”, Forth Worth, Texas. Neste evento ocorreram diversos seminários, visitas a ranchos e
programas turísticos que em muito superaram as expectativas de todos os participantes.

plicada a filosofia de seleção e a estratégia comercial
desta empresa, que opera deste 1909. Sendo o seu
principal foco a comercialização de carne de elevada
qualidade, garantem a compra de toda a descendência dos reprodutores que vendem, escoando a carne
através de um sistema de distribuição de próprio de
carne de qualidade, que abastece os mais conceituados restaurantes dos Estados Unidos da América.

A vaca da AGRIANGUS, HESSELBAKGARDS GALLA, presente no
núcleo da Quinta da Matrena.

Os criadores portugueses foram representados neste
evento por João Diogo Ferreira (AGRIANGUS) e por
António Cortes e esposa (MVE).
AS VISITAS AOS RANCHOS
O programa de visitas teve início no rancho COLLIER
DIAMOND C, em Stephenville, onde se assistiu ao leilão anual de mais de uma centena de cabeças, antecedido por uma visita, onde se pôde observar as instalações e os fantásticos animais. Foi possível constatar
o trabalho de uma família que seleciona gado há mais
de setenta anos, através de animais muito produtivos,
onde a seleção assenta maioritariamente em números
(pesagens, índices reprodutivos, marmoreio...).

No mesmo dia visitou-se o centro de recolha de sémen certificado STGenetics, situado em Navasota,
onde partem diariamente milhões de doses de sémen
para todo o Mundo. A grande maioria das doses vendidas são de sémen sexado, dada a elevada aposta
desta empresa na última geração de equipamentos
para sexagem de sémen. Acoplado a este centro estão
instalações de testagem de eficiência alimentar, onde
se fazem ensaios de eficiência alimentar a grupos de
filhos de touros disponíveis por inseminação artificial
das diversas raças.
O R. A. BROWN RANCH, em Throckmorton, foi um dos
ranchos incluídos no programa e ilustrou a tradição de
uma seleção escrupulosa de gado “Angus” de uma família que está no ramo há mais de um século. Aqui,
todo o esquema de seleção é baseado na eficiência
alimentar e reprodutiva e a qualidade da carne. Os mais
de 800 touros vendidos anualmente são testados para
eficiência alimentar e com informação de ultrassonografia, particularmente para ajudar na seleção de animais com nível de infiltração de gordura intramuscular.

Dois dias depois houve a oportunidade de ir a Cameron, visitar a 44FARMS, os maiores produtores de
carne “Black Angus” do Texas. Ali, não só foram vistos
os milhares de animais e as imponentes instalações
como também o recinto de leilões, onde nos foi ex-

Donnell Brown, da R. A. Brown Ranch, enquanto explicava o
sistema de medição de eficiência alimentar GrowSafe®.

Arena do recinto de leilões da 44FARMS, onde são leiloadas varias
centenas de cabeças todos os anos.

A última visita foi feita à EVANS FARMS, em Stephenville.
O programa de seleção desta operação tem por base
a utilização intensiva da transferência de embriões. Tivemos a oportunidade de ver vários grupos de vacas,
sendo a maioria das fêmeas receptoras de embriões.
Segundo o proprietário, todos os anos são selecionadas novas dadoras de embriões que cumpram com
todos os critérios que pretendem selecionar.
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Uma das fêmeas dadoras de embriões da EVANS FARMS.

Apresentação portuguesa na TCU – Ranch Management.

SEMINÁRIOS NA TEXAS CHRISTIAN
UNIVERSITY – TCU RANCH MANAGEMENT

Para além das visitas e seminários decorreram inúmeras atividades culturais, como uma visita à empresa líder de leilões de gado, a SUPERIOR LIVESTOCK
AUCTION, presença num concurso de RODEO na
STOCKYARDS STOCK SHOW & RODEO, assim como
diversas refeições em locais típicos que tiveram em
vista o convívio entre os criadores de diferentes países.

Um dos dias do programa foi dedicado aos seminários na TCU – Ranch Management em Fort Worth,
universidade que possui cursos inteiramente dedicados à gestão agrícola e zootécnica de explorações
de bovinos de carne de grande dimensão. Neste dia
decorreram apresentações dos diferentes países presentes no evento, onde foram expostas as características dos países, as condições de criação do gado,
os mercados e o tipo de genética utilizada. Aqui, a
Aberdeen-Angus Portugal foi aplaudida após a apresentação do curto, mas exponencial percurso da raça
no nosso país, motivo de orgulho para todos os criadores nacionais.

A presença neste tipo de eventos, onde o ambiente é
sempre de grande camaradagem e companheirismo,
permite criar amizades duradouras e proveitosas entre
pessoas de vários países que partilham a mesma paixão. Estas ligações e trocas de experiências fazem-nos
sentir orgulhosos de pertencer a esta grande família
sem fronteiras que é a: - FAMÍLIA ANGUS!
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GERAÇÃO ANGUS DA NOVA ZELÂNDIA
Patrick Crawshaw
A Raça Angus é sem dúvida a raça Número 1 na Nova
Zelândia.
Já ganhou estatuto devido à fertilidade e à performance das fêmeas num sistema de produção à base
de pastagem, onde a eficiência e a produtividade são
primordiais, mas ao mesmo tempo que são produzidas
carcaças de excelente qualidade.
A Angus da New Zealand é responsável pelo crescimento da raça e pelo continuado sucesso. Neste momento, estamos expectantes quanto ao futuro da raça
e trabalhamos para dar continuidade a este êxito. Existe
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um forte grupo composto por seis jovens voluntários,
designado por “Geração Angus”. Esta organização é
responsável por coordenar eventos e programas de encorajamento aos jovens para integrarem o mercado da
indústria da carne, especialmente na Raça Angus.
A Geração Angus foi criada como sendo uma sub-delegação da Direcção Nacional e da Youth Charitable
Trust, de modo a permitir uma comunicação eficiente
entre os jovens e a Direcção, bem como, direccionar
eficazmente os recursos para os programas disponíveis. Um dos membros da Direcção Nacional reúne
com a Geração Angus de modo a oferecer apoio, mas

dulos no âmbito da agricultura e do desenvolvimento
pessoal. Muitas famílias que acompanham os filhos
acampam nos subúrbios e as refeições são providenciadas aquando da entrega dos kits de registo.

também permitir uma comunicação clara entre ambas
as partes. O investimento na Geração Angus é obtido
através da Youth Charitable Trust, que todos os anos
aprova um orçamento para este fim. Outras formas de
rendimento incluem patrocínios, doações e eventos de
angariação de fundos.
O Programa Juvenil da Nova Zelândia é conhecido
por organizar três eventos: Intercâmbios Trans-Tasman, o Fim de Semana do Criador, e o Acampamento
Stockmanship. Estes programas são coordenados e
apresentados pela Geração Angus.
A Geração Angus também patrocina o seminário “Futuro das Raças de Carne na Nova Zelândia”, evento este
destinado a jovens com o objectivo de os educar e encorajar a integrarem na indústria da carne.

Por sua vez, o intercâmbio Trans-Tasman é um programa realizado entre a Geração Angus e o Programa
Juvenil da Raça Angus na Austrália. Todos os anos é escolhido um candidato para viajar à Austrália e aprender
mais sobre a raça Angus. Os vencedores da Bolsa Escolar, normalmente participam no Round-Up do Programa Juvenil da Raça Angus na Austrália e o objectivo da
viagem é realizarem uma visita de estudo. Os candidatos regressam à Nova Zelândia com um conhecimento
alargado sobre o BREEDPLAN, assim como uma nova
perspectiva de outros sistemas de produção de carne
existentes. Os intercâmbios têm corrido muito bem, ao
ponto de antigos estudantes descreverem as suas experiências através das plataformas digitais.
O Fim de Semana do Criador acontece nas ilhas do
Norte ou Sul e o público alvo são os jovens de 18 a 30
anos. Este é o evento mais importante, onde precisamos de movimentar mais recursos para nos certificarmos que o concurso é desafiante para os participantes
e para a promoção do crescimento pessoal. Decorre
durante um fim de semana numa exploração, onde
são postas à prova diversas habilidades. São trazidos do
exterior Técnicos para partilharem as suas experiências,
questões de escolha múltipla e painéis de respostas
para as palestras. Cada evento centra-se num tema em
específico da indústria da carne.
O Programa Juvenil da Nova Zelândia desenvolveu de
certa forma uma cultura e está formado de modo a
adaptar-se. Há um esforço para compreender o mercado que envolve o uso da raça Angus de modo a que
esta a expandir-se no futuro.
Como todos os desafios que são impostos aos criadores de Angus, existem igualmente muitas oportunidades. Os jovens têm por isso uma grande oportunidade
de estarem inseridos nesta fraternidade, onde os mais
velhos estão dispostos a reinvestir no futuro do Angus
através dos mais novos que querem marcar a diferença.

O acampamento Stockmanship foi criado para reunir jovens entre os 5 e os 30 anos de idade. O objectivo é alargar as oportunidades que os jovens têm de desenvolver
as suas capacidades, muitas das quais são aprendidas
nas suas explorações. Uma vez que, a Nova Zelândia é
dividida em duas ilhas, a limitação geográfica dificulta as
participações, foi necessário criar um evento para cada
ilha. Conseguimos organizar dois acampamentos em
dois anos consecutivos que foram muito participados.
O evento consiste em aulas onde são leccionados mó-
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NEOGEN-EUROPE
Gray Evans – GeneSeek European Business Development Manager

A Neogen Corporation foi fundada em 1982 e conta hoje com mais de 1.000 funcionários nos Estados
Unidos da América e noutros países onde opera.
A Neogen desenvolve, produz e comercializa uma linha diversificada de produtos associados à segurança
alimentar e animal.
A empresa é líder na testagem de ADN através do genoma para o agro-negócio e da medicina veterinária.
Fornecemos uma variedade de serviços aos nossos
clientes a nível global, incluindo organizações de criadores, centros de avaliação genética, organizações de
criadores de animais de companhia, governos, assim
como diretamente a criadores.
A Neogon possui quatro laboratórios situados nos EUA
(Nebraska), na Europa (Escócia), no Brasil (São Paulo)
e na Austrália (Queensland). As unidades trabalham
diariamente de uma forma integrada. Esta integração
permite ter uma maior capacidade de resposta comparativamente com outras empresas. Permite igualmente uma maior consistência e rapidez de resposta,
assim como de testagem e processamento.
Com uma equipa dedicada a servir os nossos clientes
é possível dar resposta, apoio e atualizações sobre o
sistema de envio e testagem das amostras e dos resultados. Como consequência a empresa facilita a nível
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local o acesso às soluções sobre testes genómicos
disponíveis à escala global.
A sede foi fundada na Europa em 1998 e localiza-se
em Auchincruive – Ayr (Escócia) ocupando uma área de
7.000 m2 e emprega atualmente cerca de 200 pessoas.
Fornece kits de diagnóstico e realiza testes laboratoriais
também para o Médio Oriente e continente Africano.
A Neogen foi a primeira empresa Europeia a ter um
laboratório dedicado ao estudo do genoma. Desde
Novembro de 2015 que sua atividade cresce. No início de 2016 recebeu a certificação Illumina Propel.
O programa certifica as práticas laboratoriais e a produção de informação de elevada qualidade a partir de
testes genéticos e de plataformas de sequenciação de
última geração. Desde a certificação, o laboratório expandiu a sua capacidade, duplicando o seu tamanho
e incrementado a capacidade de testagem, através do
investimento de novas tecnologias sendo o primeiro a
utilizar a nova plataforma Illumina XT.
O laboratório tem a capacidade de extrair DNA de
praticamente todos os tecidos, incluindo brincos auriculares (e.g. Allflex TST & TSU and Caisley), sangue,
pelo, esfregaços nasais e sémen. São processadas
uma grande variedade de amostras de várias espécies,
incluindo bovinos, aves e suínos.

CONFIRMAÇÃO DE PATERNIDADE/FILIAÇÃO
Existem dois métodos (Figura 1)
• Microssatélites (também designados por STR)
• SNPs
Os microssatélites têm sido utilizados para verificação
de filiação por ADN desde os anos 90, mas apenas
servem esse propósito. Esta tecnologia já foi ultrapassada pela tecnologia de chips com SNPs. Com o advento desta tecnologia, é agora possível testar simultaneamente dezenas de milhar de marcadores SNP de
um individuo. Com os chips GGP da Neogen é por
isso possível fazer análise genómica e teste de paternidade/filiação no mesmo método.
As valências do laboratório permitem a aplicação de
métodos na manipulação de amostras, extração de
ADN, genotipagem, tratamento e armazenamento de
dados. Estes métodos são inovadores processando
grande volume de amostras através da robótica utilizada, com grande produtividade, eficiência e precisão.
Os laboratórios da Neogen asseguram uma grande
produção de genotipagem através de várias plataformas que inclui Illumina e Affymetrix Axiom Array.
As tecnologias Illumina tem certificação assegurada
(i.e., Illumima ISO17025 e Illumina Propel).

A conversão do uso de STRs para SNPs coloca a questão de não ser compatível os resultados de um para
o outro. Assim, é necessário que as amostras sejam
testadas por SNPs para começar a transição, particularmente aquelas dos animais mais utilizados na população ou colher amostras se não estiverem disponíveis. Para os animais que fizeram testes genómicos
é possível incorporar os SNPs para o teste de paternidade/filiação. Para os descendentes cujos pais apenas
têm STR será necessário utilizar as duas metodologias,
testando a filiação por STR e fazer o perfil SNP.

Ter como lema “um líder no fornecimenbto de testes
genómicos a nível global”, um laboratório Europeu reconhecido pelo programa Illumina Propel e a decorrer a implementação da nova plataforma XT, permite
à Neogen fornecer um serviço mais preciso e fiável
aos nossos clientes”, disse o Dr. Gary Evans – Diretor
Comercial.
O laboratório Europeu sedia em Ayrshire – Escócia é
uma réplica da sede no Nebraska – EUA, que é o maior
do mundo.
O Dr. Gary Evan refere que “a avaliação genómica fornece aos criadores a possibilidade de realizar decisões
de seleção mais precisas. Os nossos produtos e serviços são muito utilizados na avaliação genómica em
todo o mundo”.

Figura 1.

A Neogen desenvolveu uma série de chips customizados através do GeneSeek Genomic Profile (GGP),
desde 9K (9.000) a 250k (250.000) SNPs. Estes chips
contêm todos os SNPs necessários para a avaliação
genética, testes para a confirmação da filiação, assim
como marcadores de ADN para codificar condições
genéticas, tais como Desenvolvimento Duplicativo ou
mutação do gene M da miostatina…
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PREPARAÇÃO DO BEZERRO
PARA EXPORTAÇÃO
Dra. Sara Nóbrega – Vetheavy

Na conjuntura atual de mercado, e com o aumento da
procura de bezerros para as exportações, os produtores de bovinos têm como objectivo vender os seus
bezerros pelo melhor preço, enquanto, os compradores, pretendem comprar bezerros saudáveis e economicamente viáveis. Estes interesses podem parecer
divergentes, mas tanto vendedores como compradores podem atingir os seus objectivos com programas
de “preconditioning” de bezerros, uma vez que este
tipo de preparação/programa valoriza os animais.
Estudos demonstram que produtores de bovinos que
tenham implementado nas suas explorações programas de “preconditioning” de bezerros, ao vender
obtêm um acréscimo no valor do produto e os compradores beneficiam com essa compra.
PROGRAMA DE “PRECONDITIONING”
O “preconditioning” prepara os bezerros, enquanto
estes ainda se encontram nas explorações de origem,
para o confinamento (engorda) através de um protocolo
vacinal e maneio alimentar específicos. Este programa
tem como objetivo minimizar as perdas associadas à
transição do aleitamento para alimento seco e à alteração da imunidade pós-desmame.
Ao conferir uma protecção adicional para as infecções
respiratórias dos bezerros, principal problema pós desmame, e preparar o aparelho digestivo para alimento
seco antes do desmame, estaremos a introduzir no
mercado animais mais preparados para a comercialização, podendo então considerar estes bezerros de baixo
risco. Este programa é instituído para reduzir significativamente o aparecimento de doenças, mortalidade e
perdas de peso, levando ao aumento da eficiência na
utilização do alimento. Consecutivamente animais mais
saudáveis vão necessitar de menos maneio.
Com este sistema, é acrescido valor comercial ao bezerro precondicionado e embora o comprador tenha
que pagar um valor maior no momento da compra,
estará a comprar um bezerro imunologicamente preparado, com menos custos de tratamento, menos
maneio e maior desempenho na utilização do alimento, isto é, um bezerro de baixo risco.
No sistema tradicional o comprador adquire animais
desmamados, de várias origens, sem plano vacinal ou
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alimentar, que ao chegarem as suas instalações (engordas) têm ainda que passar por todo o processo de
imunização e alterações alimentares repentinas, na
maioria das vezes já tardiamente. Estes animais são
considerados de alto risco pois não estão imunologicamente e metabolicamente preparados para a próxima fase que é a engorda. São mais susceptíveis a
infecções e alterações digestivas o que se reflecte em
ganhos médios diários inferiores ao desejado.
Exemplo de um programa de “preconditioning”
Antes de iniciar um programa de “preconditioning” de
bezerros, o produtor de bovinos deve consultar o seu
médico veterinário, para que, em conjunto possam
planificar as intervenções direccionadas as características da sua vacada e exploração.
O exemplo que se segue (figura 1) é um programa
de “preconditioning” que tem como finalidade a comercializar bezerros de baixo risco para engordas que
exportam animais. Este programa consiste em:
• Passo 1 - Dia 0: nascimento dos bezerros;
• Passo 2 - 3/4 meses após o nascimento é necessário
colocar nos viteleiros, alimento seco sempre disponível até ao desmame dos bezerros;
• Passo 3 - 21 dias antes do desmame deve-se efectuar
a primo-vacinação contra clostridioses, pasteuroloses,
IBR, BVD e língua azul S1;
• Passo 4 - 6/7 meses após o nascimento deve-se realizar o desmame dos bezerros e efectuar o rappel das
clostridioses, IBR, BVD e língua azul S1, desparasitação
e teste de pré-movimentação;
• Passo 5 - 21 dias após o desmame os animais estão
prontos para a comercialização. É de salientar que, as
intervenções descritas entre o passo 1 e 5 são efectuadas na exploração de origem;
• Passo 6 - 1 dia após a chegada à engorda é efectuada a metafilaxia com antibiótico e anti-inflamatório
(intervenção nem sempre precisa). Na engorda são
efectuadas todas as intervenções oficiais necessárias
para a exportação dos bezerros.
VACINAÇÃO
A vacinação é um ponto crítico e importante num
programa de “preconditioning” de bezerros, o cumprimento do protocolo instituído e a correta aplicação da
vacina, influenciam no resultado e garantem a imunidade correta nos animais. Uma boa resposta vacinal

Figura 1 - Exemplo de um programa de “preconditioning” de bezerros.

depende do tipo de vacina, da resposta imunológica
de cada animal, da aplicação da vacina e do cumprimento do plano vacinal previamente determinado
pelo médico veterinário.
No processo de vacinação devemos ter em conta os
seguintes pontos:
• O local e via de administração da vacina deve ser
sempre respeitado, pois dependendo do tipo de vacina, a aplicação pode ser subcutânea ou intramuscular.
Deve aplicar-se numa zona limpa da tabua do pescoço do animal, posicionando a seringa paralela e com
prega de pele para uma administração subcutânea
(figura 2) e perpendicular para uma administração intramuscular (figura 3). Assim previne-se o aparecimento de abcessos no local da administração (figura 4).
• O acondicionamento da vacina durante o processo
de vacinação deve ser verificado.
• A agulha deve ser trocada de 10 em 10 animais colocando-as num recipiente com água a ferver para que
possam ser utilizadas quando necessário.

Figura 4 - abcesso na tabua do pescoço.

Boas práticas de vacinação garantem a saúde dos
nossos animais, previnem os abcessos no local de
administração e consequentemente uma melhor comercialização dos bezerros.
CONCLUSÃO

Figura 2 - administração subcutânea.

Figura 3 - administração intramuscular.

Neste momento Portugal aumentou significativamente o número de exportações no sector pecuário,
sendo Israel um dos maiores consumidores. Neste
país pratica-se o abate judaico e consumo de carne
“Kosher”. Carne “Kosher” (derivado da palavra hebraica kasher que significa “bom” ou “próprio”) é o termo
utilizado para alimentos que seguem as leis judaicas
de alimentação e que determina padrões em todas as
etapas do processo, desde a espécie animal abatida,
forma de abate e modo de consumo.
Após o abate seguindo as normas da lei judaica, os órgãos internos e tendões do animal são inspecionados
(por exemplo os pulmões são inflados) para verificar
se existem alterações fisiológicas, como as derivadas
das infecções respiratórias, que tornem a carne nãoKosher. É de salientar que a carne “kosher” destinada
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ao consumo deve ter poucos vasos sanguíneos e
nervos sendo que, as partes mais consumidas pelos
judeus são os membros anteriores, cabeça e costelas
não havendo consumo da parte posterior do animal.
Com este panorama e exigência de mercado, um
programa de “preconditioning” torna-se uma ferramenta essencial para a comercialização de animais
saudáveis, de forma a manter a confiança nas relações comerciais já existentes nas nossas exportações
e alargá-las para outros mercados.
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GESTÃO E MANEIO DE VITELOS DE ALTO
RISCO NA REGIÃO CENTRO DOS EUA
Marta Murta Rosado – Zoetis
Em Janeiro de 2017
tive a possibilidade de
visitar os estados do
Kansas e Oklahoma,
em colaboração dos
colegas da Zoetis daquela região, com o
objectivo de conhecer os Stockers, um
sistema de produção
quase desconhecido
em Portugal, mas que
tem vindo a ganhar alguma relevância, devido às alterações no panorama da
produção e exportação de bovinos de carne.
DEFINIÇÃO DE STOCKER
As operações de Stockers, sistemas de produção comercial de bezerros, desempenham um papel significativo na indústria pecuária dos EUA, sendo responsáveis
pela transição na vida de um bezerro desde o seu desmame, no local de nascimento, até à sua colocação
nas explorações de engorda e finalização.
Para competir com sucesso neste segmento da indústria, um produtor e o seu veterinário assistente devem
ter conhecimentos sobre um complexo conjunto de
assuntos, desde a economia, gestão pecuária, alimentação e saúde animal. Os Stockers são um negócio
de margens, e como tal, o lucro potencial associado
a cada animal processado é largamente determinado pela margem bruta entre o seu preço de compra
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e o valor final da venda. Esta margem é determinada
pela relação do preço-peso do animal no final do processo.
ENQUADRAMENTO NA REALIDADE NACIONAL
Qual a importância deste tipo de produção na realidade nacional? O cenário da Bovinicultura de Carne em
Portugal tem sofrido alterações significativas. Há alguns
anos, e tradicionalmente, os canais de escoamento
dos bezerros das vacadas eram fundamentalmente:
1) engorda pelo próprio e venda para abate; 2) venda a
centros de agrupamento em Portugal. De há uns anos
para cá, surgiram outros canais que alteraram de forma
expressiva este mercado dos bovinos de aptidão cárnica: 1) estabelecimento de contratos com a distribuição;
2) venda para centros de agrupamento em Espanha;
3) exportação para países exteriores à União Europeia
(ex. Israel, países do Norte de África).
Neste enquadramento, que tem envolvido elevada demanda de vitelos desmamados, o que se tem vindo a
verificar é que são comercializados muitos grupos de
vitelos heterogéneos, na genética e no peso, agrupados de diferentes origens, eventualmente mais jovens,
e este é exactamente o tipo de animais a que se chama
“de alto risco” e que se encontram com frequência nos
stockers americanos.
Os principais objectivos desta minha viagem foram:
visitar stockers de importante dimensão, perceber o
maneio de animais de alto risco e o desenvolvimento
de programas de pré-condicionamento.

O TRANSPORTE
Os animais que vão para os stokers podem vir diretamente das vacadas ou podem passar pelos leilões,
que se realizam por todo o país, e por isso podem ser
transportados por longos períodos. O stress relacionado com o transporte é naturalmente importante e
conjuga-se com o reagrupamento e com as mudanças
alimentares e de maneio à chegada a estas explorações
que visitei, sendo previsíveis e potencialmente sérias as
alterações do sistema imunitário dos animais comprados, bem como o decorrente risco de adoecerem.

agrupados e por vezes reagrupados, transportados de
longas distâncias e expostos, à chegada ao stocker, a
doenças contra as quais muitas vezes não têm ainda
imunidade sólida.
A Tabela 1 demonstra que os stockers podem receber
animais com diversas combinações de peso inicial, ganhos médios diários, ganhos totais e pesos finais. Estas
características influenciam a duração da permanência
dos animais no stocker.

Os animais que chegam aos stockers podem chegar a
ser transportados por mais de 10 dias. Os animais que
foram transportados em curtas distâncias podem ser
imediatamente processados. Os que são transportados
por longas distâncias, deverão aguardar na exploração,
durante um período de descanso e aclimatização.
Os animais transportados por longas distâncias, muitas
das vezes foram desmamados há pouco tempo, e são
reagrupados. Ao chegar à exploração são descarregados com cuidado e minimizando o stress do maneio, já
que da qualidade destes procedimentos podem resultar benefícios importantes na resposta aos tratamentos
e posterior desempenho dos animais.
MANEIO À CHEGADA
Os níveis de stress elevado, já referidos atrás, , e a exposição aos variados agentes patogénicos que normalmente estão presentes nos centros de agrupamento
podem trazer impacto económico elevado, relacionado com doença e mortalidade dos bezerros e perdas
na eficiência do seu crescimento.
Estima-se que o maneio incorrecto dos animais, com
níveis elevados de stress e associado a lesões, provoca
em média perdas para a indústria dos stockers que rondam os 114 milhões de dólares, por ano.
É praticado o sistema “All in – All out”, isto é, os animais
que constituem um parque/lote, vão ser sempre os mesmos, não havendo introdução de novos animais, uma vez
que é sabido que o reagrupamento é um importantíssimo
fator de stress para os bovinos. A constituição de um parque, com a totalidade dos animais que a ele se destinam,
é implementada no menor intervalo de tempo.
O BEZERRO
O stocker compra, habitualmente, animais considerados “de alto risco”. O que caracteriza estes vitelos é
serem animais de baixo peso ao desmame, recémdesmamados, pertencentes a lotes de diversas origens,

Tabela 1 - Características dos animais de Alto Risco.

SISTEMA DE PRODUÇÃO
Os stockers selecionam o seu sistema de produção,
de acordo com um objetivo principal: melhoramento
da qualidade dos animais comprados. Os animais são
comprados e, sujeitos a programas específicos de nutrição e prevenção de doença , são transformados em
animais mais “seguros”, homogéneos, o mais saudáveis
possível e prontos para irem, com o menor risco possível, para os feedlots de engorda e finalização.
MANEIO DE VITELO DE ALTO RISCO
Os vitelos de alto risco são processados normalmente
1 a 3 dias após a chegada às instalações do stocker. Este
processamento inclui:
• Vacinação
• Desparasitação
• Metafilaxia
• Descorna
• Castração
• Iniciação de uma dieta rica em proteína
A principal razão pela qual os animais deverão ser intervencionados neste intervalo de tempo tem a ver com
o risco de doença ao longo do tempo, após a chegada
ao centro de agrupamento (ver Gráfico 1 na página seguinte).

61

19

GESTÃO E MANEIO DE VITELOS
DE ALTO RISCO NA REGIÃO CENTRO DOS EUA

O protocolo de desparasitação utilizado inclui um tratamento com um anti-helmíntico à entrada.
Os parasitas externos devem ser controlados também
à entrada, com um desparasitante na forma injetável ou
pour-on, privilegiando-se as moléculas com efeito para
endo e ecto parasitas.
METAFILAXIA
Gráfico 1 (Fonte: Radostitis O et al (2001), Herd Health, Saunders).
Este gráfico mostra que o pico de doenças ocorre entre os dias
10-15 após a entrada e que pode acontecer doença significativa
até ao dia 20.

A descorna, a castração, habituais na realidade americana, bem como as questões relacionadas com o
maneio nutricional deste tipo de animais não serão
abordados neste artigo.
VACINAÇÃO
Os principais objetivos da vacinação num programa de
saúde de vitelos de alto risco são: estimular a resposta
imunitária, reduzir a dispersão de agentes infecciosos e
reduzir a doença clínica (detectável) e subclínica.
O Complexo da Doença Respiratória Bovina (DRB) é a
principal causa de doença e morte nos animais dos stockers, provocando perdas por mortalidade, custos com
tratamentos, performances reduzidas, afetando também
a qualidade da carcaça e da carne. As vacinas habitualmente utilizadas protegem contra os principais agentes
virais e bacterianos (IBR, BVD, PI, BRSV, Mannheimia haemolytica) e também contra as clostridioses.
Frequentemente ao fim de algumas semanas, quando
o período mais crítico já foi ultrapassado, procede-se a
uma revacinação contra os agentes indicados.
No caso do BVD, algumas explorações fazem a testagem para despiste de animais Persistentemente Infectados (PI). Outras recorrem a uma das seguintes opções:
• testagem apenas dos animais mortos. Este procedimento tem como objetivo criar um histórico de mortalidade associada a animais PI e relacioná-los com os
fornecedores de animais.
• Não testagem, baseando-se a prevenção contra o
BVD na eficácia vacinal.
DESPARASITAÇÃO
Os parasitas gastrointestinais são o grupo de parasitas
mais importantes e que mais preocupam os stockers, já
que põem em causa a saúde dos animais comprados,
já frequentemente débeis, e afetam a produtividade e
rentabilidade destas empresas agrícolas.
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A Metafilaxia, “administração de um antibiótico, num
momento estratégico, a fim de prevenir a disseminação da doença clínica num grupo afetado” é, na verdade, uma ferramenta considerada importante nos
stockers, pois possibilita a redução da morbilidade e
mortalidade, nomeadamente enquanto os animais estão ainda a responder à vacinação e é frequentemente
utilizada concomitantemente com esta. A metafilaxia
utilizada nos stockers segue um protocolo apertado
de escolha de antibióticos, que tem em conta o perfil
de eficácia dos fármacos disponíveis, na realidade da
exploração, e consiste quase sempre na utilização de
antibióticos injetáveis de longa ação, por razões relacionadas com o maneio da respectiva administração e
eficácia esperada, mais nítida neste tipo de fármacos.
PEN RIDING – DETECÇÃO DE DOENÇA NOS PARQUES
O maior risco de doença e morte ocorre nas primeiras
semanas após a chegada. A identificação dos animais
doentes é uma parte muito importante do sucesso da
exploração.

Animais de alto risco num stocker (Fonte: autora)

O trabalho de um Pen Rider é manter a saúde e bem
estar dos animais nos parques, procurando detectar
sinais de lesões ou doenças de forma precoce. Esta
observação é tradicionalmente feita a cavalo, sempre
de forma silenciosa e com movimentos calmos. Todos
os animais devem ser levantados e deve-se esperar
um pouco. Os bovinos tendem a esconder a doença,
pois são animais de rebanho e são presas: os animais
mais fracos são presas mais apeteciveis e fáceis, por
isso tendem a esconder-se ou disfarçar no meio dos
outros, sobretudo quando se sentem doentes. Se lhe
dermos um pouco de tempo, eles voltam a demonstrar os seus sinais clínicos: falta de apetite, depressão
e isolamento, respiração atípica, tosse, etc. Os animais
recém-chegados são habitualmente verificados duas
vezes ao dia.
Os animais identificados pelos Pen Riders são levados
ao tronco para observação e registo de peso, temperatura e decisão, mais avisada, sobre a necessidade ou
não de tratamento.
PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DE BEZERROS
DOENTES
Todos os stockers visitados tinham um plano terapêutico bem definido em conjunto com o Médico Veterinário da exploração, tendo em conta:
• definição clara de quais os animais a tratar: observação de sinais de depressão, dificuldade respiratória e
temperatura rectal. Aplicar consistentemente os mesmos critérios.
• definir o regime terapêutico com os antibióticos
que o veterinário considera mais adequados. Seguir
as guidelines de tratamento, que têm em conta a duração de acção do antibiótico escolhido.
• definir claramente qual o intervalo de tempo após o
inicio do tratamento inicial, em que se pode decidir se
estamos perante uma situação de sucesso ou fracasso.

Considerar a evolução do peso dos animais em tratamento e ter em conta essas oscilações como parte da
definição de sucesso ou fracasso (animal que perde
peso durante o período de tratamento em princípio
não está recuperado; pode precisar de mais tempo de
tratamento ou mudança de abordagem).
• definir regimes para aplicação de antibióticos para
bezerros que não respondem à terapia inicial (2ª e 3ª
linhas de tratamento).
• revisão sistemática dos protocolos e resultados é fundamental para avaliar o programa. A falta de consistência no programa aplicado pode tornar esta última etapa
do programa difícil ou quase impossível.
MANUTENÇÃO DE REGISTOS
O registo de dados eficaz e prático, que fornece informações significativas de forma acessível e transparente
é fundamental para avaliar o sucesso dos diferentes
protocolos utilizados e tornam-se essenciais para compreender a eficácia produtiva, tanto nestas unidades de
stocker como na fase seguinte dos feedlots (engorda
e acabamento). Variáveis como mortalidade, morbilidade, causas de mortalidade, registos de tratamentos,
ganhos médios diários são fundamentais. Um dos melhores conselhos que ouvi foi “se acha que pode usar a
informação, recolha-a e registe-a”.
PRÉ-CONDICIONAMENTO
A procura de animais pré-condicionados tem vindo a
aumentar, isto é, existe uma tendência para os stockers
valorizarem os animais que foram previamente condicionados nas explorações de origem e são considerados animais de baixo risco. Tratam-se de animais que
são comprados já vacinados, desparasitados, com algum tempo pós-desmame (45 dias a 60 dias, preferencialmente), descornados e os machos castrados.
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OURICASULO LDA
VENDA DE REPRODUTORES ABERDEEN-ANGUS
WWW.OURICASULO.PT

OUTLOOK

020 0AN10106 PEAK DOT OUTLOOK 271C
BSAR OPPORTUNITY 9114

FREYS OPPORTUNITY 148A

F A R PRINCESS 214X

VISION UNANIMOUS 1418

PEAK DOT LADY 65A

LADY OF PEAK DOT 474Y

• Combines two of Semex’s top sires Unanimous and Opportunity
• High Fertility sire

HOLE IN ONE
020 0AN10327 GF HOLE IN ONE 7C
RA LINCOLN W144

S TITLEST 1145

S CORA 572

MCATL PURE PRODUCT 903-55

WORTH-MOR ERROLLINE 7A

MISS ERROLLINE DHS 5U

• Great calving ease option to carry on the tradition of his very popular sire
• Has been used globally as a low birth option in crossbreeding programs

COLUMBUS

020 0AN10337 QUAKER HILL COLUMBUS 6V48
A A R TEN X 7008 S A

V A R DISCOVERY 2240

DEER VALLEY RITA 0308

CONNEALY CONFIDENCE 0100

QUAKER HILL BLACKCAP 3N23

QHF BLACKCAP 6E2 OF4V16 4355

• Exciting new outcross sire for EU markets
• Excels across the board for low birth and exceptional carcass traits

OVERHAUL

020 0AN10329 SPRING GROVE OVERHAUL 6133
CONNEALY CONFIDENCE 0100

GAFFNEY GAME CHANGER 371

R B LADY STANDARD 305-890

MCC DAYBREAK

QUAKER HILL BLACKCAP 0A32

QHF BLACKCAP 6E2 OF4V16 4355

• Outcross sire available to EU countries
• Multi trait leader for low birth and impressive carcass EPDs

SEMEX | 5653 Hwy 6 North, Guelph, ON N1H 6J2 CANADA | www.semex.com
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ASSOCIAÇÃO É A NOVA GESTORA DO
LIVRO GENEALÓGICO
A partir de 1 de Janeiro de 2017, passou a Aberdeen-Angus Portugal - Associação de Criadores a fazer a gestão
integral do Livro Genealógico Português da Raça Bovina
Aberdeen-Angus (LGPRBA), por delegação de funções
por parte da Direção Geral de Alimentação e Veterinária.

Assim, a partir de 1 de Janeiro de 2017 o Eng.º Paulo Costa presta serviço à Aberdeen-Angus Portugal através de
contrato de cedência pela Federação Agrícola dos Açores.

JORNADAS PARA DIRIGENTES ASSOCIATIVOS DO SECTOR DA CARNE DE BOVINO
EM BRUXELAS

A gestão foi executada pela Federação Agrícola dos Açores desde a fundação do Livro Genealógico (27/11/2007).
Em 2016 a Federação e a Associação entenderam estarem reunidas as condições para a transferência de gestão para os criadores através da sua Associação.
Assim, todos os registos; recolha de performance; melhoramento genético e promoção da raça passaram a
ser responsabilidade da Aberdeen-Angus Portugal, assim
como a gestão do posto SNIRA.
Aproveitar a oportunidade para agradecer e reconhecer
o trabalho e a dedicação que a Federação Agrícola dos
Açores, na pessoa do seu Presidente - Jorge Rita, dedicou à raça Aberdeen-Angus e ao Livro Genealógico permitindo o desenvolvimento da mesma.
Coube à Aberdeen-Angus Portugal prosseguir o trabalho
de divulgação e melhoramento genético.

TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO DO LGPRBA
MANTÉM NOMEAÇÃO DE PAULO COSTA
COMO SECRETÁRIO TÉCNICO
A transferência da gestão do Livro Genealógico Português da Raça Bovina Aberdeen-Angus da Federação
Agrícola dos Açores para a Associação manteve a nomeação de Paulo Costa como Secretário Técnico, função que assume desde a fundação do Livro em 2007.
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O Eurodeputado Serrão Santos (Partido Socialista) organizou, com a colaboração da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), as Jornadas para Dirigentes
Associativos do sector da carne nos passados dias 6 e 8
de Março, onde a Associação esteve representada entre
outras ligadas aos Livros Genealógicos e OPPs.
Entre as várias reuniões agendadas com o Eurodeputado, a comitiva teve encontros com o COPA/COGECA e
a Direcção Geral de Agricultura onde foram abordados
vários assuntos que estão na agenda da Comissão Europeia, como os efeitos do Brexit, execução dos 3 Programas de Desenvolvimento Regional, sanidade e bem-estar animal.

CARNE ANGUS MARCOU PRESENÇA NAS
9ª JORNADAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO
MURALHA DE ÉVORA

Participação na III Feira Agropecuária da EPDRAC em
Alter do Chão, de 22 a 25 de Abril de 2017 com animais
Raça Aberdeen-Angus do criador FBO- Agro. Pec. Unipessoal, Lda.

OVIBEJA 2017

A Associação patrocinou o jantar das jornadas no dia 10
de Março.
O prato (vazia Angus) foi confeccionado com excelência
pelo Chef Bruno Rocha (na foto) do Bairro Alto Hotel, que
aproveitamos para congratular e agradecer a preciosa colaboração!

III FEIRA AGROPECUÁRIA DA EPDRAC

A Associação manteve a sua participação/representação com um stand institucional, assim como a exposição de exemplares da raça dos nossos sócios: Reinaldo
Engrossa, OURICASULO, SOTAC e Francisco Inácio.

FIAPE 2017

A Associação foi representada pelos criadores Luís
Martins, Herdade do Zambujal, MVE e Agricimor na 31ª
edição da FIAPE em Estremoz.
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PRÉMIO “MISS EUROPE 2016” ENTREGUE
A PORTUGAL

A 5ª edição do evento, com a chancela da Associação,
realizou-se no criador AGRIANGUS (Santa Cita - Tomar)
e contou com o apoio da Zoetis - Portugal.
Para além da visita ao rebanho, o programa incluiu palestras sobre maneio alimentar e sanitário, assim como
a experiência da AGRIANGUS na utilização técnicas reprodutivas como ferramenta de melhoramento.

CONCURSO DA RAÇA ABERDEEN-ANGUS
NA FEIRA “ENCONTRO DO MUNDO RURAL
2017”
O evento, promovido pela Câmara Municipal da Horta,
decorreu de 8 a 10 de Junho na ilha do Faial - Açores.
O programa do dia 9 contou com um concurso da raça
Aberdeen-Angus, pelas 18h00.

O site Angus Breeder promove um evento em Stephenville - Texas para a entrega dos prémios de 2016 para os
campeões Mundiais e de cada continente.

Luís Machado, Presidente da Direcção e proprietário do
rebanho QT, foi o juiz convidado do concurso.

A vaca Hesselbakgards Galla propriedade da AGRIANGUS foi a mais votada na categoria “Miss Europe 2016”.

A Associação esteve também representada no apoio ao
concurso pelo Secretário Técnico, Paulo Costa.

João Ferreira, Sócio-Gerente da Agriangus (centro da
foto), recebeu o prémio.
Parabéns à AGRIANGUS e obrigado por exemplificar o
esforço e a dedicação dos criadores em Portugal!

AGRIANGUS ACOLHE A 5ª EDIÇÃO
DO DIA DE CAMPO

Classificação Final
Classe 13 - novilhas de 12 a 20 meses
1º lugar: EA TUCURA NOZEKA I6145 (pai: YOUNG DALE
NOZEKA 2Z) - detentor Idília Silveira
2º lugar: LCC VALENTINA I8419 (A) (pai: RED VVF ENDEAVOR 1T) - detentor Luís Correia (rebanho LCC)
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Classe 14 - novilhas + 20 meses
1º lugar: EA SURENA H2649 (pai: EA RAIO NEGRO F0443)
detentor Luís Correia (rebanho LCC)
2º lugar: EA FENOMENA G6991 (pai: RED WAF CACHAFAZ 351U) - detentor Emanuel Araújo (rebanho EA)
3º lugar: EA ENDEAVOR RED DONANTE G6993 (pai: RED
VVF ENDEAVOR 1T) - detentor Emanuel Araújo (rebanho EA)
Classe 16 - fêmeas paridas
1º lugar: ROSEMEAD BELLMAID G806 (pai: ELLIN ERRONEOUS C570) - detentor Emanuel Araújo (rebanho EA)
2º lugar: THE MOSS SAVITA H793 (pai: WRAE PROUD
IMPERIAL E062) - detentor Emanuel Araújo (rebanho EA)
3º lugar: AHLER FREDERIKKE (pai: BOLLING ASTERIX) detentor Luísa Bulcão
Classe 15 ( novilhos de 12 a 20 meses) & 17 (toiros reprodutores + 30 meses)
Na ausência de animais suficientes em cada classe, apenas uma foi julgada
1º lugar: EA CHOLO RIGOR H6144 (pai: EA PEAK DOT
CHOLO G0450) - detentor Luísa Bulcão
2º lugar: EA PEAK DOT CHOLO G0450 (pai: PEAK DOT
RESOLUTE 37W)

incluindo exemplares da Raça Aberdeen-Angus dos criadores, Ricardo Silva e Leonel Maciel, onde a Engª. Mónica Medeiros, AAPT, fez uma breve apresentação relativa
à Raça.

XXI CONCURSO NACIONAL DA RAÇA
MARINHOA

Paulo Costa, Secretário Técnico, foi convidado pela
Associação de Criadores de Raça Marinhoa, para fazer
parte do painel de juízes da 21ª edição do Concurso Nacional que se realizou no dia 15 de Julho, pelas
10h30.
O concurso esteve integrado no programa da IV Feira
Agrícola da Murtosa (Aveiro) organizada pelo Município.
Elisabete Guicho, Secretária Técnica da Raça Marinhoa, referiu que “o objetivo principal foi trazer outras
visões sobre a produção de carne de modo a incrementar valor na fileira da Carne Marinhoa DOP”.

Foto: proprietário (esq.) e o Presidente da Associação de
Agricultores da ilha do Faial - Joaquim Silveira (dir.) com o
1º classificado (esq.) e 2º classificado (dir.)

FEIRA DA LUZ

FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2017

A Feira Agrícola Açores decorreu entre os dias 16 e 18
de Junho de 2017, na ilha de S. Miguel. A Associação
foi representada em stand institucional e integrado no
programa houve desfile de animais de Raças de Carne,

De 30 de Agosto a 4 de Setembro decorreu a Feira
da Luz- Expomor 2017, em Montemor-o-Novo. A Associação foi representada em stand institucional e com
exposição de animais vivos dos criadores APS- Agropecuária Herdade das Silveiras SA e António Alfacinha.
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SALAMAQ 2017

LIVRO GENEALÓGICO ULTRAPASSA
AS 2.000 FÊMEAS

De 6 a 10 de Setembro aconteceu a Salamaq 2017 em
Salamanca onde a Associação mais uma vez esteve representada em stand institucional com o apoio do Eng. Paulo
Costa, Secretário Técnico e dos criadores Nuno Tormenta
Marques e AGRIANGUS, Unipessoal, Lda.

FEIRA AGRÍCOLA DA PORTALEGRE

Dados actualizados do Livro Genealógico Português
indicam que se encontram registadas 2.021 fêmeas
reprodutoras no Livro Genealógico Português da Raça,
reforçando a sua posição entre as raças exóticas seleccionadas em Portugal.
Este é, entre outros, um sinal do valor que a raça representa e da contínua procura que o mercado tem por
animais reprodutores e pela qualidade da carne que a
Associação eleva através da rotulagem facultativa “Aberdeen-Angus Portugal - carne controlada”.

AGROTER 2017

Decorreu de 15 a 17 de Setembro do corrente a Feira
Agrícola de Portalegre, no Parque de Leilões e Feiras.
A Associação foi representada com stand institucional
e exposição de animais dos criadores Luís Martins (ALICERCE) e Luís Carrilho (LC).
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Representação institucional na XVI Exposição Agrocomercial da ilha Terceira de 27 a 29 de Outrubro, na Praia
da Vitória.

O GRUPO DE TRABALHO DO SETOR LEITEIRO DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E MAR
REÚNE COM A ASSOCIAÇÃO

A Comissão de Agricultura e Mar - Grupo do Setor Leiteiro que é composta por representantes dos Grupos
Parlamentares com Assento na Assembleia da República,
cujo Presidente é o Deputado Joaquim Barreto, visitaram
os Açores entre 5 e 9 de Outubro, num périplo pelas ilhas
de S. Miguel, Terceira, S. Jorge, Pico e Faial.

Para além do apoio que a Associação presta aos criadores Portugueses, esta também colabora com criadores em Espanha para certificação de genética e o efeito
positivo que a rotulagem facultativa Aberdeen-Angus
Portugal - carne controlada tem apresentado quer para
os criadores, na promoção e venda de genética, assim
como do escoamento e preço diferenciado que os produtores conseguem face às dificuldades que o setor também atravessa e que podem agravar-se caso o acordo
com o MERCOSUL signifique mais quota de importação
de carne para UE.
O programa contou com visitas a produtores e suas
organizações não apenas ligados ao setor leiteiro mas
também da horticultura, setor das pescas e setor da carne. Este último com uma visita ao rebanho QT na ilha
Terceira com contou também com a presença do Diretor
Regional da Agricultura, Eng.º José Élio Ventura e a receção do Presidente Luís Machado e Vice-Presidente João
Mendonça.
O grupo integra igualmente Deputados dos Açores: António Ventura (Coordenador) do PSD e pelo PS: João
Castro (Relator) e Lara Martinho.
Durante a visita, o Presidente da Associação falou sobre
o percurso do Livro Genealógico, que completa a 27 de
Novembro 10 anos da sua aprovação, assim como da Associação no que diz respeito à divulgação e a valorização
do seu uso.

No que diz respeito à crise que o setor leiteiro atravessa
nos Açores, Luís Machado referiu que a raça tem contribuído com as suas características raciais: facilidade de
parto e baixo peso ao nascimento que a torna na primeira escolha no cruzamento com raças leiteiras. Com a valorização do cruzado para produção de carne ao abrigo
da rotulagem que certifica a carne Angus produzida em
Portugal, existe uma oportunidade interessante para adicionar valor às explorações leiteiras da Região que deve
ser aproveitada.
Sobre a política agrícola nos Açores, foi reforçada a importância do POSEI mas reiterou a importância de aumentar as dotações financeiras do Programa, pressão
que deve ser exercida pelos partidos com assento na
Assembleia Regional e da República e que tem o apoio
de todas as organizações de produtores da Região.
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X JORNADAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO
MURALHAS DE ÉVORA

OVIBEJA 2018

A Associação voltou a marcar presença neste importante
evento que decorreu 2 e 3 de Março em Évora, não apenas com um stand institucional mas fez a carne parte do
menu do jantar dos participantes, sendo um momento de
promoção da qualidade que a distingue.

VI JORNADAS VETAGROMOR

A Associação esteve representada com um stand institucional e exposição de bovinos dos criadores, BUSSOLA TARGET (Herdade da Serra Brava – Póvoa de S. Miguel), TACÃO
(Francisco Inácio - Beja), REI (Reinaldo Engrossa – Beja),
OURICASULO (Ouricasulo, Unipessoal, Lda – Ourique) e
SOTAC (SOTAC- Soc. Turismo e Agricultura, Lda – Mértola).

BREEDPLAN CHEGA A PORTUGAL
Voltamos a aceder ao convite da Clínica VetAgromor em
Montemor-o-Novo e estivemos presentes nas VI jornadas
com o nosso stand institucional a promover a raça e os
seus criadores.

FIAPE 2018 - PORTALEGRE

A primeira publicação de dados de avaliação para a
população registada em Portugal aconteceu no mês
de Fevereiro de 2018, tendo a Associação anunciado
a implementação do programa avaliação genética
BREEDPLAN, um sistema moderno que permite avanços rápidos no melhoramento de raças bovinas de
carne.
Participação na FIAPE 2018 que decorreu de 27 de
Abril a 1 de Maio em Portagre, com animais em exposição dos criadores
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Este é mais um marco importante no desenvolvimento de ferramentas para ajudar os criadores no progresso e desenvolvimento da raça em Portugal.
O sistema foi criado na Austrália pelo Animal Genetics
& Breeding Unit (AGBU) e é comercializado pelo Agricultural Business Research Institute (ABRI), para a Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, Filipinas, EUA, Canadá,
Argentina, Uruguai e África do Sul.
Na Europa, é utilizado no Reino Unido (Pedigree Cattle
Services – Aberdeen-Angus Cattle Society) na Hungria
e agora também em PORTUGAL.
Utiliza a tecnologia BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) para produzir valores genéticos estimados,
designados por EBVs (Estimated Breeding Values), para
vários caracteres produtivos importantes (e.g. fertilidade, crescimento e qualidade da carcaça).
Considerando que a maioria dos animais importados
para o Livro Genealógico Português foram registados
na Aberdeen-Angus Cattle Society (AACS) – Escócia e
que esta utiliza o BREEDPLAN, foi colhida informação
de performance da sua descendência em Portugal
desde o ano de 2008 para que mais tarde fosse possível utilizar o programa.
Tendo a Associação passado a gerir o Livro Genealógico em 2017, a Direcção tomou como prioridade
implementar o BREDPLAN em Portugal.
Após 10 anos estamos em condições de ter uma base
de dados própria que possibilita uma avaliação conjunta com o Reino Unido para gerar os EBVs com precisão do seu mérito genético.
O trabalho foi coordenado pelo nosso Secretário
Técnico, Eng.º Paulo Costa, e teve a colaboração da
AACS e dos técnicos da ABRI – Austrália para criação
da base de dados (International Livestock Registration)
que permite a publicação mensal da avaliação genética. Esta base é actualizada semanalmente através do
envio automático de dados a partir da nossa base local
GENPRO gerida pela Ruralbit.
A consulta dos dados dos animais (pedigrees e dados
de avaliação) e dos seus criadores pode ser feita online 24h/7 em:
http://abri.une.edu.au/online/cgi-bin/i4.dll?1=333E202F&2=2431&3=56&5=2B3C2B3C3A

ENCONTRO DO MUNDO RURAL
RESULTADOS DO CONCURSO DA RAÇA

No passado dia 02 de Junho, teve lugar na ilha do
Faial o concurso da raça inserido no programa da
Feira Encontro do Mundo Rural 2018.
António Cortes (rebanho MVE - Monforte) foi o juiz
nomeado para as 3 classes a concurso com os
seguintes resultados:
Novilhas (idade mínima 12 meses):
1º lugar
EA TUCURA NOZEKA I6145 - PT018776145 (2016-0203) - pai: YOUNG DALE NOZEKA 2Z - proprietário não
aderente do Livro Genealógico
2º lugar
LCC GUTA J8167 (A) - PT419998167 (2017-02-18) pai: RED WAF CACHAFAZ 351U - criador: Luís Correia
(LCC)
Vacas
1º lugar
DUEDAL FLORA - DK10260300116 (2010-03-02) - pai:
BOLLING ASTERIX - detentor: Emanuel Araújo
2º lugar
ROSEMEAD BELLMAID G806 - UK261902100806
(2007-10-23) - pai: ELLIN ERRONEOUS C570 - detentor: Emanuel Araújo (EA)
3º lugar
EA SURENA H2649 - PT018752649 (2015-03-18) - pai:
EA RAIO NEGRO F0443 - proprietário: Luís Correia
(LCC)
Machos Reprodutores
1º lugar
EA PEAK DOT CHOLO G0450 - PT417280450 (201402-24) - pai: PEAK DOT RESOLUTE 37W -criador:
Emanuel Araújo (EA)
2º lugar
EA CHOLO RIGOR H6144 - PT218776144 (2015-0921) - pai: EA PEAK DOT CHOLO G0450 - proprietário
não aderente do Livro Genealógico
3º lugar
EA BOVA TITANIC I3696 - PT718623696 (2016-12-05)
- pai: BOVA LORD BONANZA N266 - criador: Emanuel
Araújo (EA)
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FEIRA AGRÍCOLA AÇORES – ILHA TERCEIRA

A Associação marcou presença na edição de 2018 da Feira Agrícola Açores, que aconteceu de 15 a 17 de Junho,
na ilha Terceira tendo sido inaugurada a nova Feira de
Exposições que conta com um pavilhão de exposição e
recinto de concurso, obra levada a efeito pelo Governo
dos Açores e que vem dotar a ilha com condições para
organizar eventos num local fixo. Para além da presença
institucional e exposição de animais o último dia reservou
o concurso das raças de carne com a participação da raça
Aberdeen-Angus.

Resultados do juiz Engº. Fernando Sousa, antigo Secretário Técnico da raça Mirandesa.

2º lugar - EA BOVA TITANIC I3696 (05/12/2016)
Pai: BOVA LORD BONANZA N266
Avô materno: DUNLEVER PHONSIE F437
Criador: Emanuel Araújo (EA)
3º lugar - QT J S CHISUM J6547 (11/03/2017)
Pai: TRIARA SLAM DUNK ET 357Y
Avô materno: TE MANIA EMPEROR E343
Criador: Luís Machado (QT)
Fêmeas Paridas:
1º lugar - DUEDAL FLORA (02/03/2010)
Pai: BOLLING ASTERIX
Avô materno: BOGEHOJ ULONG
Detentor: Emanuel Araújo (EA)
2º lugar - PEXHILL PROUD GINA G462 (13/06/2007)
Pai: WEDDERLIE KATHAK
Avô materno: THUNDER BOLT OF PENGUIN
Detentor: Manuel Soares (MGS)
3º lugar - AMBR BONITA F2624 (11/03/2017)
Pai: QT BIVAC MARKER B7843
Avô materno: ELLIN ERRONEOUS C570
Criador: Alexandra Ramos (AMBR)

DIA DE CAMPO 2018 – OURICASULO

Fêmeas de 14 a 20 meses:
1º lugar - QT J BLACK CANYON J2080 (11/02/2017)
Pai: LANIGAN RED DEEP CANYON
Avô materno: LANIGAN RED JASPER
Criador: Catarina Machado (QT)
2º lugar - QT JOSHUA MAIDEN J3724 ( 08/01/2017)
Pai: HF EL TIGRE 28U
Avô materno: THE MOSS BLACK LORD E570
Criador: Luís Machado (QT)
3º lugar - QT JMC SPYDER RED J6526 (17/02/2017)
Pai: RED LAZY MC SPYDER 149A
Avô materno: RIIS ROD VILIAM
Detentor: Catarina Machado (QT)
Machos de 14 a 20 meses:
1º lugar - QT JOSHUA BLACKCAP J6535 (23/01/2017)
Pai: YOUNG DALE NOZEKA 2Z
Avô materno: S A V LEGACY 5216
Criador: Luís Machado (QT)
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Dia de Campo da Aberdeen Angus Portugal com cerca de
80 participantes entre criadores, patrocinadores e convidados.
Parabéns ao criador Ouricasulo pela organização do
evento que proporcionou animado convívio e troca de
ideias entre criadores, fornecedores e produtores da fileira
da carne.

RAÇA PARTICIPA NA EDIÇÃO II ENCONTRO
DE TRADIÇÕES RURAIS – ILHA DO PICO

de das Silveiras, S.A. (Montemor-o-Novo), Bússola Target,
Lda (Moura), MVE – Serviços Veterinários, Lda. (Monforte)
e Portalimpex, Lda. (Montemor-oNovo).
Foi juiz convidado, o criador e antigo Presidente da Aberdeen-Angus Cattle Society (Escócia) Alexander Sanger.
O Alex tem a sua exploração em Montrose (Nordeste da
Escócia) com cerca de 200 vacas em linha pura com o prefixo de criação ROSEMOUNT. À parte da pecuária produz
também cereais numa área total de exploração de 208ha.

A Associação de Agricultores da Ilha do Pico organizou a
2ª edição da Feira “II Encontro de Tradições Rurais” que se
realizou de 13 a 15 de Julho.
No dia 15 realizou-se um concurso de raças de carne
onde se incluiu a Aberdeen-Angus. Foi juiz do concurso
Luís Machado, criador do rebanho QT (ilha Terceira).

FEIRA EXPOMOR
PRIMEIRO CONCURSO CELEBRA
O SUCESSO DA RAÇA ABERDEEN-ANGUS
EM PORTUGAL
A Feira Expomor 2018 trouxe à Associação mais um evento marcante – I Concurso Nacional – que se deseja sustentado e cada vez mais participado pelos criadores.
A Associação marcou mais uma vez presença com o seu
stand institucional e aceitou com muita honra o convite
da APORMOR para a realização do concurso a par com as
raças Alentejana, Charolesa e Salers.
Estiveram representados 30 bovinos dos criadores António
Manuel Torres Alfacinha (Montemor-o-Novo), APS-Herda-

Estiveram a concurso 6 classes (3 para fêmeas e 3 para machos), assim como o apuramento de Fêmea e Macho Campeão, Campeão de Campeões e prémio de Melhor Criador.
Assistiu ao concurso uma interessante plateia, cerca de
100, que no Domingo de manhã fez questão de marcar
presença.
Alex teceu nota muito positiva ao trabalho que tem vindo a
ser desenvolvido e que ficou demonstrado pela qualidade
dos animais apresentados, particularmente a uniformidade do tipo moderado e forte caracter racial apresentado
que são garante do futuro da raça e também lisonjeado
pelo convite para ser o juiz.
Este concurso teve também a participação de James Arnott, também do Nordeste da Escócia, criador do conhecido rebanho COUL de Forfar-Angus.
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Legenda: Na foto da esquerda para a Direita a partir da segunda fila:
Roland Winter (RW) - Presidente do Conselho Técnico e Consultivo,
Luis Tavares da Silva (HS) - Vice Presidente, Emanuel Freitas (MANGUINHA) - Vice Presidente, Alexander Sanger (Juiz), James Arnott
(COUL), João Espadinha (QC) - Presidente da Direcção, João Mendonça - Vice Presidente (JM) e Luís Martins (ALICERCE).
Paulo Costa - Secretário Técnico, Mónica Medeiros - Técnica, João
Ferreira (AGRIANGUS) - Vice Presidente do Conselho Técnico e Consultivo e Luís Carrilho (LC) - Vice Presidente do Conselho Técnico e
Consultivo

A “Duquesa foi Rainha do Concurso”
Nos machos:
Das três classes de machos a concurso foram primeiros classificados das secções HSB JAMBO J7901 com 11 meses, filho
do toiro LECARROW KING e da vaca DOON HOUSE BLISS
N084 do criador Bússula Target (4ª Classe); HS JUNGLE BOY
J8143 com 19 meses, filho NETHERTON AMERICANO M703
e LISDUFF LAURA H782 do criador APS-Herdade das Silveiras, S.A. (5ª Secção) e na 6ª secção ficou em primeiro lugar
ZAMBUJAL KNAGSTED F2126 com 5 anos, filho do toiro R
AJSHOJ KNAGSTED e da vaca DUNLEVER ERISSIUM G476.
Foi apurado como Macho Campeão HS JUNGLE BOY
J8143, macho que mereceu a apreciação do juiz no que
toca ao seu caracter racial, aprumos e andamentos corretos, assim como uma largura e massas musculares bem
desenvolvidas para idade, um bom descendente do NETHERTON AMERICANO M703.
Nas fêmeas:
Das três classes de fêmeas a concurso foram primeiras
classificadas das secções HS ERICA ELSPETH J9169 com
10 meses, filha do toiro HS FRIAR F2991 e da vaca SANDY
CITY ERICA ELSPETH L972, criador APS-Herdade das Silveiras, S.A. (1ª secção); na 2ª secção HS DUCHESS I8108
com 21 meses, filha de HS FABULOUS RED F1155 e da
vaca HS DUCHESS G3018, criador APS-Herdade das Silveiras, S.A. e na 3ª secção foi vencedora a HS EMERALD
F2967 com 4 anos e 9 meses, filha do toiro LUDDENMORE KNIGHT K083 e LISDUFF EMERALD F662.
Foi apurada a vencedora da 2ª secção, uma fêmea que
segundo Alex é irrepreensível. Muita presença em pista,
correta, excelente cabeça e muito harmoniosa.
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Legenda: Campeã fêmea & Campeã dos Campeões HS Duchess
I8108. Criador: APS - Agropecuária Herdade das Silveiras, SA.

A DUCHESS I8108, com prefixo HS, foi também “coroada”
como a Campeã dos Campões batendo a preferência do
juiz em relação ao macho HS JUNGLE BOY.
A DUCHESS é proveniente uma linha materna (origem
DUCHESS 6TH OF LISS) muito consistente na Irlanda com
origem no rebanho Liss que data o seu início de criação
em 1953 e que tem trazido à Herdade das Silveiras um
contributo importante na seleção e melhoramento.
A APS-Herdade das Silveiras, S.A. também conquistou o
prémio de Melhor Criador.
A celebração da raça culminou com um almoço convívio
com carne Aberdeen-Angus que teve o apoio da Angus
Heritage.
Os parabéns a todos os criadores que estiveram representados e um agradecimento pelo prestígio de deram ao
Concurso e a Associação!

Legenda: Melhor Criador
APS - Agropecuária Herdade Das Silveiras, SA
Recebeu o representante Luís Tavares da Silva (centro) das mãos do
Presidente da Direcção, João Espadinha (direita) e do Juiz do Concurso, Alexander Sanger (esquerda)
.

Agradecimentos também à APORMOR pelo convite e
apoio, assim como a toda a equipa que nos auxiliou durante o concurso e na manutenção dos animais em exposição.
Uma palavra de apreço e agradecimento aos nossos patrocinadores que se associaram ao evento com a premiação dos criadores. Foram eles: Alltech Portugal, Lusogenes, MSD, Nanta, Raporal, Raprosul e Semex Portugal.
Para o ano há mais, que sejam muitos mais criadores e
animais!

DIA DO AGRICULTOR- GRACIOSA 2018

SALAMAQ 2018

A Associação marco presença, uma vez mais, na importante feira Salamaq (Salamanca - Espanha) que decorreu
de 5 a 9 de Setembro no Recinto Ferial.
O stand institucional foi ponto de encontro para associados Espanhóis e Portugueses, de promoção e divulgação
da raça e da Aberdeen-Angus Portugal.
A edição de 2018 celebrou também o 30º Aniversário da
Exposição Internacional de Gado Puro e foi sem dúvida
simbólico a presença da Aberdeen-Angus Portugal, única
na Península Ibérica que tem a gestão do Livro Genealógico da raça Aberdeen-Angus.
A inauguração foi agraciada pela presença de suas majestades os Reis de Espanha, um sinal de reconhecimento e
incentivo à atividade agropecuária e agroalimentar.
Salamaq reserva tradicionalmente um dia a Portugal, dadas as relações entre países e a presença de vários agentes
do sector que estão presentes no certame. No dia 07 de
Setembro o stand da Associação recebeu a visita do Sr.
Presidente da Diputación de Salamanca, Javier Iglesias,
e do Sr. Director Geral de Alimentação e Veterinária, Dr.
Fernando Bernardo. Tendo sido unânime que a Salamaq
é um exemplo desta relação entre países que tem já 20
anos e é por isso importante continuarmos a trabalhar
juntos para o futuro para alcançar o desenvolvimento dos
nossos povos.

Decorreu no passado dia 5 de Outubro, o Dia do Agricultor,
na Ilha Graciosa.
O evento teve a organização da Associação dos Agricultores da Graciosa e contou com o apoio do Governo dos
Açores, a Associação dos Jovens Agricultores da Graciosa,
Adega Cooperativa da Ilha Graciosa e a Associação Equestre da Graciosa.
A Abertura Oficial do Dia foi realizada pelo Diretor Regional
da Agricultura, Eng.º José Élio Valadão Ventura, seguindose uma sessão de palestras sobre o sector, nomeadamente
a “Cria e Recria de Bovinos” apresentada pelo Dr. João Fagundes Silva.
O almoço, realizado por Eurico Picanço, contou com aproximadamente 400 participantes que degustaram a Carne
dos Açores proveniente de vitelas Cruzadas Aberdeen-Angus, tendo sido muito apreciada a sua tenrura e suculência.
O programa do Dia do Agricultor terminou com uma bezerrada direcionada aos aficionados da ilha Graciosa.

77

A

ASSOCIADOS

N.º

NOME

LOCALIZAÇÃO

1

LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO

ILHA TERCEIRA

2

ROLAND WINTER

BEJA

3

EMANUEL DA SILVA ARAÚJO

ILHA DO FAIAL

4

JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA

ILHA DA GRACIOSA

6

MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA

ILHA DO PICO

10

JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA

BEJA

11

RICARDO MANUEL GARCIA SILVA

ILHA DO PICO

13

NUNO TORMENTA MARQUES

GUARDA

14

JOSE CARLOS GASPAR JORGE

ILHA DO PICO

16

VITOR MANUEL BETTENCOURT

ILHA DA GRACIOSA

17

ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS

ILHA TERCEIRA

18

MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS

ILHA DO PICO

19

APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA

ÉVORA

20

FRANCISCO JOSÉ VARELA CRUJO

BEJA

21

GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES

PORTALEGRE

22

LUÍS NUNO PAULINO MARTINS

PORTALEGRE

23

JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO

PORTALEGRE

25

LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA

ILHA TERCEIRA

26

MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA

BEJA

26

EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA

SANTARÉM

27

HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA

ÉVORA

28

MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL

ÉVORA

29

CARLOS MANUEL VALADÃO

ILHA DO CORVO

30

JOSÉ ALVES MENDES

ILHA DO CORVO

31

DEBBIE GROETZNER NEVES

ILHA DO FAIAL

32

ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA

ÉVORA

33

JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA

ILHA TERCEIRA

34

LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA

SETÚBAL

35

SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA

CASTELO BRANCO

36

MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT

ILHA DA GRACIOSA

38

ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.

LISBOA

39

ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS

BEJA

40

ANA VACAS DE CARVALHO

ÉVORA

41

ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, SA

LISBOA

42

AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.

ÉVORA

43

SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE. LDA,

PORTALEGRE

44

FRANCISCO VAZ INÁCIO

BEJA

45

RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA

ÉVORA

46

REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA

BEJA

48

ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA

BEJA

50

OURICASULO, UNIPESSOAL LDA

BEJA

51

QUINTA DO CORUJO, LDA

SETÚBAL

52

MANUEL FERREIRA SALGUEIRO

LEIRIA

54

FABRIÓLEO, SA

SANTARÉM

55

AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA

SANTARÉM
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N.º

NOME

LOCALIZAÇÃO

56

MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS

SETÚBAL

57

JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO

PORTALEGRE

58

AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

AVEIRO

60

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.

PORTALEGRE

61

MONTE DO PERDIGÃO, LDA.

ÉVORA

62

ANTONIO GARRIDO SOGO

ESPANHA

64

MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.

ESPANHA

65

BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA

ÉVORA

66

ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES

PORTALEGRE

67

GONÇALO MENDONÇA MIRA

ÉVORA

68

VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES

PORTALEGRE

69

STELLA EVANGELINE RODRIGUES DE CASTRO PARREIRA

ILHA TERCEIRA

70

BENEN RURAL IBERICA S.L.

ESPANHA

71

Mª ANTONIA RUIZ DEL VALLE

ESPANHA

72

SOTAC - SOCIEDADE TURISMO E AGRICULTURA LDA.

BEJA

73

R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA

ÉVORA

74

LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO

ÉVORA

75

MOISÉS CARREIRA FERREIRA

LEIRIA

76

HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA

BEJA

77

MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.

PORTALEGRE

80

FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA

ILHA DA GRACIOSA

81

COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.

PORTALEGRE

82

IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.

ESPANHA

83

DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT

ILHA TERCEIRA

84

MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE

BEJA

85

NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO

ILHA DO PICO

86

PEDRO RIVERA MARTÍN

ESPANHA

87

SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.

SETÚBAL

88

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.

ÉVORA

89

MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO

LISBOA

90

MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE

ILHA TERCEIRA

91

FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.

PORTALEGRE

92

DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES

CASTELO BRANCO

93

LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA

ILHA DO FAIAL

94

MARIA JOSÉ G. C. ALVES

ILHA DAS FLORES

95

GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA

ÉVORA

96

BUSSOLA TARGET, LDA

LISBOA

97

PORTALIMPEX, LDA

ÉVORA

99

PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA

ÉVORA

100

RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA

ILHA DO PICO

101

ALBINO JOÃO

ÉVORA

102

INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA

ÉVORA

103

ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA

ILHA TERCEIRA

104

MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA

SANTARÉM

105

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA

SETÚBAL
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106

RUI MANUEL DA SILVA PIRES

ILHA DO PICO

107

JÚLIO TORRES LOURENÇO

VISEU

108

SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA

ÉVORA

109

JOÃO CARLOS RODRIGUES

BEJA

110

JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO

CASTELO BRANCO

112

JULIAN TELLERIA GOENAGA

ESPANHA

113

CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO

ILHA DO FAIAL

114

AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A.

ÉVORA

115

MOLINO DON ZOILO-SLU

ESPANHA

116

LEONOR PEREZ INFANTE

ESPANHA

117

OIHANALDE, S.C.

ESPANHA

118

MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ

ESPANHA

119

LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA

ESPANHA

120

MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS

BEJA

121

SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS

ESPANHA

122

NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES

BEJA

123

CONQUISTA GIRASSOL

ÉVORA

124

JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO

ÉVORA

125

AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.

ÉVORA

126

JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA

BEJA

127

IGNACIO CALVO FLORES

ESPANHA

128

SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA

FARO

129

SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.

BEJA

130

HERDADE DA RAMALHOSA, LDA

ÉVORA

131

ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ

LISBOA

132

LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL

ILHA DO PICO

133

JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA

ILHA DO FAIAL

134

CAPA, LDA.

ILHA DE SÃO MIGUEL

135

LUIS SORIA MARTINEZ

ESPANHA

136

MANUEL ALCINDO GOULART

ILHA DO PICO

137

AXIER MUXIKA IZAGIRRE

ESPANHA

138

CARVALHO & LUCINDA LDA.

PORTO

139

SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA

ÉVORA

140

CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO

CASTELO BRANCO

141

SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.

ÉVORA

142

RAÍZES DO PRADO, LDA

LEIRIA

143

VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES

ILHA TERCEIRA

144

JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES

LISBOA

145

FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA

BEJA

146

BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ

ESPANHA

147

LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO

PORTALEGRE

148

BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL

COIMBRA

149

CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA

ILHA TERCEIRA

150

HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN

ÉVORA

151

ANTÓNIO DANIEL PEREIRA BAPTISTA

AVEIRO

152

OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA

ESPANHA
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LOCALIZAÇÃO

153

ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES

BEJA

154

SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA

ESPANHA

155

ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ

COIMBRA

156

SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA

ILHA DE SÃO MIGUEL

157

MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA

ILHA TERCEIRA

158

DAVIDE FERREIRA DA SILVA

ILHA DE SÃO MIGUEL

159

GLOBAL MAGHAS, S.L.U

ESPANHA

160

LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO

PORTALEGRE

161

CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO

ILHA TERCEIRA

162

LUCINDA LUÍS MANSO

GUARDA

163

JOSÉ MANUEL ALVES GOMES

GUARDA

164

CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A

SETÚBAL

165

ALEXANDRA RODRIGUES DE CASTRO PARREIRA

ILHA TERCEIRA

166

LA RIBERA DE VILLORIA S.L.

ESPANHA

167

ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO

PORTALEGRE

168

MANUEL GONZALEZ SANCHEZ- DALP

ESPANHA

169

MIGUEL SANGANHA, UNIPESSOAL LDA

PORTALEGRE

170

LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA

ESPANHA

171

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA

BEJA

172

JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA

ESPANHA

173

JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO

SANTARÉM

174

MANUEL JOÃO VELEZ VÉSTIA

ÉVORA

175

ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO

ILHA DAS FLORES

176

CASTANHAZUL, LDA

AVEIRO

177

MANUEL GONÇALVES SOARES

ILHA TERCEIRA

178

JORGE MANUEL SANTOS BRITO

BEJA

179

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA

BEJA

180

SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.

ÉVORA

181

NUNO MANUEL PULIDO MIRA

BEJA

182

SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS

BRAGA

183

JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS

ILHA TERCEIRA

184

HERCAS S. COOP.

ESPANHA

185

LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA

BEJA

186

SILVÉRIO & RELVAS LDA

ÉVORA

187

FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA

ÉVORA

188

ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA

SETÚBAL

189

JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO

BEJA

190

CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS

ILHA DE SÃO MIGUEL

191

HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE

ILHA DE SÃO MIGUEL

192

CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.

ESPANHA

193

MANUEL FREIRE MUINA

ESPANHA

194

CAIO LOURENÇO GOUVEIA

ILHA TERCEIRA

195

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ

ESPANHA

196

HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR

LISBOA

197

JOL IGARTUA IRIONDO

ESPANHA

198

JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA

BEJA
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ABERDEEN ANGUS PORTUGAL

N.º
CONTROLADO POR:

CERTIS

A carne controlada Aberdeen-Angus Portugal é a obtida a partir de bovinos puros
e/ou cruzados da raça bovina Aberdeen-Angus, mundialmente reconhecida pela
excelência da sua carne, explorados no modo extensivo e que com o adequado
acabamento produzem uma carcaça com boa distribuição de gordura e infiltração
intramuscular obtendo-se um produto distinto com um excelente sabor,
sucosidade e elevada tenrura.

Serviços online

Inscrição de Sócio
e Produtor de Carne

Registo
de Nascimentos

Consulta
de dados Animais

Consulta
de dados Criadores

Saiba mais em www.aberdeen-angus.pt

