




M A G A Z I N E 



76

À data da redação deste editorial, o Conselho de Ministros decidiu o aligeiramento 
das restrições à Covid-19. Vê-se finalmente uma luz ao fundo do túnel a iluminar o fim 
desta famingerada maldição. Teremos ainda várias “mazelas” com que lidar mas tudo 
se resolverá, é uma questão de determinação e paciência.

Em contra-fogo à boa notícia do fim da pandemia, temos a ameça de guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia, que nos promete arrastar para uma nova recessão económica. Até 
custa a acreditar que em pleno século XXI, ainda exista a possibilidade de guerra na 
Europa. Não se aprendeu nada com o passado? Oxalá haja racionalidade. Oxalá se 
opte pelo crescimento económico e pelo regresso à normalidade que esteve interrompida 
durante dois anos.

São dois assuntos de importância extrema que não podiamos deixar de referir dada a 
sua relevância sobre o desenvolver de 2022.

Falando agora de 2021, foi mais um ano de restrições, em que diversas actividades 
presenciais ficaram por se fazer, não por falta de vontade dos organizadores mas 
porque não se podiam realizar, por motivos de segurança sanitária.

No entanto, e dentro do possível, concretizámos: a segunda testagem de jovens machos 
reprodutores, realizado na ACBM, finalizado com leilão em Janeiro de 2022; o III 
Concurso Ibérico da Raça, realizado na APORMOR; o Dia de Campo, realizado nas 
instalações do nosso criador associado Bússola Target; as visitas de apoio aos sócios 
e recolha de dados estatísticos; recolha em vida de dados sobre marmoreio, capa de 
gordura, e área de lombo (Scanning); formação on-line; etc.

Digamos que se manteve um elevado nível da actividade, para manter a saudável rota 
de crescimento que nos tem caracterizado.

Para finalizar, esperamos com mais esta edição da Espaço Angus Magazine reafirmar 
o empenho de toda a equipa da Aberdeen-Angus Portugal, divulgar o trabalho que se 
vai desenvolvendo, acrescentar conhecimento, divulgar parceiros de negócio, e prestar 
informação objetiva sobre a raça. 
 

O Presidente da Direcção
João Espadinha

EDITORIAL
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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.

Carne controlada.
    Sabor inesquecível.

JÁ CONHECE OS
NOSSOS SELOS
DE QUALIDADE?

www.aberdeen-angus.pt
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Texto: Aberdeen-Angus Portugal
Aberdeen-Angus Portugal

Angus no Mundo
A RAÇA ANGUS É LÍDER MUNDIAL NA PRODUÇÃO DE CARNE!     

Os números demonstram que a raça Angus se destaca na 
produção de carne por todo o mundo, garantindo a prefe- 
rência dos principais produtores e consumidores! 

ESTADOS UNIDOS

12.6

BRASIL

10.4

UNIÃO EUROPEIA

7.7

CHINA

7.0

ÍNDIA

4.0

ARGENTINA

3.1

MÉXICO

2.1

AUSTRÁLIA

2.1

(VALORES EM MILHÕES DE TONELADAS)

PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES DE CARNE
DE BOVINO NO MUNDO EM 2021

FONTE: FAO, USDA

A raça Angus é a raça com maior influência nos efectivos dos 
principais países produtores de carne do mundo.

Nos EUA, o maior produtor de carne bovina do mundo (cerca 
de 93,8 milhões de cabeças), é a raça com maior número de 
animais puros registados num Livro Genealógico (mais de 
300.000 registos anuais). Do rebanho total dos EUA, 65% tem 
influência Angus. De salientar que nos EUA os animais verme- 
lhos e pretos são registados em livros diferentes e que os valo- 
res indicados correspondem apenas aos animais Black Angus.  

O Brasil é já o segundo maior produtor de carne do mundo 
(com 218 milhões de cabeças de gado e com 44.23 milhões 
de cabeças abatidas em 2018). Trata-se do maior efectivo 
comercial do mundo, do qual a Angus é a  raça de carne (Bos 
taurus) com maior influência. Mais de metade (51%) das doses 
de sémen de bovinos de carne vendidas no Brasil são de Angus 
e o programa Carne Angus, abate anualmente mais de 500 
mil cabeças e certifica mais de 270 mil toneladas de carne.

Na Argentina, o sexto país maior produtor de carne de bovino 
do mundo (com mais de 55 milhões de cabeças), as estatísti- 
cas apontam para que 70% do efectivo seja cruzado de Angus. 

Na Austrália, 8º país maior produtor de carne do mundo com 
um total de 27 milhões de cabeças, existem cerca de 2,4 
milhões de fêmeas puras Angus registadas, o que corres- 
ponde a 20% do efectivo nacional. Para além destas, encon- 
tra-se mais 5,6 milhões de fêmeas reprodutoras cruzadas de 
Angus. O cruzamento com Angus é o mais utlizado, superando 
largamente todas as outras raças.

No Reino Unido, a raça Aberdeen-Angus é líder entre as 
raças em linha-pura. Nos últimos anos superou as raças 
continentais, sendo igualmente a raça mais usada em 
cruzamento industrial.
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Texto: Mónica Medeiros   
Imagens: Aberdeen-Angus Portugal

Carne Controlada
BALANÇO 2021

TAB_1_DISTRIBUIÇÃO DE CARCAÇAS CERTIFICADAS NOS SELOS DA ROTULAGEM FACULTATIVA

2021 caracterizou-se como um ano de transição na Rotu- 
lagem Facultativa, que até 2020 mantinha um crescimento 
sustentado. Foram certificadas, neste ano, um total de 
6.776 carcaças. A diminuição verificada justifica-se pelo 
aumento das exportações dos bovinos Cruzados Aberdeen- 
Angus. Sendo a Rotulagem Facultativa uma certificação 
de âmbito nacional, estes animais não são elegíveis para 
integrarem a fileira, não sendo contabilizados.

Conforme a tabela 1, no selo Standard foram certificados 
6.716 animais, com o peso total de 2.050.174 kg e média 

de carcaça de 305 kg, enquanto no selo Plus, 60 animais 
com 19.776 kg e média de carcaça de 330 kg.
No selo Premium não integraram bovinos.

Na tabela 2, observa-se que no selo Standard foram certi- 
ficados na categoria A, machos entre os 12 e 24 meses de 
idade, 4.251 animais, com 335 kg de peso médio de carcaça 
e R3 de conformação e gordura.
Na categoria E, fêmeas não paridas entre os 12 e 30 meses 
de idade, 2.465 animais foram certificados, com 255 kg de 

peso médio de carcaça. A idade média ao abate e confor- 
mação e gordura foi idêntica para ambas as categorias, com 
16 meses e R3, respetivamente.  

No selo Plus, são elegíveis as categorias C, E e D. Na C, 
machos castrados entre os 12 e 30 meses de idade, foram 
certificados 12 animais, com idade média ao abate de 21 
meses, 375 kg de peso médio de carcaça e U3 de confor- 
mação e gordura. Nas fêmeas não paridas entre os 12 e 30 
meses, integraram para certificação 40 bovinos, com idade 
média de 24 meses, 311 kg ao abate e igual conformação 

e gordura que os machos castrados. Por fim, na categoria 
D, fêmeas paridas, foram abatidas 8, com idade média de 
62 meses, peso médio de 358kg e conformação e gordura 
de U3+.

Em relação ao ano de 2020, o selo Plus conseguiu animais 
mais pesados devido à idade: categoria C com 16 meses e 
298 kg vs 21 meses e 375 kg; categoria E com 21 meses e 
278 kg vs 24 meses 311 kg. A conformação e gordura alterou 
de R3 na C e R4 na E, para U3 em ambas.  

TAB_2_DADOS DETALHADOS DAS CARCAÇAS CERTIFICADAS NOS SELOS STANDARD E PLUS

GRÁFICO_1__CARCAÇAS CERTIFICADAS NA ROTULAGEM FACULTATIVA

CARCAÇAS CERTIFICADAS
(SELOS STANDARD, PLUS E PREMIUM)
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Texto: Pedro Santos Vaz
Imagens: Aberdeen-Angus Portugal

Livro Genealógico
DADOS 2021

O Livro Genealógico Português da Raça Bovina Aberdeen- 
Angus continua em franco crescimento, tendo o ano de 
2021 terminado com maior número de animais inscritos e 
criadores aderentes.
A 31 de Dezembro, o Livro Genealógico contava com 292 
criadores activos, os quais tinham mais de 8500 animais 
inscritos nas diferentes secções do Livro. Destes animais, 
quase 4000 são fêmeas inscritas no Livro de Adultos. 

Estes valores representam um crescimento de 14% do número 
total de animais e de fêmeas no Livro de Adultos durante 
2021 e um aumento de 9% do número de criadores.

Nas tabelas e gráficos seguintes é possível acompanhar a 
evolução do número total de criadores aderentes e animais 
inscritos no Livro Genealógico na Região Autónoma dos 
Açores, em Portugal Continental e em Espanha.
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Texto: William Mclaren

Canadian Western Agribition
UM DOS MAIS IMPORTANTES CONCURSOS DO MUNDO

A Canadian Western Agribition é a maior feira pecuária do 
Canadá. Localizada em Regina, Saskatchewan, é famosa 
pelos concursos pecuários, sobretudo o concurso de bovinos 
de carne, considerado um dos melhores do mundo. A feira 
é um espaço em que se misturam negócios, agricultura, 
animais, cultura indígena, música, compras e gastronomia, 
contando ainda com torneios e exibições de rodeo. 

Em 2021 a Agribition celebrou a sua 50ª Edição e, apesar 
da pandemia, foram milhares os visitantes de todo o mundo 
que visitaram a feira, puderam assistir aos concursos e ver 
os mais de 2000 animais em exposição. Nesta edição, William 
Mclaren, criador escocês de Aberdeen-Angus das famosas 
explorações Neterton e HW, foi um dos cinco juízes se- 
leccionados para a grande final do concurso que juntava 
os campeões das diversas raças de carne, o Supreme 
Championship. Apresentamos o seu testemunho sobre esta 
experiência única.

When you think about the world’s top livestock shows five 
stand out, The Highland Show Scotland, Royal Easter Show 
Australia, Palermo Argentina, Cattleman Congress America 
and Agribition Canada.

The Canadian Western Agribition promotes itself as the best 
beef show on the continent and the largest livestock show 

in Canada and it certainly lives up to its reputation.  
I’ve been lucky to have attend the show several times and 
if you’re serious about breeding beef cattle then this is the 
show to attend. 

The event is held at the end of November in Regina, 
Saskatchewan and is always well attended, even last year 
with a World Covid pandemic they had well over 1000 head 
of beef cattle and many International visitors, with every breed 
National Show being held there, to celebrate Canadian 
Western Agribition’s 50th Anniversary.

Judging takes place each day over the five day event starting 
with The Presidents Classic for bull calves and First Lady 
Classic for 2 year old heifers and Yearlings, there are classes 
for each breed and the winners go on to compete for the 
overall title. The following 3 days see each breed being judged 
with sales in the evening. 

This culminates in the spectacular Beef Supreme on the 
last day, which sees all the Champions from the last few 
days and other Breed Champions from major shows across 
Canada and the US compete for the Championship title and 
a cash prize of $20,000. 

Last year I was honoured to be asked to be one of the five 
Supreme judges to take part in this fantastic finale. The 
names of the judges are kept as a closely guarded secret 
and is the talk of the barns the whole week, everyone finally 
gets to find out who the judge are when they are introduced in 
the ring before the competition starts. The show is split into 
Males and Females which sees between 30-35 Champions 
in each section. Judges are asked to place down to 15th 
place, which was one of the hardest judging requests to do 
as they are all champions and the standard is so high, espe- 
cially the places 8-15th. Once judging is complete all the 
champions come in and line down the side of the arena, 
Females at one side and Males at the other. From the judge’s 
scores the top ten from each are announced by commentator 
Rob Smith, who builds up the excitement in his own unique 
style. Once they are lined up in the middle, the lights go red 
around the ring, the music plays for suspense and a spot 
light follows the chosen judge, who has the great honour of 
slapping the relative Supreme Champion, it is an atmosphere 
like no other you will see in a show ring anywhere in the world!

The Champions this year were a superb deep bodied and 
correct Charolias cow/ calf pair and the very impressive 

(uma província da região centro do Canadá) e é sempre 
muito concorrido. Mesmo no ano passado, com a Pandemia, 
estiveram a concurso mais de 1000 animais e muitos visi- 
tantes internacionais, com o concurso nacional de cada 
raça a decorrer no evento, como forma de celebrar o 50º 
aniversário do Canadian Western Agribition.

A avaliação dos animais ocorre durante os cinco dias da 
Agribition, começando com The Presidents Classic, a secção 
de bezerros, e First Lady Classic, a secção das novilhas de 
um e dois anos. Há classes para cada raça e os vencedores 
competem no fim pelo título de Grande Campeão. Os três 
dias seguintes continuam com concursos e leilões à noite.

O Agribition culmina com o espetacular concurso Beef 
Supreme no último dia, que junta todos os campeões apura- 
dos nos dias anteriores e os campeões de várias raças dos 
maiores concursos dos Estados Unidos e Canadá, que 
competem pelo título de Grande Campeão e pelo prémio 
monetário de $20,000.
 
Em 2021, tive a honra de ser convidado para ser um dos 
cinco juízes supremos a julgar esta fantástica final. Os nomes 
dos juízes são mantidos em segredo e são o principal assunto 
das conversas nos estábulos durante toda a semana. Os 
nomes dos juízes só são anunciados na pista antes da compe- 
tição começar. O concurso é dividido entre Machos e Fêmeas, powerful Angus bull DMM MAXIMUS 18G from Miller Wilson 

Angus whose genetics are doing well not only in Portugal 
but around the world. 

Though winning and the glitz is great, what makes Agribition 
stand out are the people and high standard of cattle from 
all breeds, you will not find another show on this scale were 
you can walk down the lines and be made to feel so welcome 
by all the breeders, exhibitors and committee. The buzz as 
you walk through the barns is second to none as you can 
watch them prepare their cattle for the show, talk about 
genetics and meet up with friends old and new.

This is one of the biggest shows of Angus cattle both black 
and red you will see anywhere, with exhibitors from all over 
Canada competing and unlike many other countries the 
majority of the top herds show here, meaning you are seeing 
the best genetics in Canada.    

From this you can see why over 1000 international visitors 
from over 80 countries visit each year. Agribition run an 
International inward buyers programme, which if eligible can 
help with $1500 towards travel expenses. The International 
lounge is a fantastic hub to meet with friends, buyers and 
make new business connections. The lounge overlooks the 

show ring, has comfortable seating and o�ers the best of 
Canadian refreshments for your comfort and enjoyment.

I do encourage breeders from Portugal to come to Agribition 
for this unique experience, take in an extensive agribusiness 
trade show plus shopping, live music and rodeo. 

Testemony Judge William Mclaren 

Quando pensamos nos concursos mais importantes do 
mundo, há cinco que se salientam: O The Highl and Show, 
na Escócia; Royal Easter Show, na Austrália; Palermo na 
Argentina;  Cattleman Congress, nos Estados Unidos da 
América; Agribition no Canada.

 O Canadian Western Agribition é promovido como o melhor 
concurso de bovinos de carne do continente americano e 
o maior concurso de gado do Canadá e, certamente, faz 
jus à sua reputação.

Eu tive a sorte de poder assistir várias vezes a este concurso 
e, para aqueles que levam a sério a criação de bovinos de 
carne, este é o concurso que não podem perder.
O evento ocorre no fim de Novembro em Regina, Saskatchewan 

APURAMENTO DOS CAMPEÕES (SUPREME CHAMPION) o que significa entre 30 a 35 campeões em cada secção. 
Os juízes têm que classificar os animais até à 15ª posição, 
o que foi uma das coisas mais difíceis, pois são todos cam- 
peões e o nível é muito elevado, especialmente entre o 8º 
e o 15º lugar. Assim que a classificação termina, todos os 
campeões são alinhados na pista, Fêmeas de um lado e 
Machos do outro. Os primeiros 10 classificados são anun- 
ciados pelo comentador Rob Smith, que aumenta a emoção 
com o seu estilo único. Uma vez alinhados no meio, surgem 
luzes vermelhas em redor da pista, a música toca criando 
suspense e um holofote segue o juiz escolhido, que tem a 
grande honra de indicar o Campeão Supremo, tudo isto 
rodeado de uma atmosfera como não se sente em nenhum 
concurso no mundo!

Os campeões em 2021 foram uma soberba, profunda e 
muito correcta vaca afilhada Charolesa e o impressionante 
e poderoso touro Angus DMM MAXIMUS 18G, do criador 
Miller Wilson Angus cuja genética tem dado provas em 
todo o mundo.
 
Embora as vitórias e o ambiente sejam óptimos, o que faz 
com que a Agribition se destaque são as pessoas e o nível 
elevado dos animais de todas as raças. Não encontrará outro 
concurso desta dimensão onde se sentirá tão bem-vindo 
por todos os criadores, expositores e organização. O ruído 
enquanto se caminha pelo estábulo é inigualável, pois pode 

ver-se os criadores a prepararem os animais para o concurso, 
falar sobre genética e encontrar novos e velhos amigos. 
Este é um dos maiores concursos da raça Angus, tanto preta 
como vermelha, com expositores de todo o Canadá compe- 
tindo e, ao contrário de outros países, a maioria dos criadores 
mais importantes participa neste concurso, o que significa 
que se está a ver a melhor genética do Canadá. 

Por tudo isto, pode perceber-se porque é que mais de 1000 
visitantes internacionais oriundos de 80 países visitam este 
evento todos os anos. A Agribition gere um programa inter- 
nacional de compradores, que possibilita aos visitantes 
elegíveis uma contribuição de $1500 para as despesas de 
viagem. O salão internacional é um local fantástico para 
encontrar amigos, compradores e fazer novos contactos e 
conhecimentos. O salão tem vista para a pista onde decorrem 
os concursos, tem lugares confortáveis e oferece o melhor 
dos refrescos canadianos para conforto e diversão dos 
visitantes.

Encorajo vivamente os criadores portugueses a visitarem a 
Agribition e usufruírem desta experiência única, participando 
de uma grande feira de agronegócio, para além da possibi- 
lidade de realizarem compras, assistirem a música ao vivo 
e rodeo.

Testemunho Juíz William Mclaren 
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A Canadian Western Agribition é a maior feira pecuária do 
Canadá. Localizada em Regina, Saskatchewan, é famosa 
pelos concursos pecuários, sobretudo o concurso de bovinos 
de carne, considerado um dos melhores do mundo. A feira 
é um espaço em que se misturam negócios, agricultura, 
animais, cultura indígena, música, compras e gastronomia, 
contando ainda com torneios e exibições de rodeo. 

Em 2021 a Agribition celebrou a sua 50ª Edição e, apesar 
da pandemia, foram milhares os visitantes de todo o mundo 
que visitaram a feira, puderam assistir aos concursos e ver 
os mais de 2000 animais em exposição. Nesta edição, William 
Mclaren, criador escocês de Aberdeen-Angus das famosas 
explorações Neterton e HW, foi um dos cinco juízes se- 
leccionados para a grande final do concurso que juntava 
os campeões das diversas raças de carne, o Supreme 
Championship. Apresentamos o seu testemunho sobre esta 
experiência única.

When you think about the world’s top livestock shows five 
stand out, The Highland Show Scotland, Royal Easter Show 
Australia, Palermo Argentina, Cattleman Congress America 
and Agribition Canada.

The Canadian Western Agribition promotes itself as the best 
beef show on the continent and the largest livestock show 

in Canada and it certainly lives up to its reputation.  
I’ve been lucky to have attend the show several times and 
if you’re serious about breeding beef cattle then this is the 
show to attend. 

The event is held at the end of November in Regina, 
Saskatchewan and is always well attended, even last year 
with a World Covid pandemic they had well over 1000 head 
of beef cattle and many International visitors, with every breed 
National Show being held there, to celebrate Canadian 
Western Agribition’s 50th Anniversary.

Judging takes place each day over the five day event starting 
with The Presidents Classic for bull calves and First Lady 
Classic for 2 year old heifers and Yearlings, there are classes 
for each breed and the winners go on to compete for the 
overall title. The following 3 days see each breed being judged 
with sales in the evening. 

This culminates in the spectacular Beef Supreme on the 
last day, which sees all the Champions from the last few 
days and other Breed Champions from major shows across 
Canada and the US compete for the Championship title and 
a cash prize of $20,000. 

Last year I was honoured to be asked to be one of the five 
Supreme judges to take part in this fantastic finale. The 
names of the judges are kept as a closely guarded secret 
and is the talk of the barns the whole week, everyone finally 
gets to find out who the judge are when they are introduced in 
the ring before the competition starts. The show is split into 
Males and Females which sees between 30-35 Champions 
in each section. Judges are asked to place down to 15th 
place, which was one of the hardest judging requests to do 
as they are all champions and the standard is so high, espe- 
cially the places 8-15th. Once judging is complete all the 
champions come in and line down the side of the arena, 
Females at one side and Males at the other. From the judge’s 
scores the top ten from each are announced by commentator 
Rob Smith, who builds up the excitement in his own unique 
style. Once they are lined up in the middle, the lights go red 
around the ring, the music plays for suspense and a spot 
light follows the chosen judge, who has the great honour of 
slapping the relative Supreme Champion, it is an atmosphere 
like no other you will see in a show ring anywhere in the world!

The Champions this year were a superb deep bodied and 
correct Charolias cow/ calf pair and the very impressive 

(uma província da região centro do Canadá) e é sempre 
muito concorrido. Mesmo no ano passado, com a Pandemia, 
estiveram a concurso mais de 1000 animais e muitos visi- 
tantes internacionais, com o concurso nacional de cada 
raça a decorrer no evento, como forma de celebrar o 50º 
aniversário do Canadian Western Agribition.

A avaliação dos animais ocorre durante os cinco dias da 
Agribition, começando com The Presidents Classic, a secção 
de bezerros, e First Lady Classic, a secção das novilhas de 
um e dois anos. Há classes para cada raça e os vencedores 
competem no fim pelo título de Grande Campeão. Os três 
dias seguintes continuam com concursos e leilões à noite.

O Agribition culmina com o espetacular concurso Beef 
Supreme no último dia, que junta todos os campeões apura- 
dos nos dias anteriores e os campeões de várias raças dos 
maiores concursos dos Estados Unidos e Canadá, que 
competem pelo título de Grande Campeão e pelo prémio 
monetário de $20,000.
 
Em 2021, tive a honra de ser convidado para ser um dos 
cinco juízes supremos a julgar esta fantástica final. Os nomes 
dos juízes são mantidos em segredo e são o principal assunto 
das conversas nos estábulos durante toda a semana. Os 
nomes dos juízes só são anunciados na pista antes da compe- 
tição começar. O concurso é dividido entre Machos e Fêmeas, powerful Angus bull DMM MAXIMUS 18G from Miller Wilson 

Angus whose genetics are doing well not only in Portugal 
but around the world. 

Though winning and the glitz is great, what makes Agribition 
stand out are the people and high standard of cattle from 
all breeds, you will not find another show on this scale were 
you can walk down the lines and be made to feel so welcome 
by all the breeders, exhibitors and committee. The buzz as 
you walk through the barns is second to none as you can 
watch them prepare their cattle for the show, talk about 
genetics and meet up with friends old and new.

This is one of the biggest shows of Angus cattle both black 
and red you will see anywhere, with exhibitors from all over 
Canada competing and unlike many other countries the 
majority of the top herds show here, meaning you are seeing 
the best genetics in Canada.    

From this you can see why over 1000 international visitors 
from over 80 countries visit each year. Agribition run an 
International inward buyers programme, which if eligible can 
help with $1500 towards travel expenses. The International 
lounge is a fantastic hub to meet with friends, buyers and 
make new business connections. The lounge overlooks the 

show ring, has comfortable seating and o�ers the best of 
Canadian refreshments for your comfort and enjoyment.

I do encourage breeders from Portugal to come to Agribition 
for this unique experience, take in an extensive agribusiness 
trade show plus shopping, live music and rodeo. 

Testemony Judge William Mclaren 

Quando pensamos nos concursos mais importantes do 
mundo, há cinco que se salientam: O The Highl and Show, 
na Escócia; Royal Easter Show, na Austrália; Palermo na 
Argentina;  Cattleman Congress, nos Estados Unidos da 
América; Agribition no Canada.

 O Canadian Western Agribition é promovido como o melhor 
concurso de bovinos de carne do continente americano e 
o maior concurso de gado do Canadá e, certamente, faz 
jus à sua reputação.

Eu tive a sorte de poder assistir várias vezes a este concurso 
e, para aqueles que levam a sério a criação de bovinos de 
carne, este é o concurso que não podem perder.
O evento ocorre no fim de Novembro em Regina, Saskatchewan ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO DE GRANDE CAMPEÃO  

o que significa entre 30 a 35 campeões em cada secção. 
Os juízes têm que classificar os animais até à 15ª posição, 
o que foi uma das coisas mais difíceis, pois são todos cam- 
peões e o nível é muito elevado, especialmente entre o 8º 
e o 15º lugar. Assim que a classificação termina, todos os 
campeões são alinhados na pista, Fêmeas de um lado e 
Machos do outro. Os primeiros 10 classificados são anun- 
ciados pelo comentador Rob Smith, que aumenta a emoção 
com o seu estilo único. Uma vez alinhados no meio, surgem 
luzes vermelhas em redor da pista, a música toca criando 
suspense e um holofote segue o juiz escolhido, que tem a 
grande honra de indicar o Campeão Supremo, tudo isto 
rodeado de uma atmosfera como não se sente em nenhum 
concurso no mundo!

Os campeões em 2021 foram uma soberba, profunda e 
muito correcta vaca afilhada Charolesa e o impressionante 
e poderoso touro Angus DMM MAXIMUS 18G, do criador 
Miller Wilson Angus cuja genética tem dado provas em 
todo o mundo.
 
Embora as vitórias e o ambiente sejam óptimos, o que faz 
com que a Agribition se destaque são as pessoas e o nível 
elevado dos animais de todas as raças. Não encontrará outro 
concurso desta dimensão onde se sentirá tão bem-vindo 
por todos os criadores, expositores e organização. O ruído 
enquanto se caminha pelo estábulo é inigualável, pois pode 

ver-se os criadores a prepararem os animais para o concurso, 
falar sobre genética e encontrar novos e velhos amigos. 
Este é um dos maiores concursos da raça Angus, tanto preta 
como vermelha, com expositores de todo o Canadá compe- 
tindo e, ao contrário de outros países, a maioria dos criadores 
mais importantes participa neste concurso, o que significa 
que se está a ver a melhor genética do Canadá. 

Por tudo isto, pode perceber-se porque é que mais de 1000 
visitantes internacionais oriundos de 80 países visitam este 
evento todos os anos. A Agribition gere um programa inter- 
nacional de compradores, que possibilita aos visitantes 
elegíveis uma contribuição de $1500 para as despesas de 
viagem. O salão internacional é um local fantástico para 
encontrar amigos, compradores e fazer novos contactos e 
conhecimentos. O salão tem vista para a pista onde decorrem 
os concursos, tem lugares confortáveis e oferece o melhor 
dos refrescos canadianos para conforto e diversão dos 
visitantes.

Encorajo vivamente os criadores portugueses a visitarem a 
Agribition e usufruírem desta experiência única, participando 
de uma grande feira de agronegócio, para além da possibi- 
lidade de realizarem compras, assistirem a música ao vivo 
e rodeo.

Testemunho Juíz William Mclaren 

DMM MAXIMUS 180G_TOURO ANGUS QUE SE SAGROU CAMPEÃO MACHO
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II Teste de Desempenho Produtivo de Machos
Aberdeen-Angus
O II Teste de Desempenho Produtivo de Machos Aberdeen- 
Angus decorreu entre os dias 25 de Agosto e 23 de Dezembro 
de 2021, no Centro de Testagem da Associação de Criadores 
de Bovinos Mertolengos. Teve a duração de 120 dias, pre- 
cedidos de um período de adaptação de 21 dias, e nele 
participaram 12 novilhos (5 de pelagem vermelha e 7 de 
pelagem preta), oriundos de 12 criadores aderentes ao 
Livro Genealógico.

Os criadores interessados inscreveram os seus animais e, 
depois de verificadas as condições de elegibilidade para 
o teste (inscrição no LN regularizada, registos de pesos ao 
nascimento e pesagem intermédia), avaliados nas explorações 
e realizado o despiste para IBR e BVD, foram seleccionados 
os 12 novilhos participantes.

Participaram no teste os seguintes animais:

Os animais deram entrada no Centro de Testagem a 22 de 
Julho, passando por um período de habituação às estações 
de alimentação Hokofarm. Quando todos os animais se 
alimentavam normalmente nas estações de alimentação, 
deu-se início ao período de adaptação, findo o qual, começou 
o período de testagem (25 de Agosto).  Os animais foram 
pesados à entrada, no início do período de adaptação, no 
início do teste e seguidamente a cada 21 dias. Durante o 
teste, as pesagens foram sempre realizadas com os animais 
em jejum. 

As estações de alimentação Hokofarm permitem o controlo 
diário de alimentação, tendo sido instalado um sistema de 
consulta de dados em tempo real, que permitiu o acompa- 
nhamento diário da ingestão dos animais. A alimentação 
foi composta por uma mistura de forragens (silagem de 
triticale, fenossilagem de azevém, fenossilagem de trevo e 
silagem de milho) e alimento concentrado. O plano alimentar 
foi elaborado com base nas forragens disponíveis e o ali- 
mento concentrado foi formulado de forma a complementar 
as suas características nutricionais. Tratando-se de futuros 
reprodutores, o arraçoamento foi desenhado com o objectivo 
de potenciar o desenvolvimento dos animais, tendo por 
base um GMD de 1450g. O acompanhamento nutricional 
foi prestado pela Zoopan em conjunto com a Nutrimonte. 
A alimentação foi distribuída com recurso a Unifeed.

Foi realizada a ultrassonografia para determinação de carac- 
terísticas da carne e carcaça, avaliação que esteve a cargo 
da técnica credenciada pelo BreedPlan, Linda Mckendrick.
Os animais foram avaliados biometricamente no início e no 
fim do teste, tendo sido também realizada a sua classificação 

QUADRO RESUMO DO II TESTE DE DESEMPENHO PRODUTIVO DA RAÇA ABERDEEN-ANGUS

LC RED MAGNUM M2615
Luís Miguel Arguelles Carrilho

HSB MILANO M7608
Bussola Target, Lda.

BRACIOSA RED REGALO M3847
José Francisco Figueira Lampreia

AGRIANGUS RED MOCA M6069
Agriangus Unipessoal Lda.

ROMANA MACHADO M0649
José António Dos Santos Romana

MVE MELGA M3739
MVE, Serviços Médico Veterinários, Lda.

RW RED PATRICIO M7485
Roland Winter

HS MICKEY M7841
APS - Agropecuária Herdade Das Silveiras, SA

ZAMBUJAL RED MISTER M8521
António Manuel Torres Alfacinha

ALICERCE BOMBER M3480
Luís Nuno Paulino Martins

QC AFONSO COLUMBUS M8985
Quinta do Corujo, Lda.

SP FIRE M4646
Jorge Miguel Sardinha Paixão ESTAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO HOKOFARM

morfológica e foram calculados os valores de Crescimento 
(Ganho Total durante o teste e Ganho Médio Diário) e de 
Eficiência Alimentar (Índice de Conversão e Consumo 
Alimentar Residual). 

Este ano foi introduzida a avaliação do Consumo Alimentar 
Residual, uma medida de eficiência alimentar que compara 
o consumo alimentar observado com o consumo alimentar 
estimado obtido por regressão, considerando o Peso Vivo 
Metabólico a meio do Teste e o Ganho Médio Diário. Os 
animais mais eficientes em termos alimentares, apresentarão 
um CAR negativo. Esta medida é conhecida em inglês como 

Residual Feed Intake (RFI), sendo utilizada na maioria dos 
programas de melhoramento de bovinos do mundo pois, 
para além de apresentar uma heritabilidade moderada a 
alta, é mais eficaz do que o índice de conversão porque 
permite selecionar animais de menor consumo alimentar 
sem afectar o ganho médio diário ou o peso adulto.

A Aberdeen-Angus Portugal continuará a realizar estes e 
outros testes, por forma a melhor caracterizar a raça e 
identificar os melhores reprodutores, potenciando a sua 
difusão e contribuindo para o melhoramento genético do 
efectivo Aberdeen-Angus em Portugal.
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NOVILHO NO FIM DO TESTE DE DESEMPENHO PRODUTIVO

NOVILHOS NAS INSTALAÇÕES EM QUE DECORREU O TESTE
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Scanning

A raça Aberdeen-Angus é mundialmente reconhecida pela 
qualidade da sua carne. Mesmo os consumidores menos 
familiarizados com a raça associam o nome “Angus” a carne 
de qualidade, ainda que muitos não façam ideia de como 
são os animais, a sua origem ou modo de produção.

No entanto, a selecção para características de qualidade da 
carne e conformação de carcaça levanta algumas difi- 
culdades, nomeadamente da selecção de reprodutores. 
Sendo estas características só possíveis de avaliar após o 
abate, a avaliação de reprodutores conta apenas com a infor- 
mação de ascendentes, descendentes e colaterais. Como 
alternativa surgiu a possibilidade de analisar algumas destas 
características directamente no animal, in vivo, através do 
recurso à ultrassonografia.

Desde os anos 80 do século passado que alguns programas 
de melhoramento de raças de carne passaram a incluir a 
avaliação de características da carne e carcaça por ultras- 
sonografia, como forma de ultrapassar os custos, dificul- 
dades de avaliação e tempo necessário dos testes de descen- 
dência e de obter informação dos animais candidatos a 
reprodutores in vivo.

Esta informação é particularmente relevante em animais 
jovens candidatos a reprodutores. Na raça Aberdeen-Angus 

feitas entre a 12ª e a 13ª costelas. A medição é em milímetros 
e normalmente apresenta uma correlação elevada (0,70) com 
a gordura subcutânea ao nível da garupa, no entanto, pode 
ser verificada alguma variabilidade.

A área do lombo é igualmente medida entre a 12ª e a 13ª 
costelas, sendo correspondendo à área em cm  da secção 
do músculo Longissimus dorsi.

A gordura intramuscular (marmoreado ou marbling) é medida 
no mesmo ponto, em percentagem e é uma característica 
de enorme relevância como indicador de qualidade da carne. 
Sendo a mais difícil das medidas a obter e podendo ser 
influenciada por inúmeros factores (desde a potência elétrica, 
à existência de ondas rádio, passando pelo contacto entre 
a sonda e o animal) deve ser avaliada como o valor médio 
de três mensurações. Esta medida necessita da instalação 
de um software específico no ecógrafo para ser avaliada. 

Para além do acréscimo de sabor, o marbling não só apre- 
senta valores de heritabilidade médios a elevados (ou seja, 
tem grande probabilidade de ser transmitido à descendên- 

cia), como apresenta uma correlação positiva com a tenrura 
da carne.

Para ser utilizada na avaliação genética, a informação tem 
de ser recolhida por técnicos credenciados pelo BreedPlan. 
Os dados obtidos são tratados tendo em consideração o 
peso e a idade do animal e incorporados no BreedPlan. 
Os valores obtidos são importantes referências, mas a sua 
utilização para decisões de selecção deve ser realizada após 
o tratamento e avaliação genética.

Depois de uma interrupção em 2020, devida à pandemia, 
a Aberdeen-Angus Portugal voltou a disponibilizar o serviço 
de scanning aos criadores que o solicitaram. Entre os dias 
6 e 10 de Dezembro, a técnica Linda Mckendrick visitou onze 
criadores aderentes ao Livro Genealógico, tendo avaliado 
467 animais.  Os dados obtidos permitiram perceber as 
diferenças genéticas entre os animais, reforçar a informação 
e fiabilidade dos EBV’s relativos à qualidade da carne e 
carcaça e contribuíram para a tomada de decisões dos cria- 
dores. Ultrapassadas as dificuldades causadas pela pande- 
mia, este serviço será novamente disponibilizado em 2022.

A ULTRASSONOGRAFIA COMO FERRAMENTA NA SELECÇÃO PARA A QUALIDADE DA CARNE
e para os dados serem incluídos no BreedPlan, os animais 
deverão ter entre os 300 e os 800 dias de idade. Muitos 
criadores têm a tendência de avaliar apenas os machos   
candidatos a reprodutores, no entanto a avaliação de machos 
castrados e fêmeas é muito importante, não só para a ava- 
liação dos seus ascendentes, mas também porque as fêmeas 
atingem a maturidade mais precocemente. Outra preocu- 
pação deverá ser a de avaliar o maior número possível de 
animais de cada grupo de maneio, de forma a obter a maior 
representatividade e fiabilidade possível na avaliação.

Na realização da ultrassonografia  são avaliados quatro 
parâmetros:

Gordura Subcutânea ao nível da Garupa (P8);
Gordura Subcutânea ao nível do Lombo (12/13);
Área do Lombo;                    
Gordura Intramuscular;

A gordura subcutânea ao nível da Garupa é um indicador 
do estado de gordura do animal, sendo particularmente 
relevante quando se avaliam animais tendencialmente mais 
magros como novilhos. A recolha de imagem é feita no ponto 
designado P8, definido pela intersecção das linhas traçadas 
a partir das tuberosidades isquiática e íliaca. A gordura 
subcutânea é medida em milímetros.

A medição da gordura subcutânea ao nível do lombo, bem 
como da área do lombo e da gordura intramuscular, são 
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feitas entre a 12ª e a 13ª costelas. A medição é em milímetros 
e normalmente apresenta uma correlação elevada (0,70) com 
a gordura subcutânea ao nível da garupa, no entanto, pode 
ser verificada alguma variabilidade.

A área do lombo é igualmente medida entre a 12ª e a 13ª 
costelas, sendo correspondendo à área em cm  da secção 
do músculo Longissimus dorsi.

A gordura intramuscular (marmoreado ou marbling) é medida 
no mesmo ponto, em percentagem e é uma característica 
de enorme relevância como indicador de qualidade da carne. 
Sendo a mais difícil das medidas a obter e podendo ser 
influenciada por inúmeros factores (desde a potência elétrica, 
à existência de ondas rádio, passando pelo contacto entre 
a sonda e o animal) deve ser avaliada como o valor médio 
de três mensurações. Esta medida necessita da instalação 
de um software específico no ecógrafo para ser avaliada. 

Para além do acréscimo de sabor, o marbling não só apre- 
senta valores de heritabilidade médios a elevados (ou seja, 
tem grande probabilidade de ser transmitido à descendên- 

cia), como apresenta uma correlação positiva com a tenrura 
da carne.

Para ser utilizada na avaliação genética, a informação tem 
de ser recolhida por técnicos credenciados pelo BreedPlan. 
Os dados obtidos são tratados tendo em consideração o 
peso e a idade do animal e incorporados no BreedPlan. 
Os valores obtidos são importantes referências, mas a sua 
utilização para decisões de selecção deve ser realizada após 
o tratamento e avaliação genética.

Depois de uma interrupção em 2020, devida à pandemia, 
a Aberdeen-Angus Portugal voltou a disponibilizar o serviço 
de scanning aos criadores que o solicitaram. Entre os dias 
6 e 10 de Dezembro, a técnica Linda Mckendrick visitou onze 
criadores aderentes ao Livro Genealógico, tendo avaliado 
467 animais.  Os dados obtidos permitiram perceber as 
diferenças genéticas entre os animais, reforçar a informação 
e fiabilidade dos EBV’s relativos à qualidade da carne e 
carcaça e contribuíram para a tomada de decisões dos cria- 
dores. Ultrapassadas as dificuldades causadas pela pande- 
mia, este serviço será novamente disponibilizado em 2022.

e para os dados serem incluídos no BreedPlan, os animais 
deverão ter entre os 300 e os 800 dias de idade. Muitos 
criadores têm a tendência de avaliar apenas os machos   
candidatos a reprodutores, no entanto a avaliação de machos 
castrados e fêmeas é muito importante, não só para a ava- 
liação dos seus ascendentes, mas também porque as fêmeas 
atingem a maturidade mais precocemente. Outra preocu- 
pação deverá ser a de avaliar o maior número possível de 
animais de cada grupo de maneio, de forma a obter a maior 
representatividade e fiabilidade possível na avaliação.

Na realização da ultrassonografia  são avaliados quatro 
parâmetros:

Gordura Subcutânea ao nível da Garupa (P8);
Gordura Subcutânea ao nível do Lombo (12/13);
Área do Lombo;                    
Gordura Intramuscular;

A gordura subcutânea ao nível da Garupa é um indicador 
do estado de gordura do animal, sendo particularmente 
relevante quando se avaliam animais tendencialmente mais 
magros como novilhos. A recolha de imagem é feita no ponto 
designado P8, definido pela intersecção das linhas traçadas 
a partir das tuberosidades isquiática e íliaca. A gordura 
subcutânea é medida em milímetros.

A medição da gordura subcutânea ao nível do lombo, bem 
como da área do lombo e da gordura intramuscular, são 
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Texto: Luís Paulino Martins
Alicerce Angus_Criador desde 2010

Genética e Números 

O objetivo deste artigo é ajudar a fundamentar escolhas de 
sémen Aberdeen-Angus com base na oferta comercial que 
chega a Portugal.
No nosso país, a caracterização dos touros cujas opções 
genéticas são oferecidas pelas empresas que comercializam 
sémen é, na raça Aberdeen-Angus, pouca ou nenhuma. 
Os folhetos e publicidade existentes resultam normalmente 
de traduções “à letra” de folhetos estrangeiros e o know-how 
para explicar o historial de um touro e o que se pode esperar 
de um exemplar da palhinha A ou B não existe.  
O fator custo é normalmente o único critério utilizado para 
a compra ou produção de sémen Aberdeen-Angus, o que 
origina importações avultadas de sémen especialmente 
vocacionado para cruzamento industrial, maioritariamente 
em vacas de leite e, portanto, desadequado para criação 
em linha-pura.

Em 11 anos como utilizador de Inseminação Artificial, cons- 
tato que o avanço na explicação e esclarecimento sobre as 
características dos produtos à venda é praticamente nulo.

Há de facto hoje em dia mais oferta de sémen Aberdeen- 
Angus em Portugal para todos os gostos e preços, mas têm 
de ser os criadores a fazer o “trabalho de casa”, definirem 
o que pretendem para a sua exploração e de seguida ava- 
liarem as características do leque de reprodutores que lhes 
são oferecidos, vindos dos quatro cantos do mundo. 
Devemos ser exigentes quanto à qualidade dos produtos e 
formar uma consciência coletiva de todos os stakeholders 
envolvidos na produção e importação de sémen. 

Procurando ser o mais objetivo possível e deixando de parte 
opções fundamentadas por palpites, convicções, ou aspira- 
ções de exclusividade de cada um, sempre louváveis, mas 
com maior grau de risco, diria que a melhor maneira de 
começar por avaliar um reprodutor é através da descendência 
que deixa para a posteridade.

Deste modo, touros muito utilizados, ao longo de vários 
anos, com muitos descendentes, de criadores diferentes 
e por vezes em países e continentes diferentes, devem 

ser uma referência a ter em conta quando se analisam 
genealogias para uma escolha o mais acertada possível.
Sempre que falo de genética ressalvo que “não é uma ciência 
exata” senão o cruzamento do “melhor touro” com a “melhor 
vaca” daria sempre o “melhor bezerro do mundo” e isso 
raramente acontece, no entanto, o uso continuado de bons 
reprodutores aumenta a percentagem de êxito nos resultados 
obtidos ao longo do tempo.
As bases de dados existentes e disponíveis online para 
consulta de todos, dão-nos muita informação sobre as carac- 
terísticas dos reprodutores disponíveis e do comportamento 
dos seus descendentes que, quanto maior for o número, 
mais precisão (Accuracy) e fiabilidade vão conferir aos 
dados disponíveis.
A consulta do Breedplan na Europa (UK), Canadá, Austrália 
e Nova Zelândia e a base de dados da American Angus 
Association nos Estados Unidos (EUA), são duas boas bases 
de trabalho para escolha de reprodutores.

É incontornável para um país europeu como Portugal ter 
em conta as duas realidades distintas da criação de Angus: 
A europeia com necessidade de fazer frente à concorrência 
das raças continentais implantadas há mais anos e às ca- 
racterísticas do efetivo de produção de carne, com forte 
composição de raças autóctones e cruzados de raças con- 
tinentais e a realidade americana vocacionada para carne 
de qualidade, obtida através de animais de criação e cres- 
cimento precoce, o que acelera a obtenção de resultados 
de qualidade e que está bem expressa no subtítulo da asso- 

utilizado no UK durante toda a vida ativa e anos subsequentes 
através de inseminação artificial.  
Outro documento importante nos EUA para nos dar a efi- 
ciência de vacas mães e respetivos touros pais, é o Pathfinder 
Report que exige um mínimo de três bezerros a uma vaca, 
com pesos ao desmame superiores à média, em três anos.
Outra parte importante deste relatório é a lista de touros- 
pais com cinco ou mais filhas qualificadas como Pathfinder.
Este tipo de animais aparece identificado com a marca de 
cardinal (#) na base de dados da American Angus Association 
revelando assim um padrão elevado de crescimento nos 
bezerros, através das vacas-mães.

Exemplo de um touro americano disponível em Portugal e 
com pais, avós e bisavôs machos todos Pathfinder, para 
além de ter na sua genealogia imediata, assinalados a La- 
ranja, dois touros da lista top ten dos touros mais utilizados 
de sempre nos EUA.

A análise do conjunto destes dados, objetivamente, pretende 
apoiar-se no número de filhos de um mesmo touro, registados 
por reprodutor, aumentando a probabilidade de obtermos 
alguns animais de qualidade superior, uma vez que seguimos 
as passadas de muitos criadores que usaram um determinado 
tipo de genética ao longo de muitos anos.

Escolhendo touros com este tipo de características, aumenta 
a fiabilidade das bases de dados que analisam Estimated 
Breeding Values (EBVs) e Breed Averages EPDs & $Values 
por via do número de filho(a)s dos progenitores ao longo de 
várias gerações.

Continuando no exemplo do Touro A e tendo em conta o 
número de filhos analisados para os 3 marcadores mais 
importantes BW, WW e YW: 

Neste quadro, sabemos que ao escolhermos o Touro A 
para utilizar em Inseminação Artificial, embora não existam 
dados sobre a sua performance própria, este reprodutor 
tem um historial de animais estudados e com performance 
registada, nas gerações precedentes, da ordem dos 50.000 
a 80.000 animais.

Um tema muito atual e uma ferramenta para complementar 
este tipo de abordagem é a Análise Genómica de um animal. 
Os reprodutores jovens serão no futuro todos analisados em 
função da sua Análise Genómica o que permitirá aumentar 
a fiabilidade da sua utilização.

Esta análise para Peso à Nascença BW, Peso à Desmama 
WW e Peso ao Ano BW, pode ser feita para qualquer um dos 
EBVs e EPDs existentes no Reino Unido ou nos Estados 
Unidos, sendo que, como vimos ao início trabalhamos com 
realidades diferentes ao nível da ordem de grandeza dos 
registos, milhares no UK e dezenas de milhar nos EU.
Este tipo de abordagem permite a qualquer criador sem um 

ciação americana “The Business Breed”.
Diria assim que a complementaridade destas duas genéticas 
“forma-UK e função-USA”que constantemente se fundem 
nos pedigrees da AACS (Aberdeen Angus Cattle Society) é 
uma boa opção para melhorar geneticamente o rebanho 
nacional.

Atendamos assim aos números que nos chegam do UK e 
EUA sobre o número de filhos registados, dos reprodutores 
mais utilizados num e noutro país. São escalas diferentes, 
mas ambas reveladoras do que de melhor se produz em 
cada uma das duas realidades.

Alguns dos touros com mais de mil filhos registados na AACS 
(UK) até fevereiro de 2022

1 Rawburn Transformer (UK)                                   1.679
2 Netherallan Peter Pershore E052 (UK)                  1.596
3 Nightingale Regent R27                                          1.277
4 TLA Northern Samurai (CAN)                                1.210
5 Bohey Jasper (IR)                                                  1.198
6 Galcantray Preditor V9 (UK)                                  1.109
7 Lawsons Ford Bagatelle Z094 (IE)                         1.098
8 Fordel Eisenhower Y423 (UK)                                1.094
9 Dalrene Cruz 11F (CAN)                                        1.086

10 Ankonian Elixir 100 (EUA)                                      1.059
11 Perryville Roscoe 17N (CAN)                                  1.030
12 Sunset Acres Bang (CAN)                                        1.017
13 Ardrossan Admiral A2 (AUS)                                  1.002

Touros com mais filhos registados na American Angus 
Association até 30 de setembro de 2021

1 N Bar Emulation EXT                                           56.465
2 Bon View New Design 878                                   53.718
3 Mytty In Focus                                                      48.784
4 Pine Drive Big Sky                                                40.285
5 S A V Final Answer 0035                                      38.333
6 Bon View New Design 1407                                 38.016
7 G A R Predestined                                                37.670
8 S A V 8180 Traveler 004                                      35.022
9 S S Objective T510 0T26                                     34.092

10 Sitz Upward 307R                                                 29.830

25 Touros com mais filhos registados na American Angus 
Association no ano fiscal de 2021 (listagem publicada 
anualmente)

1 SydGen Enhance                                                    5.894
2 Deer Valley Growth Fund                                       3.154
3 BUBS Southern Charm                                           2.688
4 S A V Rainfall 6846                                                 2.496
5 G A R Home Town                                                  2.409
6 LD Capitalist 316                                                    2.306
7 G A R Ashland                                                        2.281
8 Jindra Acclaim                                                       2.185
9 E&B Plus One                                                         2.141

10 Bar R Jet Black 5063                                             2.999
11 GB Fireball 672                                                      1.821
12 Tehama Tahoe B767                                              1.782
13 Musgrave 316 Exclusive                                         1.779
14 Musgrave 316 Stunner                                           1.727
15 S A V Raindance 6848                                            1.707
16 Sitz Stellar 726D                                                     1.593
17 S S Niagara Z29                                                      1.526
18 Baldridge Alternative E125                                    1.444
19 MOGCK Entice                                                       1.395
20 TEX Playbook 5437                                                1.344
21 S A V Renown 3439                                                1.246
22 Byergo Black Magic 3348                                       1.236
23 G A R Quantum                                                       1.226
24 HA Cowboy Up 5405                                              1.209
25 Poss Maverick                                                         1.198

Reprodutores de comprovada qualidade permanecem vários 
anos consecutivos no top 25 desta lista o que indicia bons 
resultados conseguidos no primeiro ano de utilização e, 
portanto, continuada utilização pelos criadores nos anos 
seguintes.  
O touro classificado em 15º lugar na lista anual dos EUA 
tem mais filhos registados num só ano do que o touro mais 

conhecimento sedimentado pela experiência, fazer as suas 
escolhas depois de estudar os “números” à sua disposição.

As empresas de comercialização de sémen recorrem quase 
sempre a fotografias e/ou vídeos para publicitarem os seus 
reprodutores, tentando captar clientes com as técnicas de 
marketing existentes atualmente. A abordagem que aqui 
faço “deixa de fora” este tipo de recursos, o ideal seria 
juntarmos à análise dos números uma visualização “in loco” 
dos animais, facto impossível para o universo de animais 
existentes no mercado e a sua dispersão geográfica pelo 
Mundo Angus. 

É claro que com o passar dos anos cada criador encontra 
o seu caminho para formar um conceito próprio do que deve 
ser a sua filosofia como criador e aí passa a conjugar este 
tipo de dados com os palpites, convicções, ou aspirações 
de exclusividade de que falei no início e que o vão definir 
como criador…
Boa sorte!
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Texto: António Lima Cardoso Ventura
Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

Bem-Estar Animal na Bovinicultura da RAA

Açores, imagem de natureza e interação perfeita entre a 
ação humana e o ambiente, são também um exemplo na 
criação de bovinos de forma natural e respeitadora dos 
mais elevados preceitos de Bem-Estar Animal.

  Desde a sua descoberta, as ilhas açorianas são um lugar 
idílico, onde a comunhão entre a natureza e os seus povoa- 
dores fizeram-se na base do absoluto respeito. Os animais 
de interesse pecuário, em especial os bovinos, encontraram 
nesta região características ideais orográficas e de pastagens 
para o seu desenvolvimento.

Uma das principais riquezas destas ilhas e que as marcam 
do ponto de vista etnográfico, é a presença constante que 
os bovinos têm no modo de vida açoriano.
Esta relação de respeito mútuo, onde os bovinos, para além 
de uma forma de rendimento, são essenciais à manutenção 

da nossa paisagem, torna a bovinicultura uma atividade 
essencial na nossa sociedade insular.

A excelência dos produtos de carne e de leite oriundos dos 
bovinos criados nas ricas e férteis pastagens açorianas, 
têm por alicerce o respeito pela liberdade e excelência 
zootécnica que caracterizam a criação de bovinos nestas 
ilhas atlânticas, desde sempre.
O Bem-Estar Animal e o respeito pelos ciclos naturais da 
vida dos animais são uma das principais características na 
forma de vida dos agricultores açorianos na persecução da 
rentabilidade e excelência produtiva das suas explorações.

As preocupações atuais da Secretaria Regional da Agricultura 
e do Desenvolvimento Rural, no que concerne ao Bem- 
Estar Animal, não são mais do que uma valorização de 
práticas e maneios que sempre pautaram a forma como se 

criam e se mantém bovinos no Açores.

A certificação dos produtos das nossas explorações agrí- 
colas, com o selo “Welfair Quality®” é uma estratégia de 
valorização internacional da excelência dos produtos desta 
região, que se converterá em maior sucesso económico 
para as nossas explorações bovinas.

No passado dia 18 de janeiro, foi a apresentação pública 
da adaptação do Protocolo Welfair Quality® à realidade 
Açoriana, enaltecendo o cuidado que os produtores aço- 
rianos sempre tiveram na produção de carne e de leite, 
evidenciando as preocupações da tutela na produção e 
promoção dos produtos de origem bovina regionais.

A conclusão do processo de adaptação do Protocolo Welfair 
Quality® à realidade Açoriana coloca ao dispor dos bovi- 
nicultores insulares uma nova ferramenta de valorização 
da sua produção.

A sustentabilidade da produção de bovinos nos Açores, 
acompanha as estratégias de promoção e defesa ambiental, 
tendo por base um círculo produtivo respeitador do am- 
biente e do bem-estar animal em simultâneo.  

em linha pura), os animais forrageiam a maior parte da sua 
alimentação e por vezes precisam de lidar com longos 
períodos em que a disponibilidade alimentar não possui 
nutrientes suficientes para atender às suas necessidades. 
Quando isto acontece, os animais podem apresentar baixos 
scores de condição corporal e podem até sofrer fome crónica, 
comprometendo a sua função imunológica e até mesmo 
reprodutiva. Nas auditorias de BEA é avaliada a condição 
corporal de uma amostragem significativa da exploração 
e é apresentado ao produtor o resultado dessa avaliação, 
com base na observação direta de 4 zonas do corpo do 
animal para se definir o score de condição corporal.

Dependendo da temperatura ambiente e do consumo ali- 
mentar, a ingestão de água pode variar drasticamente. 
Além da disponibilidade hídrica, a qualidade da água tem 
impacto direto no bem-estar dos animais. O acesso a água 
de má qualidade pode alterar drasticamente a saúde dos 
animais. A água pode estar contaminada por minerais, 
estrume, microrganismos e algas e esses contaminantes 
podem afetar a aparência, odor e sabor da água, bem como 
as suas propriedades físicas e químicas. Alguns conta- 
minantes podem condicionar diretamente a saúde animal, 
causando doença e outros têm um efeito mais indireto po- 
dendo fazer com que o gado diminua a sua ingestão total 
de água. Quando a ingestão de água é suprimida, a ingestão 
de alimento também diminui e, como resultado, os animais 
ganham menos peso.

Um estudo canadiano feito durante um período de 2 meses, 
constatou que o gado que bebeu água limpa ao invés de 
beber água diretamente de uma lagoa, ganhou 23% mais 
peso e passou mais tempo a pastar (Wilms et al., 2002). 
Há ainda outros estudos que indicam uma melhoria de 9 
a 10% no ganho de peso de bovinos que consomem água 
limpa. Reduzir a concentração de algas e outros microrga- 
nismos, prevenir a contaminação fecal, fornecer água fresca 
em vez de água das charcas e limpar os bebedouros regu- 
larmente pode resultar em melhorias no bem-estar e desem- 
penho dos animais. Nas auditorias de BEA é avaliado o 
número de bebedouros existentes e se estes são suficientes 
para o número de animais presentes (em bebedouros lineares 
são considerados os centímetros por animal). Também é 
avaliado o estado de limpeza, funcionamento e conservação 
dos mesmos.

A suposição amplamente aceite de que os sistemas exte- 
nsivos são melhores do que os intensivos do ponto de vista 
de bem-estar animal, resulta em parte do fato de que o 
público em geral prioriza a “naturalidade” como o aspeto 
mais importante do bem-estar. Embora este seja sem dúvida 
um aspeto importante, estas ferramentas de avaliação de 
bem-estar são necessárias para identificar áreas proble- 
máticas e poder dar a oportunidade ao produtor de definir 
estratégias de melhoria, por forma a detetar atempadamente 
e melhorar aspetos que põem em causa o bem-estar animal. 

Todos sabemos que a pecuária extensiva é importante a 
nível ambiental, pois sustenta um sistema agroflorestal 
chamado montado, onde a biodiversidade é elevadíssima 
e onde o sequestro do carbono é superior às emissões, no 
entanto, para garantir a sua sustentabilidade económica e 
social a longo prazo, é necessário um esforço para perceber 
que, embora ofereçam vantagens claras sobre os sistemas 
intensivos, no que toca a algumas áreas do bem-estar, não 
estão isentos de desafios.

tamento apropriado da espécie), permite garantir o cumpri- 
mento de exigentes requisitos para além dos já exigidos 
pela legislação.

Não é novidade que problemas de bem-estar têm um efeito 
negativo no desempenho produtivo. Além disso, melhorar 
o bem-estar animal é uma das estratégias que pode contri- 
buir para reduzir o uso de antibióticos em animais de produ- 
ção, trazendo benefícios a longo prazo para a saúde humana.

De acordo com um inquérito realizado em 2015 e envolvendo 
mais de 27.000 cidadãos dos 28 Estados-Membros da União 
Europeia, 94% dos cidadãos da UE consideram importante 
proteger o bem-estar dos animais de produção. 
(Comissão Europeia, 2016).

O criador em linha pura deverá ser um exemplo das boas 
práticas no setor, não só porque o BEA é um pilar funda- 
mental para qualquer atividade pecuária, mas também 
porque a exploração em linha pura é frequentemente visitada 
por diversas pessoas e entidades do setor e não só. 
Escolas, faculdades, consumidores e curiosos devem con- 
hecer e procurar visitar os melhores exemplos por forma 
a elucidar as pessoas de que os animais de explorações 
certificadas estão a ser produzidos da forma mais ética, 
humana e responsável. 

Implementar um projeto de certificação em explorações 
de reprodutores gera inúmeras vantagens, não apenas para 
o animal, mas também para o criador, uma vez que oferece 
acesso a novos mercados e uma vantagem comparativa- 
mente à concorrência, através da diferenciação e compro- 
misso em melhorar o nível de bem-estar dos seus animais. 

Quando compra um reprodutor de uma exploração certi- 
ficada, está também a comprar um conjunto de padrões 
éticos pelos quais a exploração é responsável dando a 
garantia de que cada animal é criado com os mais altos 
padrões de bem-estar e tratamento humano.

Tradicionalmente, a pesquisa sobre o bem-estar dos animais 
de produção tem-se concentrado principalmente em pro- 
blemas de bem-estar considerados comuns em sistemas 
intensivos, enquanto o bem-estar de animais mantidos em 
regimes extensivos (realidade de 99,9% dos criadores em 
linha pura) atrai muito menos atenção. Embora seja inegável 
de que os sistemas extensivos tenham muitos benefícios 
em termos de bem-estar animal, eles não estão isentos 
de problemas.

Existe uma grande heterogeneidade em termos de con- 
dições/ instalações, qualidade dos alimentos, acesso a 
água adequada e maneio, e isso pode levantar sérias preo- 

cupações de bem-estar relacionadas com a fome e sede 
prolongadas e também com o stress. Um maneio pouco 
frequente e/ou inadequado pode prejudicar a relação homem- 
animal e ter um efeito negativo no bem-estar dos animais. 

Por exemplo, ações como gritar, fazer movimentos bruscos 
e tocar os animais abruptamente, tendencialmente aumen- 
tam o nível de medo dos animais pelos humanos, causando 
uma maior distância de fuga. Operações de maneio como 
descorna, vacinação ou colheita de sangue também podem 
considerar-se ações aversivas, no entanto, se efetuadas 
com meios de contenção adequados e tranquilizadores 
dos animais, não conduzem a respostas tão negativas, 
que se prolongadas no tempo podem conduzir a stress 
agudo ou crónico.

O temperamento dos animais está associado à intensidade 
na resposta ao stress, ou seja, em indivíduos mais reativos 
ocorre maior ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
face a situações stressantes e como consequência há uma 
redução na libertação de gonadotrofinas, o que afeta dire- 
tamente a função reprodutiva. Em explorações que utilizam 
técnicas como a inseminação artificial, fêmeas menos reativas 
apresentam sinais de cio (na presença de um observador), 
mais frequentemente que as mais reativas, o que também 
pode afetar a taxa de sucesso reprodutivo destes animais. 
Num estudo com novilhas da raça Angus foi observada 
uma taxa de prenhez 8,4% menor nas fêmeas reativas quando 
comparadas às calmas (Kasimanickam et al., 2014).

Um dos 12 critérios avaliados no protocolo WQ, para além 
da relação humano-animal falada anteriormente, é a ausê- 
ncia de fome prolongada, que nas engordas intensivas 
acaba por ser muito bem assegurado, tendo em conta que 
em alguns casos os animais comem concentrado adequado 
à sua fase de crescimento e ad libitum, mas no que diz 
respeito aos sistemas extensivos (realidade dos criadores 

Na panorâmica atual, os consumidores, os mercados e a 
própria sociedade começam a exigir ao sector agropecuário 
uma redobrada atenção no que diz respeito ao bem-estar 
animal, uma vez que está alicerçado a preocupações éticas 
que derivam do fato de os animais serem seres sencientes, 
ou seja, capazes de sofrer e vivenciar emoções.

A Certis mantém firme a sua aposta neste princípio, sendo a 
primeira entidade certificadora portuguesa reconhecida para 
certificar o bem-estar animal em todas as fases da cadeia 
produtiva com base no projeto Europeu Welfare Quality®. 
Esta certificação baseada em 4 princípios fundamentais 
(boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e compor- 
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Desafios do Setor da Carne Bovina

Tornou-se prática comum, “qualquer pessoa” falar de assun- 
tos tão delicados e tão importantes como o ambiente. 
Falam e escrevem sobre alterações climáticas, como se 
fossem entendidos na matéria, dão dicas sobre a produção 
de alimentos e de como afetam o ambiente. Formulam a sua 
opinião, com base em informação de “vão de escada”, 
ainda assim, não se coíbem de vociferar que não devemos 
consumir carne, enfatizando apenas os aspetos negativos 
da produção (apesar de todos os setores os terem) condi- 
cionando a alimentação. 
Eu diria, que se tornou comum encontrarmos textos, ouvir- 
mos discursos de pessoas, que,  se identificam como espe- 
cialistas nestas matérias. Cada um destes autores de textos 
poderosos que surgem por aí, quer nas redes sociais, quer 
nos jornais e sob várias formas de comunicação, espelham o 
enorme (des)conhecimento e (in)experiência nestas matérias. 
Misturam conversa de café com conversa científica, manipu- 
lam a verdade, descontextualizando a realidade, relatando 
às vezes situações que nem sequer acontecem na Europa.
Sempre gostei muito de ouvir as expressões populares e 
tirar ensinamentos das mesmas, o que vem mesmo a pro- 
pósito de que: “deveríamos pensar antes de falar” e pensar 
muito antes de escrever. Pensei que as pessoas mais expostas 
(figuras públicas) tivessem este cuidado. Mas fomos desco- 
brindo que afinal, vale tudo, já não interessa o que se diz e 
se o que se diz é verdade, adequado ou legítimo. Vivemos 
a época do "vale tudo". 
Face a tanta falta de conhecimento, faltas à verdade e mesmo 
erros crassos, é urgente fazer o nosso papel: Comunicar! 
Esse é o grande desafio do setor da carne!
Não podemos continuar a deixar que outros abordem o tema 
do consumo alimentar de forma imprudente e empírica, 
esquecendo-se que a divulgação fortuita deste tipo de 
desinformação molda a consciência e a sensibilidade dos 
consumidores. Estes, acabam por ser influenciados de 
forma negativa levando a alterações dos seus comporta- 
mentos alimentares. 
O consumo alimentar é determinante para uma boa saúde, 
e o equilíbrio nutritivo fundamental. Ora, existindo a Roda 
dos Alimentos, a qual, como sabemos define a percentagem 
dos vários géneros alimentícios para uma alimentação equi- 

librada, não a deveremos esquecer. 
O ambiente é fundamental, mas a saúde das pessoas tam- 
bém. O ambiente tem que ser protegido, mas a saúde das 
pessoas não pode ficar deficitária. 
Não quero e não deveremos escamotear as questões nega- 
tivas do setor da carne, apenas enfatizar que, tanto a indús- 
tria como a pecuária, já há muito, que tomam medidas e 
aplicam Boas Práticas em prol do ambiente. 
Na verdade, não existem setores sustentáveis e setores 
insustentáveis, existem sim, setores onde já se aplicam 
Boas Práticas e outros que ainda estão a adaptar-se. O 
setor da carne é dos quais onde já existem Boas Práticas 
aplicadas. Onde a economia circular tem sido uma reali- 
dade, faltando agora dar a conhecer ao comum do cidadão, 
o que esta a ser feito de bom. É preciso mais e mais comu- 
nicação, por quem sabe, por quem domina a realidade. 
Estamos cansados dos ataques gratuitos de alguns (falsos) 
pensadores, híbridos que falam de ficção como se de reali- 
dade se tratasse, parecendo os idosos dementes que con- 
versam com os apresentadores da televisão, esperando 
que estes respondam. -Não, não respondem, não é vida 
real. É ficção!
As várias entidades que defendem a produção de carne 
têm que trabalhar em conjunto, criar um espaço de diá- 
logo e, sobretudo, promover um debate transparente sobre 
a produção e o consumo da carne. Temos que convidar 
peritos em Bem-estar animal nas explorações, no Impacte 
da produção animal no ambiente e ainda na nutrição a fim 
de ser transmitido a real importância do consumo de carne 
para a saúde das pessoas.
Temos que trazer a público as verdades sobre a produção 
de carne, de forma séria, sem tabus, dar a conhecer a infor- 
mação adequada técnica e científica sobre os reais impactes 
da produção animal e da importância do consumo da carne 
em termos de alguns nutrientes, que não se encontram em 
alimentos de origem vegetal. O verdadeiro desafio do setor 
da carne, é este mesmo, COMUNICAR! Comunicar a uma 
só voz! E porque, (retomando as expressões populares portu- 
guesas), “cada macaco deve  estar no seu galho”, não deixe- 
mos que  a comunicação fique entregue aos outros, mas 
sim a quem sabe!

em linha pura), os animais forrageiam a maior parte da sua 
alimentação e por vezes precisam de lidar com longos 
períodos em que a disponibilidade alimentar não possui 
nutrientes suficientes para atender às suas necessidades. 
Quando isto acontece, os animais podem apresentar baixos 
scores de condição corporal e podem até sofrer fome crónica, 
comprometendo a sua função imunológica e até mesmo 
reprodutiva. Nas auditorias de BEA é avaliada a condição 
corporal de uma amostragem significativa da exploração 
e é apresentado ao produtor o resultado dessa avaliação, 
com base na observação direta de 4 zonas do corpo do 
animal para se definir o score de condição corporal.

Dependendo da temperatura ambiente e do consumo ali- 
mentar, a ingestão de água pode variar drasticamente. 
Além da disponibilidade hídrica, a qualidade da água tem 
impacto direto no bem-estar dos animais. O acesso a água 
de má qualidade pode alterar drasticamente a saúde dos 
animais. A água pode estar contaminada por minerais, 
estrume, microrganismos e algas e esses contaminantes 
podem afetar a aparência, odor e sabor da água, bem como 
as suas propriedades físicas e químicas. Alguns conta- 
minantes podem condicionar diretamente a saúde animal, 
causando doença e outros têm um efeito mais indireto po- 
dendo fazer com que o gado diminua a sua ingestão total 
de água. Quando a ingestão de água é suprimida, a ingestão 
de alimento também diminui e, como resultado, os animais 
ganham menos peso.

Um estudo canadiano feito durante um período de 2 meses, 
constatou que o gado que bebeu água limpa ao invés de 
beber água diretamente de uma lagoa, ganhou 23% mais 
peso e passou mais tempo a pastar (Wilms et al., 2002). 
Há ainda outros estudos que indicam uma melhoria de 9 
a 10% no ganho de peso de bovinos que consomem água 
limpa. Reduzir a concentração de algas e outros microrga- 
nismos, prevenir a contaminação fecal, fornecer água fresca 
em vez de água das charcas e limpar os bebedouros regu- 
larmente pode resultar em melhorias no bem-estar e desem- 
penho dos animais. Nas auditorias de BEA é avaliado o 
número de bebedouros existentes e se estes são suficientes 
para o número de animais presentes (em bebedouros lineares 
são considerados os centímetros por animal). Também é 
avaliado o estado de limpeza, funcionamento e conservação 
dos mesmos.

A suposição amplamente aceite de que os sistemas exte- 
nsivos são melhores do que os intensivos do ponto de vista 
de bem-estar animal, resulta em parte do fato de que o 
público em geral prioriza a “naturalidade” como o aspeto 
mais importante do bem-estar. Embora este seja sem dúvida 
um aspeto importante, estas ferramentas de avaliação de 
bem-estar são necessárias para identificar áreas proble- 
máticas e poder dar a oportunidade ao produtor de definir 
estratégias de melhoria, por forma a detetar atempadamente 
e melhorar aspetos que põem em causa o bem-estar animal. 

Todos sabemos que a pecuária extensiva é importante a 
nível ambiental, pois sustenta um sistema agroflorestal 
chamado montado, onde a biodiversidade é elevadíssima 
e onde o sequestro do carbono é superior às emissões, no 
entanto, para garantir a sua sustentabilidade económica e 
social a longo prazo, é necessário um esforço para perceber 
que, embora ofereçam vantagens claras sobre os sistemas 
intensivos, no que toca a algumas áreas do bem-estar, não 
estão isentos de desafios.

tamento apropriado da espécie), permite garantir o cumpri- 
mento de exigentes requisitos para além dos já exigidos 
pela legislação.

Não é novidade que problemas de bem-estar têm um efeito 
negativo no desempenho produtivo. Além disso, melhorar 
o bem-estar animal é uma das estratégias que pode contri- 
buir para reduzir o uso de antibióticos em animais de produ- 
ção, trazendo benefícios a longo prazo para a saúde humana.

De acordo com um inquérito realizado em 2015 e envolvendo 
mais de 27.000 cidadãos dos 28 Estados-Membros da União 
Europeia, 94% dos cidadãos da UE consideram importante 
proteger o bem-estar dos animais de produção. 
(Comissão Europeia, 2016).

O criador em linha pura deverá ser um exemplo das boas 
práticas no setor, não só porque o BEA é um pilar funda- 
mental para qualquer atividade pecuária, mas também 
porque a exploração em linha pura é frequentemente visitada 
por diversas pessoas e entidades do setor e não só. 
Escolas, faculdades, consumidores e curiosos devem con- 
hecer e procurar visitar os melhores exemplos por forma 
a elucidar as pessoas de que os animais de explorações 
certificadas estão a ser produzidos da forma mais ética, 
humana e responsável. 

Implementar um projeto de certificação em explorações 
de reprodutores gera inúmeras vantagens, não apenas para 
o animal, mas também para o criador, uma vez que oferece 
acesso a novos mercados e uma vantagem comparativa- 
mente à concorrência, através da diferenciação e compro- 
misso em melhorar o nível de bem-estar dos seus animais. 

Quando compra um reprodutor de uma exploração certi- 
ficada, está também a comprar um conjunto de padrões 
éticos pelos quais a exploração é responsável dando a 
garantia de que cada animal é criado com os mais altos 
padrões de bem-estar e tratamento humano.

Tradicionalmente, a pesquisa sobre o bem-estar dos animais 
de produção tem-se concentrado principalmente em pro- 
blemas de bem-estar considerados comuns em sistemas 
intensivos, enquanto o bem-estar de animais mantidos em 
regimes extensivos (realidade de 99,9% dos criadores em 
linha pura) atrai muito menos atenção. Embora seja inegável 
de que os sistemas extensivos tenham muitos benefícios 
em termos de bem-estar animal, eles não estão isentos 
de problemas.

Existe uma grande heterogeneidade em termos de con- 
dições/ instalações, qualidade dos alimentos, acesso a 
água adequada e maneio, e isso pode levantar sérias preo- 

cupações de bem-estar relacionadas com a fome e sede 
prolongadas e também com o stress. Um maneio pouco 
frequente e/ou inadequado pode prejudicar a relação homem- 
animal e ter um efeito negativo no bem-estar dos animais. 

Por exemplo, ações como gritar, fazer movimentos bruscos 
e tocar os animais abruptamente, tendencialmente aumen- 
tam o nível de medo dos animais pelos humanos, causando 
uma maior distância de fuga. Operações de maneio como 
descorna, vacinação ou colheita de sangue também podem 
considerar-se ações aversivas, no entanto, se efetuadas 
com meios de contenção adequados e tranquilizadores 
dos animais, não conduzem a respostas tão negativas, 
que se prolongadas no tempo podem conduzir a stress 
agudo ou crónico.

O temperamento dos animais está associado à intensidade 
na resposta ao stress, ou seja, em indivíduos mais reativos 
ocorre maior ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
face a situações stressantes e como consequência há uma 
redução na libertação de gonadotrofinas, o que afeta dire- 
tamente a função reprodutiva. Em explorações que utilizam 
técnicas como a inseminação artificial, fêmeas menos reativas 
apresentam sinais de cio (na presença de um observador), 
mais frequentemente que as mais reativas, o que também 
pode afetar a taxa de sucesso reprodutivo destes animais. 
Num estudo com novilhas da raça Angus foi observada 
uma taxa de prenhez 8,4% menor nas fêmeas reativas quando 
comparadas às calmas (Kasimanickam et al., 2014).

Um dos 12 critérios avaliados no protocolo WQ, para além 
da relação humano-animal falada anteriormente, é a ausê- 
ncia de fome prolongada, que nas engordas intensivas 
acaba por ser muito bem assegurado, tendo em conta que 
em alguns casos os animais comem concentrado adequado 
à sua fase de crescimento e ad libitum, mas no que diz 
respeito aos sistemas extensivos (realidade dos criadores 

Na panorâmica atual, os consumidores, os mercados e a 
própria sociedade começam a exigir ao sector agropecuário 
uma redobrada atenção no que diz respeito ao bem-estar 
animal, uma vez que está alicerçado a preocupações éticas 
que derivam do fato de os animais serem seres sencientes, 
ou seja, capazes de sofrer e vivenciar emoções.

A Certis mantém firme a sua aposta neste princípio, sendo a 
primeira entidade certificadora portuguesa reconhecida para 
certificar o bem-estar animal em todas as fases da cadeia 
produtiva com base no projeto Europeu Welfare Quality®. 
Esta certificação baseada em 4 princípios fundamentais 
(boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e compor- 
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encontram-se apresentados na Tabela 1.

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que o valor 
registado para o peso ao nascimento se tem mantido cons- 
tante ao longo dos últimos anos, enquanto os valores regis- 
tados para o peso aos 200 e 400 dias, e consequentemente 
o peso adulto das vacas, têm vindo a aumentar. Quanto 
aos parâmetros reprodutivos, os valores registados para 
a idade ao primeiro parto e para o intervalo entre partos, 
têm vindo a ser cada vez menores.

Os valores para o ano de 2020 encontram-se na Tabela 2. 

Algo também verificado, foi um menor peso adulto registado 
em fêmeas nascidas e criadas em Portugal, quando com- 
parado com o valor registado para o efetivo, que engloba 
animais importados.
Esta evolução dos valores indicia um maneio cada vez mais 
cuidado e profissional por parte dos criadores, e a conse- 
quente adaptação da raça às condições de produção pra- 
ticadas em Portugal. 

Numa colaboração com a Aberdeen-Angus Portugal, foram 
analisados os dados de registos do Livro Genealógico, 
visando obter valores para parâmetros produtivos e repro- 
dutivos, para os animais pertencentes ao efetivo português 
inscrito. Foram analisados os seguintes parâmetros:

P0- peso ao nascimento;
P200- peso aos 200 dias de idade;
P400- peso aos 400 dias de idade;
PVaca- peso adulto da vaca - tendo sido consideradas 
apenas fêmeas com 24 meses ou mais;
IEP- intervalo entre partos;
IPP- idade ao primeiro parto;

Através destes indicadores, procurou-se averiguar se os 
animais Aberdeen-Angus criados em Portugal têm vindo ou 
não a apresentar uma maior adaptabilidade às condições 
de produção praticadas no país, visto tratar-se de uma raça 
relativamente recente em Portugal.

Os resultados médios obtidos para cada um dos parâmetros 

em linha pura), os animais forrageiam a maior parte da sua 
alimentação e por vezes precisam de lidar com longos 
períodos em que a disponibilidade alimentar não possui 
nutrientes suficientes para atender às suas necessidades. 
Quando isto acontece, os animais podem apresentar baixos 
scores de condição corporal e podem até sofrer fome crónica, 
comprometendo a sua função imunológica e até mesmo 
reprodutiva. Nas auditorias de BEA é avaliada a condição 
corporal de uma amostragem significativa da exploração 
e é apresentado ao produtor o resultado dessa avaliação, 
com base na observação direta de 4 zonas do corpo do 
animal para se definir o score de condição corporal.

Dependendo da temperatura ambiente e do consumo ali- 
mentar, a ingestão de água pode variar drasticamente. 
Além da disponibilidade hídrica, a qualidade da água tem 
impacto direto no bem-estar dos animais. O acesso a água 
de má qualidade pode alterar drasticamente a saúde dos 
animais. A água pode estar contaminada por minerais, 
estrume, microrganismos e algas e esses contaminantes 
podem afetar a aparência, odor e sabor da água, bem como 
as suas propriedades físicas e químicas. Alguns conta- 
minantes podem condicionar diretamente a saúde animal, 
causando doença e outros têm um efeito mais indireto po- 
dendo fazer com que o gado diminua a sua ingestão total 
de água. Quando a ingestão de água é suprimida, a ingestão 
de alimento também diminui e, como resultado, os animais 
ganham menos peso.

Um estudo canadiano feito durante um período de 2 meses, 
constatou que o gado que bebeu água limpa ao invés de 
beber água diretamente de uma lagoa, ganhou 23% mais 
peso e passou mais tempo a pastar (Wilms et al., 2002). 
Há ainda outros estudos que indicam uma melhoria de 9 
a 10% no ganho de peso de bovinos que consomem água 
limpa. Reduzir a concentração de algas e outros microrga- 
nismos, prevenir a contaminação fecal, fornecer água fresca 
em vez de água das charcas e limpar os bebedouros regu- 
larmente pode resultar em melhorias no bem-estar e desem- 
penho dos animais. Nas auditorias de BEA é avaliado o 
número de bebedouros existentes e se estes são suficientes 
para o número de animais presentes (em bebedouros lineares 
são considerados os centímetros por animal). Também é 
avaliado o estado de limpeza, funcionamento e conservação 
dos mesmos.

A suposição amplamente aceite de que os sistemas exte- 
nsivos são melhores do que os intensivos do ponto de vista 
de bem-estar animal, resulta em parte do fato de que o 
público em geral prioriza a “naturalidade” como o aspeto 
mais importante do bem-estar. Embora este seja sem dúvida 
um aspeto importante, estas ferramentas de avaliação de 
bem-estar são necessárias para identificar áreas proble- 
máticas e poder dar a oportunidade ao produtor de definir 
estratégias de melhoria, por forma a detetar atempadamente 
e melhorar aspetos que põem em causa o bem-estar animal. 

Todos sabemos que a pecuária extensiva é importante a 
nível ambiental, pois sustenta um sistema agroflorestal 
chamado montado, onde a biodiversidade é elevadíssima 
e onde o sequestro do carbono é superior às emissões, no 
entanto, para garantir a sua sustentabilidade económica e 
social a longo prazo, é necessário um esforço para perceber 
que, embora ofereçam vantagens claras sobre os sistemas 
intensivos, no que toca a algumas áreas do bem-estar, não 
estão isentos de desafios.

tamento apropriado da espécie), permite garantir o cumpri- 
mento de exigentes requisitos para além dos já exigidos 
pela legislação.

Não é novidade que problemas de bem-estar têm um efeito 
negativo no desempenho produtivo. Além disso, melhorar 
o bem-estar animal é uma das estratégias que pode contri- 
buir para reduzir o uso de antibióticos em animais de produ- 
ção, trazendo benefícios a longo prazo para a saúde humana.

De acordo com um inquérito realizado em 2015 e envolvendo 
mais de 27.000 cidadãos dos 28 Estados-Membros da União 
Europeia, 94% dos cidadãos da UE consideram importante 
proteger o bem-estar dos animais de produção. 
(Comissão Europeia, 2016).

O criador em linha pura deverá ser um exemplo das boas 
práticas no setor, não só porque o BEA é um pilar funda- 
mental para qualquer atividade pecuária, mas também 
porque a exploração em linha pura é frequentemente visitada 
por diversas pessoas e entidades do setor e não só. 
Escolas, faculdades, consumidores e curiosos devem con- 
hecer e procurar visitar os melhores exemplos por forma 
a elucidar as pessoas de que os animais de explorações 
certificadas estão a ser produzidos da forma mais ética, 
humana e responsável. 

Implementar um projeto de certificação em explorações 
de reprodutores gera inúmeras vantagens, não apenas para 
o animal, mas também para o criador, uma vez que oferece 
acesso a novos mercados e uma vantagem comparativa- 
mente à concorrência, através da diferenciação e compro- 
misso em melhorar o nível de bem-estar dos seus animais. 

Quando compra um reprodutor de uma exploração certi- 
ficada, está também a comprar um conjunto de padrões 
éticos pelos quais a exploração é responsável dando a 
garantia de que cada animal é criado com os mais altos 
padrões de bem-estar e tratamento humano.

Tradicionalmente, a pesquisa sobre o bem-estar dos animais 
de produção tem-se concentrado principalmente em pro- 
blemas de bem-estar considerados comuns em sistemas 
intensivos, enquanto o bem-estar de animais mantidos em 
regimes extensivos (realidade de 99,9% dos criadores em 
linha pura) atrai muito menos atenção. Embora seja inegável 
de que os sistemas extensivos tenham muitos benefícios 
em termos de bem-estar animal, eles não estão isentos 
de problemas.

Existe uma grande heterogeneidade em termos de con- 
dições/ instalações, qualidade dos alimentos, acesso a 
água adequada e maneio, e isso pode levantar sérias preo- 

cupações de bem-estar relacionadas com a fome e sede 
prolongadas e também com o stress. Um maneio pouco 
frequente e/ou inadequado pode prejudicar a relação homem- 
animal e ter um efeito negativo no bem-estar dos animais. 

Por exemplo, ações como gritar, fazer movimentos bruscos 
e tocar os animais abruptamente, tendencialmente aumen- 
tam o nível de medo dos animais pelos humanos, causando 
uma maior distância de fuga. Operações de maneio como 
descorna, vacinação ou colheita de sangue também podem 
considerar-se ações aversivas, no entanto, se efetuadas 
com meios de contenção adequados e tranquilizadores 
dos animais, não conduzem a respostas tão negativas, 
que se prolongadas no tempo podem conduzir a stress 
agudo ou crónico.

O temperamento dos animais está associado à intensidade 
na resposta ao stress, ou seja, em indivíduos mais reativos 
ocorre maior ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
face a situações stressantes e como consequência há uma 
redução na libertação de gonadotrofinas, o que afeta dire- 
tamente a função reprodutiva. Em explorações que utilizam 
técnicas como a inseminação artificial, fêmeas menos reativas 
apresentam sinais de cio (na presença de um observador), 
mais frequentemente que as mais reativas, o que também 
pode afetar a taxa de sucesso reprodutivo destes animais. 
Num estudo com novilhas da raça Angus foi observada 
uma taxa de prenhez 8,4% menor nas fêmeas reativas quando 
comparadas às calmas (Kasimanickam et al., 2014).

Um dos 12 critérios avaliados no protocolo WQ, para além 
da relação humano-animal falada anteriormente, é a ausê- 
ncia de fome prolongada, que nas engordas intensivas 
acaba por ser muito bem assegurado, tendo em conta que 
em alguns casos os animais comem concentrado adequado 
à sua fase de crescimento e ad libitum, mas no que diz 
respeito aos sistemas extensivos (realidade dos criadores 

Na panorâmica atual, os consumidores, os mercados e a 
própria sociedade começam a exigir ao sector agropecuário 
uma redobrada atenção no que diz respeito ao bem-estar 
animal, uma vez que está alicerçado a preocupações éticas 
que derivam do fato de os animais serem seres sencientes, 
ou seja, capazes de sofrer e vivenciar emoções.

A Certis mantém firme a sua aposta neste princípio, sendo a 
primeira entidade certificadora portuguesa reconhecida para 
certificar o bem-estar animal em todas as fases da cadeia 
produtiva com base no projeto Europeu Welfare Quality®. 
Esta certificação baseada em 4 princípios fundamentais 
(boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e compor- 



em linha pura), os animais forrageiam a maior parte da sua 
alimentação e por vezes precisam de lidar com longos 
períodos em que a disponibilidade alimentar não possui 
nutrientes suficientes para atender às suas necessidades. 
Quando isto acontece, os animais podem apresentar baixos 
scores de condição corporal e podem até sofrer fome crónica, 
comprometendo a sua função imunológica e até mesmo 
reprodutiva. Nas auditorias de BEA é avaliada a condição 
corporal de uma amostragem significativa da exploração 
e é apresentado ao produtor o resultado dessa avaliação, 
com base na observação direta de 4 zonas do corpo do 
animal para se definir o score de condição corporal.

Dependendo da temperatura ambiente e do consumo ali- 
mentar, a ingestão de água pode variar drasticamente. 
Além da disponibilidade hídrica, a qualidade da água tem 
impacto direto no bem-estar dos animais. O acesso a água 
de má qualidade pode alterar drasticamente a saúde dos 
animais. A água pode estar contaminada por minerais, 
estrume, microrganismos e algas e esses contaminantes 
podem afetar a aparência, odor e sabor da água, bem como 
as suas propriedades físicas e químicas. Alguns conta- 
minantes podem condicionar diretamente a saúde animal, 
causando doença e outros têm um efeito mais indireto po- 
dendo fazer com que o gado diminua a sua ingestão total 
de água. Quando a ingestão de água é suprimida, a ingestão 
de alimento também diminui e, como resultado, os animais 
ganham menos peso.

Um estudo canadiano feito durante um período de 2 meses, 
constatou que o gado que bebeu água limpa ao invés de 
beber água diretamente de uma lagoa, ganhou 23% mais 
peso e passou mais tempo a pastar (Wilms et al., 2002). 
Há ainda outros estudos que indicam uma melhoria de 9 
a 10% no ganho de peso de bovinos que consomem água 
limpa. Reduzir a concentração de algas e outros microrga- 
nismos, prevenir a contaminação fecal, fornecer água fresca 
em vez de água das charcas e limpar os bebedouros regu- 
larmente pode resultar em melhorias no bem-estar e desem- 
penho dos animais. Nas auditorias de BEA é avaliado o 
número de bebedouros existentes e se estes são suficientes 
para o número de animais presentes (em bebedouros lineares 
são considerados os centímetros por animal). Também é 
avaliado o estado de limpeza, funcionamento e conservação 
dos mesmos.

A suposição amplamente aceite de que os sistemas exte- 
nsivos são melhores do que os intensivos do ponto de vista 
de bem-estar animal, resulta em parte do fato de que o 
público em geral prioriza a “naturalidade” como o aspeto 
mais importante do bem-estar. Embora este seja sem dúvida 
um aspeto importante, estas ferramentas de avaliação de 
bem-estar são necessárias para identificar áreas proble- 
máticas e poder dar a oportunidade ao produtor de definir 
estratégias de melhoria, por forma a detetar atempadamente 
e melhorar aspetos que põem em causa o bem-estar animal. 

Todos sabemos que a pecuária extensiva é importante a 
nível ambiental, pois sustenta um sistema agroflorestal 
chamado montado, onde a biodiversidade é elevadíssima 
e onde o sequestro do carbono é superior às emissões, no 
entanto, para garantir a sua sustentabilidade económica e 
social a longo prazo, é necessário um esforço para perceber 
que, embora ofereçam vantagens claras sobre os sistemas 
intensivos, no que toca a algumas áreas do bem-estar, não 
estão isentos de desafios.
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Texto: Rui Alves
Director Comercial SojaGado

Economia circular, Economia Sustentável

O recente Acordo de Paris pretende alcançar uma economia 
neutra em carbono na segunda metade do século XXI. 
Acreditamos que a economia circular tem muito a contribuir 
para esse objetivo: proporcionar o afastamento de processos 
de uso intensivo de recursos, maximizando a utilização de 
recursos existentes e criando novos fluxos de receita. A 
Comissão Europeia estimou que a adoção das propostas 
legislativas contidas no Pacote da Economia Circular de 2015 
poderá evitar 600 milhões de toneladas de emissões de 
equivalentes de CO2 até 2035. Serão as atividades eco- 
nómicas a conduzir a transição para uma economia circular, 
e esse tem sido um dos objetivos estratégicos do grupo 
SOJA DE PORTUGAL.

A SOJA DE PORTUGAL atua em 3 setores distintos: a nutri- 
ção animal (avicultura, pecuária, aquacultura e animais de 
companhia), na qual está inserida a SOJAGADO, a produção 
de carne de aves e o tratamento e valorização de coprodutos 
de origem animal. Com o objetivo primordial de preservar 
e aumentar o capital natural, controlando os stocks finitos, 
equilibrando os fluxos de recursos renováveis e fazendo 
circular produtos e materiais, no ramo da nutrição animal 
são utilizadas matérias-primas produzidas pelas unidades 

de valorização de coprodutos pertencentes ao grupo. Estes 
coprodutos normalmente teriam outros destinos, estão 
assim a ser utilizados eficientemente para produzir ali- 
mentos compostos. Desta forma, as áreas de negócio da 
SOJA DE PORTUGAL atuam em perfeita sinergia. A produção 
de carne de aves é feita em regime de integração, com 
produção própria e com a contratação de produtores. As 
aves produzidas são alimentadas com rações SOJAGADO 
e abatidas nos matadouros da AVICASAL e SAVINOR. Os 
coprodutos gerados no processo de abate e desmancha 
são imediatamente processados na unidade de transformação 
da SAVINOR UTS, convertidos em ingredientes para a ali- 
mentação animal, nomeadamente farinha e gordura de aves. 

Adicionalmente, produzimos outros ingredientes de origem 
animal, de coprodutos da indústria agroalimentar. Estes 
ingredientes destinam-se à alimentação animal, quer para 
avicultura, para animais de companhia e para aquacultura.

O futuro é circular. Apoiados nos 78 anos de experiência na 
área de nutrição animal desenhamos soluções que resultem 
em valor acrescentado para os nossos clientes, sustentadas 
na economia circular.
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Texto: Joana Eufrásio e Fábio Almeida
Certis

Porquê Certificar Explorações de Reprodutores em
Bem-Estar Animal?

tamento apropriado da espécie), permite garantir o cumpri- 
mento de exigentes requisitos para além dos já exigidos 
pela legislação.

Não é novidade que problemas de bem-estar têm um efeito 
negativo no desempenho produtivo. Além disso, melhorar 
o bem-estar animal é uma das estratégias que pode contri- 
buir para reduzir o uso de antibióticos em animais de produ- 
ção, trazendo benefícios a longo prazo para a saúde humana.

De acordo com um inquérito realizado em 2015 e envolvendo 
mais de 27.000 cidadãos dos 28 Estados-Membros da União 
Europeia, 94% dos cidadãos da UE consideram importante 
proteger o bem-estar dos animais de produção. 
(Comissão Europeia, 2016).

O criador em linha pura deverá ser um exemplo das boas 
práticas no setor, não só porque o BEA é um pilar funda- 
mental para qualquer atividade pecuária, mas também 
porque a exploração em linha pura é frequentemente visitada 
por diversas pessoas e entidades do setor e não só. 
Escolas, faculdades, consumidores e curiosos devem con- 
hecer e procurar visitar os melhores exemplos por forma 
a elucidar as pessoas de que os animais de explorações 
certificadas estão a ser produzidos da forma mais ética, 
humana e responsável. 

Implementar um projeto de certificação em explorações 
de reprodutores gera inúmeras vantagens, não apenas para 
o animal, mas também para o criador, uma vez que oferece 
acesso a novos mercados e uma vantagem comparativa- 
mente à concorrência, através da diferenciação e compro- 
misso em melhorar o nível de bem-estar dos seus animais. 

Quando compra um reprodutor de uma exploração certi- 
ficada, está também a comprar um conjunto de padrões 
éticos pelos quais a exploração é responsável dando a 
garantia de que cada animal é criado com os mais altos 
padrões de bem-estar e tratamento humano.

Tradicionalmente, a pesquisa sobre o bem-estar dos animais 
de produção tem-se concentrado principalmente em pro- 
blemas de bem-estar considerados comuns em sistemas 
intensivos, enquanto o bem-estar de animais mantidos em 
regimes extensivos (realidade de 99,9% dos criadores em 
linha pura) atrai muito menos atenção. Embora seja inegável 
de que os sistemas extensivos tenham muitos benefícios 
em termos de bem-estar animal, eles não estão isentos 
de problemas.

Existe uma grande heterogeneidade em termos de con- 
dições/ instalações, qualidade dos alimentos, acesso a 
água adequada e maneio, e isso pode levantar sérias preo- 

cupações de bem-estar relacionadas com a fome e sede 
prolongadas e também com o stress. Um maneio pouco 
frequente e/ou inadequado pode prejudicar a relação homem- 
animal e ter um efeito negativo no bem-estar dos animais. 

Por exemplo, ações como gritar, fazer movimentos bruscos 
e tocar os animais abruptamente, tendencialmente aumen- 
tam o nível de medo dos animais pelos humanos, causando 
uma maior distância de fuga. Operações de maneio como 
descorna, vacinação ou colheita de sangue também podem 
considerar-se ações aversivas, no entanto, se efetuadas 
com meios de contenção adequados e tranquilizadores 
dos animais, não conduzem a respostas tão negativas, 
que se prolongadas no tempo podem conduzir a stress 
agudo ou crónico.

O temperamento dos animais está associado à intensidade 
na resposta ao stress, ou seja, em indivíduos mais reativos 
ocorre maior ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
face a situações stressantes e como consequência há uma 
redução na libertação de gonadotrofinas, o que afeta dire- 
tamente a função reprodutiva. Em explorações que utilizam 
técnicas como a inseminação artificial, fêmeas menos reativas 
apresentam sinais de cio (na presença de um observador), 
mais frequentemente que as mais reativas, o que também 
pode afetar a taxa de sucesso reprodutivo destes animais. 
Num estudo com novilhas da raça Angus foi observada 
uma taxa de prenhez 8,4% menor nas fêmeas reativas quando 
comparadas às calmas (Kasimanickam et al., 2014).

Um dos 12 critérios avaliados no protocolo WQ, para além 
da relação humano-animal falada anteriormente, é a ausê- 
ncia de fome prolongada, que nas engordas intensivas 
acaba por ser muito bem assegurado, tendo em conta que 
em alguns casos os animais comem concentrado adequado 
à sua fase de crescimento e ad libitum, mas no que diz 
respeito aos sistemas extensivos (realidade dos criadores 

Na panorâmica atual, os consumidores, os mercados e a 
própria sociedade começam a exigir ao sector agropecuário 
uma redobrada atenção no que diz respeito ao bem-estar 
animal, uma vez que está alicerçado a preocupações éticas 
que derivam do fato de os animais serem seres sencientes, 
ou seja, capazes de sofrer e vivenciar emoções.

A Certis mantém firme a sua aposta neste princípio, sendo a 
primeira entidade certificadora portuguesa reconhecida para 
certificar o bem-estar animal em todas as fases da cadeia 
produtiva com base no projeto Europeu Welfare Quality®. 
Esta certificação baseada em 4 princípios fundamentais 
(boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e compor- 



em linha pura), os animais forrageiam a maior parte da sua 
alimentação e por vezes precisam de lidar com longos 
períodos em que a disponibilidade alimentar não possui 
nutrientes suficientes para atender às suas necessidades. 
Quando isto acontece, os animais podem apresentar baixos 
scores de condição corporal e podem até sofrer fome crónica, 
comprometendo a sua função imunológica e até mesmo 
reprodutiva. Nas auditorias de BEA é avaliada a condição 
corporal de uma amostragem significativa da exploração 
e é apresentado ao produtor o resultado dessa avaliação, 
com base na observação direta de 4 zonas do corpo do 
animal para se definir o score de condição corporal.

Dependendo da temperatura ambiente e do consumo ali- 
mentar, a ingestão de água pode variar drasticamente. 
Além da disponibilidade hídrica, a qualidade da água tem 
impacto direto no bem-estar dos animais. O acesso a água 
de má qualidade pode alterar drasticamente a saúde dos 
animais. A água pode estar contaminada por minerais, 
estrume, microrganismos e algas e esses contaminantes 
podem afetar a aparência, odor e sabor da água, bem como 
as suas propriedades físicas e químicas. Alguns conta- 
minantes podem condicionar diretamente a saúde animal, 
causando doença e outros têm um efeito mais indireto po- 
dendo fazer com que o gado diminua a sua ingestão total 
de água. Quando a ingestão de água é suprimida, a ingestão 
de alimento também diminui e, como resultado, os animais 
ganham menos peso.

Um estudo canadiano feito durante um período de 2 meses, 
constatou que o gado que bebeu água limpa ao invés de 
beber água diretamente de uma lagoa, ganhou 23% mais 
peso e passou mais tempo a pastar (Wilms et al., 2002). 
Há ainda outros estudos que indicam uma melhoria de 9 
a 10% no ganho de peso de bovinos que consomem água 
limpa. Reduzir a concentração de algas e outros microrga- 
nismos, prevenir a contaminação fecal, fornecer água fresca 
em vez de água das charcas e limpar os bebedouros regu- 
larmente pode resultar em melhorias no bem-estar e desem- 
penho dos animais. Nas auditorias de BEA é avaliado o 
número de bebedouros existentes e se estes são suficientes 
para o número de animais presentes (em bebedouros lineares 
são considerados os centímetros por animal). Também é 
avaliado o estado de limpeza, funcionamento e conservação 
dos mesmos.

A suposição amplamente aceite de que os sistemas exte- 
nsivos são melhores do que os intensivos do ponto de vista 
de bem-estar animal, resulta em parte do fato de que o 
público em geral prioriza a “naturalidade” como o aspeto 
mais importante do bem-estar. Embora este seja sem dúvida 
um aspeto importante, estas ferramentas de avaliação de 
bem-estar são necessárias para identificar áreas proble- 
máticas e poder dar a oportunidade ao produtor de definir 
estratégias de melhoria, por forma a detetar atempadamente 
e melhorar aspetos que põem em causa o bem-estar animal. 

Todos sabemos que a pecuária extensiva é importante a 
nível ambiental, pois sustenta um sistema agroflorestal 
chamado montado, onde a biodiversidade é elevadíssima 
e onde o sequestro do carbono é superior às emissões, no 
entanto, para garantir a sua sustentabilidade económica e 
social a longo prazo, é necessário um esforço para perceber 
que, embora ofereçam vantagens claras sobre os sistemas 
intensivos, no que toca a algumas áreas do bem-estar, não 
estão isentos de desafios.
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tamento apropriado da espécie), permite garantir o cumpri- 
mento de exigentes requisitos para além dos já exigidos 
pela legislação.

Não é novidade que problemas de bem-estar têm um efeito 
negativo no desempenho produtivo. Além disso, melhorar 
o bem-estar animal é uma das estratégias que pode contri- 
buir para reduzir o uso de antibióticos em animais de produ- 
ção, trazendo benefícios a longo prazo para a saúde humana.

De acordo com um inquérito realizado em 2015 e envolvendo 
mais de 27.000 cidadãos dos 28 Estados-Membros da União 
Europeia, 94% dos cidadãos da UE consideram importante 
proteger o bem-estar dos animais de produção. 
(Comissão Europeia, 2016).

O criador em linha pura deverá ser um exemplo das boas 
práticas no setor, não só porque o BEA é um pilar funda- 
mental para qualquer atividade pecuária, mas também 
porque a exploração em linha pura é frequentemente visitada 
por diversas pessoas e entidades do setor e não só. 
Escolas, faculdades, consumidores e curiosos devem con- 
hecer e procurar visitar os melhores exemplos por forma 
a elucidar as pessoas de que os animais de explorações 
certificadas estão a ser produzidos da forma mais ética, 
humana e responsável. 

Implementar um projeto de certificação em explorações 
de reprodutores gera inúmeras vantagens, não apenas para 
o animal, mas também para o criador, uma vez que oferece 
acesso a novos mercados e uma vantagem comparativa- 
mente à concorrência, através da diferenciação e compro- 
misso em melhorar o nível de bem-estar dos seus animais. 

Quando compra um reprodutor de uma exploração certi- 
ficada, está também a comprar um conjunto de padrões 
éticos pelos quais a exploração é responsável dando a 
garantia de que cada animal é criado com os mais altos 
padrões de bem-estar e tratamento humano.

Tradicionalmente, a pesquisa sobre o bem-estar dos animais 
de produção tem-se concentrado principalmente em pro- 
blemas de bem-estar considerados comuns em sistemas 
intensivos, enquanto o bem-estar de animais mantidos em 
regimes extensivos (realidade de 99,9% dos criadores em 
linha pura) atrai muito menos atenção. Embora seja inegável 
de que os sistemas extensivos tenham muitos benefícios 
em termos de bem-estar animal, eles não estão isentos 
de problemas.

Existe uma grande heterogeneidade em termos de con- 
dições/ instalações, qualidade dos alimentos, acesso a 
água adequada e maneio, e isso pode levantar sérias preo- 

cupações de bem-estar relacionadas com a fome e sede 
prolongadas e também com o stress. Um maneio pouco 
frequente e/ou inadequado pode prejudicar a relação homem- 
animal e ter um efeito negativo no bem-estar dos animais. 

Por exemplo, ações como gritar, fazer movimentos bruscos 
e tocar os animais abruptamente, tendencialmente aumen- 
tam o nível de medo dos animais pelos humanos, causando 
uma maior distância de fuga. Operações de maneio como 
descorna, vacinação ou colheita de sangue também podem 
considerar-se ações aversivas, no entanto, se efetuadas 
com meios de contenção adequados e tranquilizadores 
dos animais, não conduzem a respostas tão negativas, 
que se prolongadas no tempo podem conduzir a stress 
agudo ou crónico.

O temperamento dos animais está associado à intensidade 
na resposta ao stress, ou seja, em indivíduos mais reativos 
ocorre maior ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
face a situações stressantes e como consequência há uma 
redução na libertação de gonadotrofinas, o que afeta dire- 
tamente a função reprodutiva. Em explorações que utilizam 
técnicas como a inseminação artificial, fêmeas menos reativas 
apresentam sinais de cio (na presença de um observador), 
mais frequentemente que as mais reativas, o que também 
pode afetar a taxa de sucesso reprodutivo destes animais. 
Num estudo com novilhas da raça Angus foi observada 
uma taxa de prenhez 8,4% menor nas fêmeas reativas quando 
comparadas às calmas (Kasimanickam et al., 2014).

Um dos 12 critérios avaliados no protocolo WQ, para além 
da relação humano-animal falada anteriormente, é a ausê- 
ncia de fome prolongada, que nas engordas intensivas 
acaba por ser muito bem assegurado, tendo em conta que 
em alguns casos os animais comem concentrado adequado 
à sua fase de crescimento e ad libitum, mas no que diz 
respeito aos sistemas extensivos (realidade dos criadores 

Na panorâmica atual, os consumidores, os mercados e a 
própria sociedade começam a exigir ao sector agropecuário 
uma redobrada atenção no que diz respeito ao bem-estar 
animal, uma vez que está alicerçado a preocupações éticas 
que derivam do fato de os animais serem seres sencientes, 
ou seja, capazes de sofrer e vivenciar emoções.

A Certis mantém firme a sua aposta neste princípio, sendo a 
primeira entidade certificadora portuguesa reconhecida para 
certificar o bem-estar animal em todas as fases da cadeia 
produtiva com base no projeto Europeu Welfare Quality®. 
Esta certificação baseada em 4 princípios fundamentais 
(boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e compor- 



por estes dois vírus, além de garantir um estatuto sanitário 
de livre das doenças IBR e BVD. A vacinação permite alcan- 
çar estes objetivos quando bloqueia a circulação viral dentro 
da vacada o mais eficientemente possível, diminuindo o 
número de animais positivos a IBR e BVD. Ambos os vírus 
têm uma particularidade específica, são capazes de gerar 
animais infetados para a vida (portadores latentes no caso 
da IBR e animais persistentemente infetados no BVD), que 
são o principal foco de infeção dentro do efetivo. Embora 
partilhem desta característica, é verdade que não geram 
estes animais portadores do vírus da mesma forma, sendo 
importante referir ambos vírus separadamente. Uma carac- 
terística comum a ambos os vírus, é que a estratégia mais 
eficaz para controlar as novas infeções é combinar um plano 
vacinal adequado à realidade da vacada com a monitorização 
laboratorial destas duas doenças no rebanho.
De referir que em conjunto com a vacinação, deve-se asse- 
gurar um correto maneio animal e a implementação de um 
plano de bios-segurança que previna a entrada e dissemi-
nação das doenças na vacada.

A realização de uma avaliação pontual do efetivo para conhe- 
cer a situação epidemiológica da exploração em relação à 
IBR e BVD é muito comum antes de se iniciar um plano 
vacinal, mas monitorizar e avaliar as melhorias no estatuto 
sanitário após a vacinação é menos frequente, apesar de 
ser uma informação muito útil. De seguida será descrito como 
podemos de forma simples económica monitorizar de acordo 
com o tipo de vírus e objetivo do protocolo de vacinação.
 

  IBR (RINOTRAQUEÍTE INFECIOSA BOVINA)

O vírus IBR, é um Herpes Vírus, logo ao infetar um novo 
animal, este permanecerá portador do vírus para a vida, 
alternando entre um estado de latência (sem demonstrar 
qualquer tipo de sintomas de doença) e um estado de reati- 
vação perante um momento de stress e imunodepressão 
(ex. transporte, parto, stress térmico, outras doenças, etc.), e 
neste último estado poderá infetar novos animais na vacada. 

Dentro de um rebanho a principal fonte de novas infeções 
da IBR é um animal portador latente, sendo que em explo- 
rações não vacinadas esse animal portador latente poderá 
infetar até cerca de sete novos animais durante a sua vida 
produtiva (A. Mauroy, 2018), enquanto que em explorações 
vacinadas o objetivo é obter um número de novas infeções 
por cada por cada animal infetado inferior a um, ou seja, 
diminuir a taxa de reprodução básica do vírus, conceito 
hoje em dia muito reconhecido devido à pandemia COVID 
19. Tendo em conta este fato, para avaliar a eficácia da 

mais eficazes a implementar nas vacadas.

O tipo de vacina utilizada para a BVD pode determinar ou 
não a possibilidade de monitorizar o vírus a nível do animal 
individual, bem como a sua utilização em animais gestantes. 
Tendo o vírus BVD elevada afinidade para a infeção do 
embrião ou feto, uma vacina inativada em comparação com 
uma vacina viva, é a única segura a 100%, ou seja, não haverá 
a possibilidade de infeção do feto pelo vírus da vacina quando 
forem vacinadas fêmeas gestantes.

Outra vantagem da utilização de vacinas inativadas para 
BVD é permitem a monitorização da circulação do vírus 
no rebanho através da pesquisa de anticorpos p80 (ELISA 
p80), que é o teste de diagnóstico mais utilizado em pro- 
gramas de controlo e erradicação de BVD a nível laboratorial, 
pela sua facilidade de realizar e baixo custo.

Qual é o método mais fácil de monitorizar a circulação de 
BVD na vacada? 
Tal como acontece com a IBR, o método mais simples e 
económico de identificar a circulação do vírus BVD numa 
vacada de carne é a pesquisa de anticorpos contra o BVD 
no sangue mediante testes laboratoriais (ELISA p80). Uma 
amostragem de 5% a 10% dos animais, permitirá ter uma 
avaliação fiável da situação epidemiológica para BVD no 
rebanho. 

A pesquisa de anticorpos para a proteína p80 permitirá 
concluir se ocorreram ou se estão a ocorrer novas infeções 
de animais na vacada. A proteína p80 é sintetizada pelo 
vírus quando este se multiplica no animal, ou seja, ocorre 
no momento em que o animal está a sofrer a doença ou 
quando foi vacinado com uma vacina viva (sendo uma vacina 
viva o vírus vacinal também se irá multiplicar no animal). 

É por este motivo, que as vacinas vivas não permitem avaliar 
se há novas infeções através da pesquisa de anticorpos p80, 
logo a avaliação da eficácia do plano de vacinação deixa 
de ser de implementação fácil e com uma boa relação de 
custo-benefício.

Um resultado positivo no ELISA p80 nos sangues dos animais 
amostrados significa que o vírus infetou esse animal recen- 
temente. Ao analisar em conjunto todas as amostras de 
sangue realizadas, conseguimos estimar a % dos animais 
infetados, e concluir se o vírus BVD está circular ativamente 
entre os animais. Existe uma relação entre a % de animais 
positivos aos anticorpos p80, a circulação do vírus e a 
probabilidade existirem animais PI no rebanho (Bitsch and 
Ronsholt, 1995).

vacinação, a via mais adequada é identificar anualmente o 
número de animais portadores (positivos a IBR) na exploração 
e pontuar este índice ao longo dos anos.

Um objetivo a cumprir é que anualmente o número de animais 
positivos seja menor até serem alcançadas prevalências 
baixas (número de animais positivos inferior a 5%). 
Chegando a este patamar, a estratégia mais lógica será a de 
sacrificar os animais positivos para erradicar a doença do 
efetivo. É importante notar que nem toda as vacinas permitem 
diferenciar os animais infetados, só as vacinas marcadas 
para o vírus IBR o fazem, tendo aumentado por este motivo 
a sua utilização em vacas de carne.

Qual é o método mais fácil de monitorizar os animais positivos 
para a IBR? 
Na realidade a monitorização da IBR nas vacadas de carne 
só é viável se forem realizadas análises individuais de sangue 
por amostragem, ou seja, analisar apenas um determinado 
número de animais do efetivo, evitando deste modo custos 
elevados com as análises laboratoriais. De facto, percentagens 
de 5 a 10% de animais amostrados são suficientes para fazer 
uma estimativa fiável.

Nas explorações que usam uma vacina marcada para IBR ou 
que não vacinam, o meio de diagnóstico mais prático é o 
ELISA gE, que na presença de um resultado positivo, indica 
que os animais são positivos e portadores da doença IBR. 
Desta forma ao avaliar o nº total das amostras de sangue 
realizadas, podemos identificar o número total de positivos 
dentro dessa amostragem, e no seguimento a percentagem 
dos animais infetados na exploração. 

% de positivos < 8%: recomenda-se avaliar todo o efetivo de 
modo a identificar e refugar os animais positivos, tendo como 
objetivo a erradicação da doença da vacada.

% de positivos > 8%:  nestes casos a vacinação e monito- 
rização são essenciais para prevenir novas infeções e diminuir 
a % de animais positivos (prevalência) na vacada.

% de positivos > 30%: a prevalência do vírus é média a alta, 
sendo recomendada protocolos de vacinação semestrais para 
bloquear a circulação viral rápida e eficientemente, com o 
objetivo de diminuir a prevalência o mais rapidamente possível.

As vacinas vivas contra IBR são completamente seguras em 
animais gestante e proporcionam uma resposta imunológica 
mais completa do que as vacinas inativadas. Se o objetivo 
do veterinário e produtor é diminuir anualmente o número 
de animais positivos a IBR, em situações de pressão viral 
muito elevada, os protocolos anuais não são suficientes para 
controlar o aparecimento de novas infeções (Dispas, 2013). 
A monitorização por rotina através do teste ELISA gE (semes- 
tral ou anual) permite decidir qual a estratégia de prevenção 
e de vacinação mais adequada para cada efetivo.

  
  BVD (DIARREIA VIRAL BOVINA)

A BVD, é uma doença que afeta a nível mundial os rebanhos 
de bovinos. A circulação do vírus é muito comum na popu- 
lação bovina, sendo as novas infeções muito comuns. Ao 
contrário do vírus da IBR, um animal que fica infetado com 
BVD, não será portador do vírus para a vida, desenvolverá 
a doença e excretará o vírus por um curto período (aproxi- 
madamente 12 dias). 

  No entanto, se a infeção ocorrer numa fêmea gestante 
entre 60 e 120 dias, podem ocorrer duas situações: 
morte do embrião (reabsorção precoce ou aborto) ou 
nascimento de animal persistentemente infetado (PI) para 
toda a vida. Este animal PI não identifica o vírus como um 
agente infe- cioso externo logo o seu sistema de defesas 
não atua. Durante o seu tempo de permanência na vacada 
irá excretar continuamente o vírus, sendo a fonte de novas 
infeções dentro do efetivo.

A implementação de medidas de prevenção é importante 
para proteger os animais e reduzir a circulação do vírus 
dentro da vacada, e desta forma evitar a infeção de fêmeas 
gestantes e bloquear o aparecimento de novos animais PI. 
Para tal, a identificação e eliminação dos animais PI em 
conjunto com implementação da vacinação, são as estratégias 
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em linha pura), os animais forrageiam a maior parte da sua 
alimentação e por vezes precisam de lidar com longos 
períodos em que a disponibilidade alimentar não possui 
nutrientes suficientes para atender às suas necessidades. 
Quando isto acontece, os animais podem apresentar baixos 
scores de condição corporal e podem até sofrer fome crónica, 
comprometendo a sua função imunológica e até mesmo 
reprodutiva. Nas auditorias de BEA é avaliada a condição 
corporal de uma amostragem significativa da exploração 
e é apresentado ao produtor o resultado dessa avaliação, 
com base na observação direta de 4 zonas do corpo do 
animal para se definir o score de condição corporal.

Dependendo da temperatura ambiente e do consumo ali- 
mentar, a ingestão de água pode variar drasticamente. 
Além da disponibilidade hídrica, a qualidade da água tem 
impacto direto no bem-estar dos animais. O acesso a água 
de má qualidade pode alterar drasticamente a saúde dos 
animais. A água pode estar contaminada por minerais, 
estrume, microrganismos e algas e esses contaminantes 
podem afetar a aparência, odor e sabor da água, bem como 
as suas propriedades físicas e químicas. Alguns conta- 
minantes podem condicionar diretamente a saúde animal, 
causando doença e outros têm um efeito mais indireto po- 
dendo fazer com que o gado diminua a sua ingestão total 
de água. Quando a ingestão de água é suprimida, a ingestão 
de alimento também diminui e, como resultado, os animais 
ganham menos peso.

Um estudo canadiano feito durante um período de 2 meses, 
constatou que o gado que bebeu água limpa ao invés de 
beber água diretamente de uma lagoa, ganhou 23% mais 
peso e passou mais tempo a pastar (Wilms et al., 2002). 
Há ainda outros estudos que indicam uma melhoria de 9 
a 10% no ganho de peso de bovinos que consomem água 
limpa. Reduzir a concentração de algas e outros microrga- 
nismos, prevenir a contaminação fecal, fornecer água fresca 
em vez de água das charcas e limpar os bebedouros regu- 
larmente pode resultar em melhorias no bem-estar e desem- 
penho dos animais. Nas auditorias de BEA é avaliado o 
número de bebedouros existentes e se estes são suficientes 
para o número de animais presentes (em bebedouros lineares 
são considerados os centímetros por animal). Também é 
avaliado o estado de limpeza, funcionamento e conservação 
dos mesmos.

A suposição amplamente aceite de que os sistemas exte- 
nsivos são melhores do que os intensivos do ponto de vista 
de bem-estar animal, resulta em parte do fato de que o 
público em geral prioriza a “naturalidade” como o aspeto 
mais importante do bem-estar. Embora este seja sem dúvida 
um aspeto importante, estas ferramentas de avaliação de 
bem-estar são necessárias para identificar áreas proble- 
máticas e poder dar a oportunidade ao produtor de definir 
estratégias de melhoria, por forma a detetar atempadamente 
e melhorar aspetos que põem em causa o bem-estar animal. 

Todos sabemos que a pecuária extensiva é importante a 
nível ambiental, pois sustenta um sistema agroflorestal 
chamado montado, onde a biodiversidade é elevadíssima 
e onde o sequestro do carbono é superior às emissões, no 
entanto, para garantir a sua sustentabilidade económica e 
social a longo prazo, é necessário um esforço para perceber 
que, embora ofereçam vantagens claras sobre os sistemas 
intensivos, no que toca a algumas áreas do bem-estar, não 
estão isentos de desafios.

Texto: Deolinda Silva
Diretora Serviços Técnicos Ruminantes_Hipra Portugal

Qual a importância de monitorizar as doenças IBR e BVD
nas vacadas de raça pura Aberdeen-Angus em Portugal  

A implementação de planos de vacinação em vacadas de 
carne é cada vez mais frequente, com o objetivo de proteger 
o efetivo contra vírus como o IBR e BVD que afetam a ferti- 
lidade e produtividade, evitando ou minimizando o seu 
impacto negativo. Em muitos casos, a decisão de iniciar ou 
não a vacinação é tomada após a realização de análises 
sanguíneas por amostragem de um determinado número de 
animais da vacada, no entanto, a monitorização da evolução 
das doenças e eficácia do plano vacinal após a vacinação 
não é realizada por rotina. Este artigo tem o objetivo de 
demonstrar a mais-valia e a importância de monitorizar os 
planos vacinais contra a IBR e BVD, e também explicar como 
se pode fazer de forma simples numa vacada de carne.

A profissionalização e a necessidade de sustentabilidade no 
sector agropecuário motivam os produtores a procurar uma 
melhor eficiência reprodutiva e produtiva das suas explo- 
rações. No caso das vacadas de carne, obter o maior número 
de vitelos desmamados por ano é o principal objetivo, e 
para tal, é essencial um bom maneio nutricional e animal, 

uma ótima gestão de recursos da exploração e um controlo 
das doenças infeciosas que afetam a fertilidade e produti- 
vidade. Por outro lado, o aumento da pressão por parte do 
consumidor, da indústria e das entidades reguladoras para 
produzir carne com sustentabilidade, minimizando o impacto 
ambiental, e garantindo o bem-estar animal e a redução de 
utilização de antibióticos, conduziram a um alerta para a 
prevenção e para a utilização de vacinas para melhorar o 
estatuto sanitário do efetivo.   

A vacinação do efetivo contra alguma doença tem dois obje- 
tivos: reduzir ou prevenir o aparecimento de sinais clínicos 
das doenças (ex. mortalidades embrionárias, abortos, 
pneumonias, etc.) e ao mesmo tempo bloquear a circulação 
dos vírus no efetivo, e desta forma prevenir o aparecimento 
de novos animais infetados. 

No caso das vacadas puras de raça Aberdeen Angus, a vaci- 
nação contra a IBR e o BVD pretende melhorar a fertilidade, 
prevenir as mortalidades embrionárias e abortos causados 
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sendo monitorizados, são um plano de controlo das doenças 
incompleto. Como tal a utilização de vacinas que permitam 
diferenciar se existe ou não infeção, é um dos fatores chave 
para o sucesso do plano vacinal, permitindo avaliar os resul- 
tados e também tomar decisões sobre ajustes necessários 
a fazer ao longo do tempo no protocolo.

A HIPRA, como laboratório de referência na saúde animal, 
está comprometida com o melhoramento da fertilidade e 
produtividade das explorações de bovinos de carne no 
extensivo. Com esse objetivo, disponibilizamos um serviço 
de diagnóstico ao médico veterinário e seus clientes, que 
permite conhecer o estatuto sanitário do efetivo, e desta 
forma propor um plano de controlo das doenças completo 
e adequado à realidade da vacada, melhorando o estatuto 
sanitário dos animais e a rentabilidade económica da vacada.

Consulte o seu médico veterinário para definir quais as 
medidas preventivas e protocolo de vacinação que melhor 
se alinham para a sua exploração.

Para mais informações sobre este assunto, contacte: 

Deolinda Silva
Tel. (351) 915052335
deolinda.silva@hipra.com www.hipra.com

Prevalências entre 0% a 10%: muito baixa circulação vírica 
e 4% de risco de ter um animal PI.

Prevalências entre 10% a 30%: baixa circulação vírica e 4% de 
risco de ter um animal PI. Manter a monitorização.

Prevalências > 30%: circulação vírica média a alta e 20% de 
risco de ter um animal PI. Manter a monitorização e pesquisar 
/identificar os animais PI. 

Após a conclusão inicial sobre a existência ou não da circula- 
ção do vírus BVD no efetivo, no caso de existir uma preva- 
lência média a alta, é aconselhável fazer uma pesquisa e 
identificação de animais PI no rebanho, através de testes 
que identificam a presença do vírus em animais suspeitos, 
para seu posterior refugo, não esquecendo de realizar a 
pesquisa em animais recém-nascidos. Esta amostragem 
pode ser feita pelo teste ELISA antigénio (análise de sangue) 
ou por um teste PCR (pesquisa de DNA do vírus em vários 
tipos de amostras recolhidas no animal como sangue, tecido 
da orelha, etc.).

Para concluir, só através da monitorização frequente da 
situação epidemiológica da vacada para os vírus IBR e BVD, 
se podem tomar decisões que otimizem e melhorem os 
resultados da vacinação.Os protocolos de vacinação não 

tamento apropriado da espécie), permite garantir o cumpri- 
mento de exigentes requisitos para além dos já exigidos 
pela legislação.

Não é novidade que problemas de bem-estar têm um efeito 
negativo no desempenho produtivo. Além disso, melhorar 
o bem-estar animal é uma das estratégias que pode contri- 
buir para reduzir o uso de antibióticos em animais de produ- 
ção, trazendo benefícios a longo prazo para a saúde humana.

De acordo com um inquérito realizado em 2015 e envolvendo 
mais de 27.000 cidadãos dos 28 Estados-Membros da União 
Europeia, 94% dos cidadãos da UE consideram importante 
proteger o bem-estar dos animais de produção. 
(Comissão Europeia, 2016).

O criador em linha pura deverá ser um exemplo das boas 
práticas no setor, não só porque o BEA é um pilar funda- 
mental para qualquer atividade pecuária, mas também 
porque a exploração em linha pura é frequentemente visitada 
por diversas pessoas e entidades do setor e não só. 
Escolas, faculdades, consumidores e curiosos devem con- 
hecer e procurar visitar os melhores exemplos por forma 
a elucidar as pessoas de que os animais de explorações 
certificadas estão a ser produzidos da forma mais ética, 
humana e responsável. 

Implementar um projeto de certificação em explorações 
de reprodutores gera inúmeras vantagens, não apenas para 
o animal, mas também para o criador, uma vez que oferece 
acesso a novos mercados e uma vantagem comparativa- 
mente à concorrência, através da diferenciação e compro- 
misso em melhorar o nível de bem-estar dos seus animais. 

Quando compra um reprodutor de uma exploração certi- 
ficada, está também a comprar um conjunto de padrões 
éticos pelos quais a exploração é responsável dando a 
garantia de que cada animal é criado com os mais altos 
padrões de bem-estar e tratamento humano.

Tradicionalmente, a pesquisa sobre o bem-estar dos animais 
de produção tem-se concentrado principalmente em pro- 
blemas de bem-estar considerados comuns em sistemas 
intensivos, enquanto o bem-estar de animais mantidos em 
regimes extensivos (realidade de 99,9% dos criadores em 
linha pura) atrai muito menos atenção. Embora seja inegável 
de que os sistemas extensivos tenham muitos benefícios 
em termos de bem-estar animal, eles não estão isentos 
de problemas.

Existe uma grande heterogeneidade em termos de con- 
dições/ instalações, qualidade dos alimentos, acesso a 
água adequada e maneio, e isso pode levantar sérias preo- 

cupações de bem-estar relacionadas com a fome e sede 
prolongadas e também com o stress. Um maneio pouco 
frequente e/ou inadequado pode prejudicar a relação homem- 
animal e ter um efeito negativo no bem-estar dos animais. 

Por exemplo, ações como gritar, fazer movimentos bruscos 
e tocar os animais abruptamente, tendencialmente aumen- 
tam o nível de medo dos animais pelos humanos, causando 
uma maior distância de fuga. Operações de maneio como 
descorna, vacinação ou colheita de sangue também podem 
considerar-se ações aversivas, no entanto, se efetuadas 
com meios de contenção adequados e tranquilizadores 
dos animais, não conduzem a respostas tão negativas, 
que se prolongadas no tempo podem conduzir a stress 
agudo ou crónico.

O temperamento dos animais está associado à intensidade 
na resposta ao stress, ou seja, em indivíduos mais reativos 
ocorre maior ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
face a situações stressantes e como consequência há uma 
redução na libertação de gonadotrofinas, o que afeta dire- 
tamente a função reprodutiva. Em explorações que utilizam 
técnicas como a inseminação artificial, fêmeas menos reativas 
apresentam sinais de cio (na presença de um observador), 
mais frequentemente que as mais reativas, o que também 
pode afetar a taxa de sucesso reprodutivo destes animais. 
Num estudo com novilhas da raça Angus foi observada 
uma taxa de prenhez 8,4% menor nas fêmeas reativas quando 
comparadas às calmas (Kasimanickam et al., 2014).

Um dos 12 critérios avaliados no protocolo WQ, para além 
da relação humano-animal falada anteriormente, é a ausê- 
ncia de fome prolongada, que nas engordas intensivas 
acaba por ser muito bem assegurado, tendo em conta que 
em alguns casos os animais comem concentrado adequado 
à sua fase de crescimento e ad libitum, mas no que diz 
respeito aos sistemas extensivos (realidade dos criadores 

Na panorâmica atual, os consumidores, os mercados e a 
própria sociedade começam a exigir ao sector agropecuário 
uma redobrada atenção no que diz respeito ao bem-estar 
animal, uma vez que está alicerçado a preocupações éticas 
que derivam do fato de os animais serem seres sencientes, 
ou seja, capazes de sofrer e vivenciar emoções.

A Certis mantém firme a sua aposta neste princípio, sendo a 
primeira entidade certificadora portuguesa reconhecida para 
certificar o bem-estar animal em todas as fases da cadeia 
produtiva com base no projeto Europeu Welfare Quality®. 
Esta certificação baseada em 4 princípios fundamentais 
(boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e compor- 
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por estes dois vírus, além de garantir um estatuto sanitário 
de livre das doenças IBR e BVD. A vacinação permite alcan- 
çar estes objetivos quando bloqueia a circulação viral dentro 
da vacada o mais eficientemente possível, diminuindo o 
número de animais positivos a IBR e BVD. Ambos os vírus 
têm uma particularidade específica, são capazes de gerar 
animais infetados para a vida (portadores latentes no caso 
da IBR e animais persistentemente infetados no BVD), que 
são o principal foco de infeção dentro do efetivo. Embora 
partilhem desta característica, é verdade que não geram 
estes animais portadores do vírus da mesma forma, sendo 
importante referir ambos vírus separadamente. Uma carac- 
terística comum a ambos os vírus, é que a estratégia mais 
eficaz para controlar as novas infeções é combinar um plano 
vacinal adequado à realidade da vacada com a monitorização 
laboratorial destas duas doenças no rebanho.
De referir que em conjunto com a vacinação, deve-se asse- 
gurar um correto maneio animal e a implementação de um 
plano de bios-segurança que previna a entrada e dissemi-
nação das doenças na vacada.

A realização de uma avaliação pontual do efetivo para conhe- 
cer a situação epidemiológica da exploração em relação à 
IBR e BVD é muito comum antes de se iniciar um plano 
vacinal, mas monitorizar e avaliar as melhorias no estatuto 
sanitário após a vacinação é menos frequente, apesar de 
ser uma informação muito útil. De seguida será descrito como 
podemos de forma simples económica monitorizar de acordo 
com o tipo de vírus e objetivo do protocolo de vacinação.
 

  IBR (RINOTRAQUEÍTE INFECIOSA BOVINA)

O vírus IBR, é um Herpes Vírus, logo ao infetar um novo 
animal, este permanecerá portador do vírus para a vida, 
alternando entre um estado de latência (sem demonstrar 
qualquer tipo de sintomas de doença) e um estado de reati- 
vação perante um momento de stress e imunodepressão 
(ex. transporte, parto, stress térmico, outras doenças, etc.), e 
neste último estado poderá infetar novos animais na vacada. 

Dentro de um rebanho a principal fonte de novas infeções 
da IBR é um animal portador latente, sendo que em explo- 
rações não vacinadas esse animal portador latente poderá 
infetar até cerca de sete novos animais durante a sua vida 
produtiva (A. Mauroy, 2018), enquanto que em explorações 
vacinadas o objetivo é obter um número de novas infeções 
por cada por cada animal infetado inferior a um, ou seja, 
diminuir a taxa de reprodução básica do vírus, conceito 
hoje em dia muito reconhecido devido à pandemia COVID 
19. Tendo em conta este fato, para avaliar a eficácia da 
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mais eficazes a implementar nas vacadas.

O tipo de vacina utilizada para a BVD pode determinar ou 
não a possibilidade de monitorizar o vírus a nível do animal 
individual, bem como a sua utilização em animais gestantes. 
Tendo o vírus BVD elevada afinidade para a infeção do 
embrião ou feto, uma vacina inativada em comparação com 
uma vacina viva, é a única segura a 100%, ou seja, não haverá 
a possibilidade de infeção do feto pelo vírus da vacina quando 
forem vacinadas fêmeas gestantes.

Outra vantagem da utilização de vacinas inativadas para 
BVD é permitem a monitorização da circulação do vírus 
no rebanho através da pesquisa de anticorpos p80 (ELISA 
p80), que é o teste de diagnóstico mais utilizado em pro- 
gramas de controlo e erradicação de BVD a nível laboratorial, 
pela sua facilidade de realizar e baixo custo.

Qual é o método mais fácil de monitorizar a circulação de 
BVD na vacada? 
Tal como acontece com a IBR, o método mais simples e 
económico de identificar a circulação do vírus BVD numa 
vacada de carne é a pesquisa de anticorpos contra o BVD 
no sangue mediante testes laboratoriais (ELISA p80). Uma 
amostragem de 5% a 10% dos animais, permitirá ter uma 
avaliação fiável da situação epidemiológica para BVD no 
rebanho. 

A pesquisa de anticorpos para a proteína p80 permitirá 
concluir se ocorreram ou se estão a ocorrer novas infeções 
de animais na vacada. A proteína p80 é sintetizada pelo 
vírus quando este se multiplica no animal, ou seja, ocorre 
no momento em que o animal está a sofrer a doença ou 
quando foi vacinado com uma vacina viva (sendo uma vacina 
viva o vírus vacinal também se irá multiplicar no animal). 

É por este motivo, que as vacinas vivas não permitem avaliar 
se há novas infeções através da pesquisa de anticorpos p80, 
logo a avaliação da eficácia do plano de vacinação deixa 
de ser de implementação fácil e com uma boa relação de 
custo-benefício.

Um resultado positivo no ELISA p80 nos sangues dos animais 
amostrados significa que o vírus infetou esse animal recen- 
temente. Ao analisar em conjunto todas as amostras de 
sangue realizadas, conseguimos estimar a % dos animais 
infetados, e concluir se o vírus BVD está circular ativamente 
entre os animais. Existe uma relação entre a % de animais 
positivos aos anticorpos p80, a circulação do vírus e a 
probabilidade existirem animais PI no rebanho (Bitsch and 
Ronsholt, 1995).

vacinação, a via mais adequada é identificar anualmente o 
número de animais portadores (positivos a IBR) na exploração 
e pontuar este índice ao longo dos anos.

Um objetivo a cumprir é que anualmente o número de animais 
positivos seja menor até serem alcançadas prevalências 
baixas (número de animais positivos inferior a 5%). 
Chegando a este patamar, a estratégia mais lógica será a de 
sacrificar os animais positivos para erradicar a doença do 
efetivo. É importante notar que nem toda as vacinas permitem 
diferenciar os animais infetados, só as vacinas marcadas 
para o vírus IBR o fazem, tendo aumentado por este motivo 
a sua utilização em vacas de carne.

Qual é o método mais fácil de monitorizar os animais positivos 
para a IBR? 
Na realidade a monitorização da IBR nas vacadas de carne 
só é viável se forem realizadas análises individuais de sangue 
por amostragem, ou seja, analisar apenas um determinado 
número de animais do efetivo, evitando deste modo custos 
elevados com as análises laboratoriais. De facto, percentagens 
de 5 a 10% de animais amostrados são suficientes para fazer 
uma estimativa fiável.

Nas explorações que usam uma vacina marcada para IBR ou 
que não vacinam, o meio de diagnóstico mais prático é o 
ELISA gE, que na presença de um resultado positivo, indica 
que os animais são positivos e portadores da doença IBR. 
Desta forma ao avaliar o nº total das amostras de sangue 
realizadas, podemos identificar o número total de positivos 
dentro dessa amostragem, e no seguimento a percentagem 
dos animais infetados na exploração. 

% de positivos < 8%: recomenda-se avaliar todo o efetivo de 
modo a identificar e refugar os animais positivos, tendo como 
objetivo a erradicação da doença da vacada.

% de positivos > 8%:  nestes casos a vacinação e monito- 
rização são essenciais para prevenir novas infeções e diminuir 
a % de animais positivos (prevalência) na vacada.

% de positivos > 30%: a prevalência do vírus é média a alta, 
sendo recomendada protocolos de vacinação semestrais para 
bloquear a circulação viral rápida e eficientemente, com o 
objetivo de diminuir a prevalência o mais rapidamente possível.

As vacinas vivas contra IBR são completamente seguras em 
animais gestante e proporcionam uma resposta imunológica 
mais completa do que as vacinas inativadas. Se o objetivo 
do veterinário e produtor é diminuir anualmente o número 
de animais positivos a IBR, em situações de pressão viral 
muito elevada, os protocolos anuais não são suficientes para 
controlar o aparecimento de novas infeções (Dispas, 2013). 
A monitorização por rotina através do teste ELISA gE (semes- 
tral ou anual) permite decidir qual a estratégia de prevenção 
e de vacinação mais adequada para cada efetivo.

  
  BVD (DIARREIA VIRAL BOVINA)

A BVD, é uma doença que afeta a nível mundial os rebanhos 
de bovinos. A circulação do vírus é muito comum na popu- 
lação bovina, sendo as novas infeções muito comuns. Ao 
contrário do vírus da IBR, um animal que fica infetado com 
BVD, não será portador do vírus para a vida, desenvolverá 
a doença e excretará o vírus por um curto período (aproxi- 
madamente 12 dias). 

  No entanto, se a infeção ocorrer numa fêmea gestante 
entre 60 e 120 dias, podem ocorrer duas situações: 
morte do embrião (reabsorção precoce ou aborto) ou 
nascimento de animal persistentemente infetado (PI) para 
toda a vida. Este animal PI não identifica o vírus como um 
agente infe- cioso externo logo o seu sistema de defesas 
não atua. Durante o seu tempo de permanência na vacada 
irá excretar continuamente o vírus, sendo a fonte de novas 
infeções dentro do efetivo.

A implementação de medidas de prevenção é importante 
para proteger os animais e reduzir a circulação do vírus 
dentro da vacada, e desta forma evitar a infeção de fêmeas 
gestantes e bloquear o aparecimento de novos animais PI. 
Para tal, a identificação e eliminação dos animais PI em 
conjunto com implementação da vacinação, são as estratégias 

em linha pura), os animais forrageiam a maior parte da sua 
alimentação e por vezes precisam de lidar com longos 
períodos em que a disponibilidade alimentar não possui 
nutrientes suficientes para atender às suas necessidades. 
Quando isto acontece, os animais podem apresentar baixos 
scores de condição corporal e podem até sofrer fome crónica, 
comprometendo a sua função imunológica e até mesmo 
reprodutiva. Nas auditorias de BEA é avaliada a condição 
corporal de uma amostragem significativa da exploração 
e é apresentado ao produtor o resultado dessa avaliação, 
com base na observação direta de 4 zonas do corpo do 
animal para se definir o score de condição corporal.

Dependendo da temperatura ambiente e do consumo ali- 
mentar, a ingestão de água pode variar drasticamente. 
Além da disponibilidade hídrica, a qualidade da água tem 
impacto direto no bem-estar dos animais. O acesso a água 
de má qualidade pode alterar drasticamente a saúde dos 
animais. A água pode estar contaminada por minerais, 
estrume, microrganismos e algas e esses contaminantes 
podem afetar a aparência, odor e sabor da água, bem como 
as suas propriedades físicas e químicas. Alguns conta- 
minantes podem condicionar diretamente a saúde animal, 
causando doença e outros têm um efeito mais indireto po- 
dendo fazer com que o gado diminua a sua ingestão total 
de água. Quando a ingestão de água é suprimida, a ingestão 
de alimento também diminui e, como resultado, os animais 
ganham menos peso.

Um estudo canadiano feito durante um período de 2 meses, 
constatou que o gado que bebeu água limpa ao invés de 
beber água diretamente de uma lagoa, ganhou 23% mais 
peso e passou mais tempo a pastar (Wilms et al., 2002). 
Há ainda outros estudos que indicam uma melhoria de 9 
a 10% no ganho de peso de bovinos que consomem água 
limpa. Reduzir a concentração de algas e outros microrga- 
nismos, prevenir a contaminação fecal, fornecer água fresca 
em vez de água das charcas e limpar os bebedouros regu- 
larmente pode resultar em melhorias no bem-estar e desem- 
penho dos animais. Nas auditorias de BEA é avaliado o 
número de bebedouros existentes e se estes são suficientes 
para o número de animais presentes (em bebedouros lineares 
são considerados os centímetros por animal). Também é 
avaliado o estado de limpeza, funcionamento e conservação 
dos mesmos.

A suposição amplamente aceite de que os sistemas exte- 
nsivos são melhores do que os intensivos do ponto de vista 
de bem-estar animal, resulta em parte do fato de que o 
público em geral prioriza a “naturalidade” como o aspeto 
mais importante do bem-estar. Embora este seja sem dúvida 
um aspeto importante, estas ferramentas de avaliação de 
bem-estar são necessárias para identificar áreas proble- 
máticas e poder dar a oportunidade ao produtor de definir 
estratégias de melhoria, por forma a detetar atempadamente 
e melhorar aspetos que põem em causa o bem-estar animal. 

Todos sabemos que a pecuária extensiva é importante a 
nível ambiental, pois sustenta um sistema agroflorestal 
chamado montado, onde a biodiversidade é elevadíssima 
e onde o sequestro do carbono é superior às emissões, no 
entanto, para garantir a sua sustentabilidade económica e 
social a longo prazo, é necessário um esforço para perceber 
que, embora ofereçam vantagens claras sobre os sistemas 
intensivos, no que toca a algumas áreas do bem-estar, não 
estão isentos de desafios.

A implementação de planos de vacinação em vacadas de 
carne é cada vez mais frequente, com o objetivo de proteger 
o efetivo contra vírus como o IBR e BVD que afetam a ferti- 
lidade e produtividade, evitando ou minimizando o seu 
impacto negativo. Em muitos casos, a decisão de iniciar ou 
não a vacinação é tomada após a realização de análises 
sanguíneas por amostragem de um determinado número de 
animais da vacada, no entanto, a monitorização da evolução 
das doenças e eficácia do plano vacinal após a vacinação 
não é realizada por rotina. Este artigo tem o objetivo de 
demonstrar a mais-valia e a importância de monitorizar os 
planos vacinais contra a IBR e BVD, e também explicar como 
se pode fazer de forma simples numa vacada de carne.

A profissionalização e a necessidade de sustentabilidade no 
sector agropecuário motivam os produtores a procurar uma 
melhor eficiência reprodutiva e produtiva das suas explo- 
rações. No caso das vacadas de carne, obter o maior número 
de vitelos desmamados por ano é o principal objetivo, e 
para tal, é essencial um bom maneio nutricional e animal, 

uma ótima gestão de recursos da exploração e um controlo 
das doenças infeciosas que afetam a fertilidade e produti- 
vidade. Por outro lado, o aumento da pressão por parte do 
consumidor, da indústria e das entidades reguladoras para 
produzir carne com sustentabilidade, minimizando o impacto 
ambiental, e garantindo o bem-estar animal e a redução de 
utilização de antibióticos, conduziram a um alerta para a 
prevenção e para a utilização de vacinas para melhorar o 
estatuto sanitário do efetivo.   

A vacinação do efetivo contra alguma doença tem dois obje- 
tivos: reduzir ou prevenir o aparecimento de sinais clínicos 
das doenças (ex. mortalidades embrionárias, abortos, 
pneumonias, etc.) e ao mesmo tempo bloquear a circulação 
dos vírus no efetivo, e desta forma prevenir o aparecimento 
de novos animais infetados. 

No caso das vacadas puras de raça Aberdeen Angus, a vaci- 
nação contra a IBR e o BVD pretende melhorar a fertilidade, 
prevenir as mortalidades embrionárias e abortos causados 

sendo monitorizados, são um plano de controlo das doenças 
incompleto. Como tal a utilização de vacinas que permitam 
diferenciar se existe ou não infeção, é um dos fatores chave 
para o sucesso do plano vacinal, permitindo avaliar os resul- 
tados e também tomar decisões sobre ajustes necessários 
a fazer ao longo do tempo no protocolo.

A HIPRA, como laboratório de referência na saúde animal, 
está comprometida com o melhoramento da fertilidade e 
produtividade das explorações de bovinos de carne no 
extensivo. Com esse objetivo, disponibilizamos um serviço 
de diagnóstico ao médico veterinário e seus clientes, que 
permite conhecer o estatuto sanitário do efetivo, e desta 
forma propor um plano de controlo das doenças completo 
e adequado à realidade da vacada, melhorando o estatuto 
sanitário dos animais e a rentabilidade económica da vacada.

Consulte o seu médico veterinário para definir quais as 
medidas preventivas e protocolo de vacinação que melhor 
se alinham para a sua exploração.

Para mais informações sobre este assunto, contacte: 

Deolinda Silva
Tel. (351) 915052335
deolinda.silva@hipra.com www.hipra.com

Prevalências entre 0% a 10%: muito baixa circulação vírica 
e 4% de risco de ter um animal PI.

Prevalências entre 10% a 30%: baixa circulação vírica e 4% de 
risco de ter um animal PI. Manter a monitorização.

Prevalências > 30%: circulação vírica média a alta e 20% de 
risco de ter um animal PI. Manter a monitorização e pesquisar 
/identificar os animais PI. 

Após a conclusão inicial sobre a existência ou não da circula- 
ção do vírus BVD no efetivo, no caso de existir uma preva- 
lência média a alta, é aconselhável fazer uma pesquisa e 
identificação de animais PI no rebanho, através de testes 
que identificam a presença do vírus em animais suspeitos, 
para seu posterior refugo, não esquecendo de realizar a 
pesquisa em animais recém-nascidos. Esta amostragem 
pode ser feita pelo teste ELISA antigénio (análise de sangue) 
ou por um teste PCR (pesquisa de DNA do vírus em vários 
tipos de amostras recolhidas no animal como sangue, tecido 
da orelha, etc.).

Para concluir, só através da monitorização frequente da 
situação epidemiológica da vacada para os vírus IBR e BVD, 
se podem tomar decisões que otimizem e melhorem os 
resultados da vacinação.Os protocolos de vacinação não 

tamento apropriado da espécie), permite garantir o cumpri- 
mento de exigentes requisitos para além dos já exigidos 
pela legislação.

Não é novidade que problemas de bem-estar têm um efeito 
negativo no desempenho produtivo. Além disso, melhorar 
o bem-estar animal é uma das estratégias que pode contri- 
buir para reduzir o uso de antibióticos em animais de produ- 
ção, trazendo benefícios a longo prazo para a saúde humana.

De acordo com um inquérito realizado em 2015 e envolvendo 
mais de 27.000 cidadãos dos 28 Estados-Membros da União 
Europeia, 94% dos cidadãos da UE consideram importante 
proteger o bem-estar dos animais de produção. 
(Comissão Europeia, 2016).

O criador em linha pura deverá ser um exemplo das boas 
práticas no setor, não só porque o BEA é um pilar funda- 
mental para qualquer atividade pecuária, mas também 
porque a exploração em linha pura é frequentemente visitada 
por diversas pessoas e entidades do setor e não só. 
Escolas, faculdades, consumidores e curiosos devem con- 
hecer e procurar visitar os melhores exemplos por forma 
a elucidar as pessoas de que os animais de explorações 
certificadas estão a ser produzidos da forma mais ética, 
humana e responsável. 

Implementar um projeto de certificação em explorações 
de reprodutores gera inúmeras vantagens, não apenas para 
o animal, mas também para o criador, uma vez que oferece 
acesso a novos mercados e uma vantagem comparativa- 
mente à concorrência, através da diferenciação e compro- 
misso em melhorar o nível de bem-estar dos seus animais. 

Quando compra um reprodutor de uma exploração certi- 
ficada, está também a comprar um conjunto de padrões 
éticos pelos quais a exploração é responsável dando a 
garantia de que cada animal é criado com os mais altos 
padrões de bem-estar e tratamento humano.

Tradicionalmente, a pesquisa sobre o bem-estar dos animais 
de produção tem-se concentrado principalmente em pro- 
blemas de bem-estar considerados comuns em sistemas 
intensivos, enquanto o bem-estar de animais mantidos em 
regimes extensivos (realidade de 99,9% dos criadores em 
linha pura) atrai muito menos atenção. Embora seja inegável 
de que os sistemas extensivos tenham muitos benefícios 
em termos de bem-estar animal, eles não estão isentos 
de problemas.

Existe uma grande heterogeneidade em termos de con- 
dições/ instalações, qualidade dos alimentos, acesso a 
água adequada e maneio, e isso pode levantar sérias preo- 

cupações de bem-estar relacionadas com a fome e sede 
prolongadas e também com o stress. Um maneio pouco 
frequente e/ou inadequado pode prejudicar a relação homem- 
animal e ter um efeito negativo no bem-estar dos animais. 

Por exemplo, ações como gritar, fazer movimentos bruscos 
e tocar os animais abruptamente, tendencialmente aumen- 
tam o nível de medo dos animais pelos humanos, causando 
uma maior distância de fuga. Operações de maneio como 
descorna, vacinação ou colheita de sangue também podem 
considerar-se ações aversivas, no entanto, se efetuadas 
com meios de contenção adequados e tranquilizadores 
dos animais, não conduzem a respostas tão negativas, 
que se prolongadas no tempo podem conduzir a stress 
agudo ou crónico.

O temperamento dos animais está associado à intensidade 
na resposta ao stress, ou seja, em indivíduos mais reativos 
ocorre maior ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
face a situações stressantes e como consequência há uma 
redução na libertação de gonadotrofinas, o que afeta dire- 
tamente a função reprodutiva. Em explorações que utilizam 
técnicas como a inseminação artificial, fêmeas menos reativas 
apresentam sinais de cio (na presença de um observador), 
mais frequentemente que as mais reativas, o que também 
pode afetar a taxa de sucesso reprodutivo destes animais. 
Num estudo com novilhas da raça Angus foi observada 
uma taxa de prenhez 8,4% menor nas fêmeas reativas quando 
comparadas às calmas (Kasimanickam et al., 2014).

Um dos 12 critérios avaliados no protocolo WQ, para além 
da relação humano-animal falada anteriormente, é a ausê- 
ncia de fome prolongada, que nas engordas intensivas 
acaba por ser muito bem assegurado, tendo em conta que 
em alguns casos os animais comem concentrado adequado 
à sua fase de crescimento e ad libitum, mas no que diz 
respeito aos sistemas extensivos (realidade dos criadores 

Na panorâmica atual, os consumidores, os mercados e a 
própria sociedade começam a exigir ao sector agropecuário 
uma redobrada atenção no que diz respeito ao bem-estar 
animal, uma vez que está alicerçado a preocupações éticas 
que derivam do fato de os animais serem seres sencientes, 
ou seja, capazes de sofrer e vivenciar emoções.

A Certis mantém firme a sua aposta neste princípio, sendo a 
primeira entidade certificadora portuguesa reconhecida para 
certificar o bem-estar animal em todas as fases da cadeia 
produtiva com base no projeto Europeu Welfare Quality®. 
Esta certificação baseada em 4 princípios fundamentais 
(boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e compor- 
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por estes dois vírus, além de garantir um estatuto sanitário 
de livre das doenças IBR e BVD. A vacinação permite alcan- 
çar estes objetivos quando bloqueia a circulação viral dentro 
da vacada o mais eficientemente possível, diminuindo o 
número de animais positivos a IBR e BVD. Ambos os vírus 
têm uma particularidade específica, são capazes de gerar 
animais infetados para a vida (portadores latentes no caso 
da IBR e animais persistentemente infetados no BVD), que 
são o principal foco de infeção dentro do efetivo. Embora 
partilhem desta característica, é verdade que não geram 
estes animais portadores do vírus da mesma forma, sendo 
importante referir ambos vírus separadamente. Uma carac- 
terística comum a ambos os vírus, é que a estratégia mais 
eficaz para controlar as novas infeções é combinar um plano 
vacinal adequado à realidade da vacada com a monitorização 
laboratorial destas duas doenças no rebanho.
De referir que em conjunto com a vacinação, deve-se asse- 
gurar um correto maneio animal e a implementação de um 
plano de bios-segurança que previna a entrada e dissemi-
nação das doenças na vacada.

A realização de uma avaliação pontual do efetivo para conhe- 
cer a situação epidemiológica da exploração em relação à 
IBR e BVD é muito comum antes de se iniciar um plano 
vacinal, mas monitorizar e avaliar as melhorias no estatuto 
sanitário após a vacinação é menos frequente, apesar de 
ser uma informação muito útil. De seguida será descrito como 
podemos de forma simples económica monitorizar de acordo 
com o tipo de vírus e objetivo do protocolo de vacinação.
 

  IBR (RINOTRAQUEÍTE INFECIOSA BOVINA)

O vírus IBR, é um Herpes Vírus, logo ao infetar um novo 
animal, este permanecerá portador do vírus para a vida, 
alternando entre um estado de latência (sem demonstrar 
qualquer tipo de sintomas de doença) e um estado de reati- 
vação perante um momento de stress e imunodepressão 
(ex. transporte, parto, stress térmico, outras doenças, etc.), e 
neste último estado poderá infetar novos animais na vacada. 

Dentro de um rebanho a principal fonte de novas infeções 
da IBR é um animal portador latente, sendo que em explo- 
rações não vacinadas esse animal portador latente poderá 
infetar até cerca de sete novos animais durante a sua vida 
produtiva (A. Mauroy, 2018), enquanto que em explorações 
vacinadas o objetivo é obter um número de novas infeções 
por cada por cada animal infetado inferior a um, ou seja, 
diminuir a taxa de reprodução básica do vírus, conceito 
hoje em dia muito reconhecido devido à pandemia COVID 
19. Tendo em conta este fato, para avaliar a eficácia da 

mais eficazes a implementar nas vacadas.

O tipo de vacina utilizada para a BVD pode determinar ou 
não a possibilidade de monitorizar o vírus a nível do animal 
individual, bem como a sua utilização em animais gestantes. 
Tendo o vírus BVD elevada afinidade para a infeção do 
embrião ou feto, uma vacina inativada em comparação com 
uma vacina viva, é a única segura a 100%, ou seja, não haverá 
a possibilidade de infeção do feto pelo vírus da vacina quando 
forem vacinadas fêmeas gestantes.

Outra vantagem da utilização de vacinas inativadas para 
BVD é permitem a monitorização da circulação do vírus 
no rebanho através da pesquisa de anticorpos p80 (ELISA 
p80), que é o teste de diagnóstico mais utilizado em pro- 
gramas de controlo e erradicação de BVD a nível laboratorial, 
pela sua facilidade de realizar e baixo custo.

Qual é o método mais fácil de monitorizar a circulação de 
BVD na vacada? 
Tal como acontece com a IBR, o método mais simples e 
económico de identificar a circulação do vírus BVD numa 
vacada de carne é a pesquisa de anticorpos contra o BVD 
no sangue mediante testes laboratoriais (ELISA p80). Uma 
amostragem de 5% a 10% dos animais, permitirá ter uma 
avaliação fiável da situação epidemiológica para BVD no 
rebanho. 

A pesquisa de anticorpos para a proteína p80 permitirá 
concluir se ocorreram ou se estão a ocorrer novas infeções 
de animais na vacada. A proteína p80 é sintetizada pelo 
vírus quando este se multiplica no animal, ou seja, ocorre 
no momento em que o animal está a sofrer a doença ou 
quando foi vacinado com uma vacina viva (sendo uma vacina 
viva o vírus vacinal também se irá multiplicar no animal). 

É por este motivo, que as vacinas vivas não permitem avaliar 
se há novas infeções através da pesquisa de anticorpos p80, 
logo a avaliação da eficácia do plano de vacinação deixa 
de ser de implementação fácil e com uma boa relação de 
custo-benefício.

Um resultado positivo no ELISA p80 nos sangues dos animais 
amostrados significa que o vírus infetou esse animal recen- 
temente. Ao analisar em conjunto todas as amostras de 
sangue realizadas, conseguimos estimar a % dos animais 
infetados, e concluir se o vírus BVD está circular ativamente 
entre os animais. Existe uma relação entre a % de animais 
positivos aos anticorpos p80, a circulação do vírus e a 
probabilidade existirem animais PI no rebanho (Bitsch and 
Ronsholt, 1995).

vacinação, a via mais adequada é identificar anualmente o 
número de animais portadores (positivos a IBR) na exploração 
e pontuar este índice ao longo dos anos.

Um objetivo a cumprir é que anualmente o número de animais 
positivos seja menor até serem alcançadas prevalências 
baixas (número de animais positivos inferior a 5%). 
Chegando a este patamar, a estratégia mais lógica será a de 
sacrificar os animais positivos para erradicar a doença do 
efetivo. É importante notar que nem toda as vacinas permitem 
diferenciar os animais infetados, só as vacinas marcadas 
para o vírus IBR o fazem, tendo aumentado por este motivo 
a sua utilização em vacas de carne.

Qual é o método mais fácil de monitorizar os animais positivos 
para a IBR? 
Na realidade a monitorização da IBR nas vacadas de carne 
só é viável se forem realizadas análises individuais de sangue 
por amostragem, ou seja, analisar apenas um determinado 
número de animais do efetivo, evitando deste modo custos 
elevados com as análises laboratoriais. De facto, percentagens 
de 5 a 10% de animais amostrados são suficientes para fazer 
uma estimativa fiável.

Nas explorações que usam uma vacina marcada para IBR ou 
que não vacinam, o meio de diagnóstico mais prático é o 
ELISA gE, que na presença de um resultado positivo, indica 
que os animais são positivos e portadores da doença IBR. 
Desta forma ao avaliar o nº total das amostras de sangue 
realizadas, podemos identificar o número total de positivos 
dentro dessa amostragem, e no seguimento a percentagem 
dos animais infetados na exploração. 

% de positivos < 8%: recomenda-se avaliar todo o efetivo de 
modo a identificar e refugar os animais positivos, tendo como 
objetivo a erradicação da doença da vacada.

% de positivos > 8%:  nestes casos a vacinação e monito- 
rização são essenciais para prevenir novas infeções e diminuir 
a % de animais positivos (prevalência) na vacada.

% de positivos > 30%: a prevalência do vírus é média a alta, 
sendo recomendada protocolos de vacinação semestrais para 
bloquear a circulação viral rápida e eficientemente, com o 
objetivo de diminuir a prevalência o mais rapidamente possível.

As vacinas vivas contra IBR são completamente seguras em 
animais gestante e proporcionam uma resposta imunológica 
mais completa do que as vacinas inativadas. Se o objetivo 
do veterinário e produtor é diminuir anualmente o número 
de animais positivos a IBR, em situações de pressão viral 
muito elevada, os protocolos anuais não são suficientes para 
controlar o aparecimento de novas infeções (Dispas, 2013). 
A monitorização por rotina através do teste ELISA gE (semes- 
tral ou anual) permite decidir qual a estratégia de prevenção 
e de vacinação mais adequada para cada efetivo.

  
  BVD (DIARREIA VIRAL BOVINA)

A BVD, é uma doença que afeta a nível mundial os rebanhos 
de bovinos. A circulação do vírus é muito comum na popu- 
lação bovina, sendo as novas infeções muito comuns. Ao 
contrário do vírus da IBR, um animal que fica infetado com 
BVD, não será portador do vírus para a vida, desenvolverá 
a doença e excretará o vírus por um curto período (aproxi- 
madamente 12 dias). 

  No entanto, se a infeção ocorrer numa fêmea gestante 
entre 60 e 120 dias, podem ocorrer duas situações: 
morte do embrião (reabsorção precoce ou aborto) ou 
nascimento de animal persistentemente infetado (PI) para 
toda a vida. Este animal PI não identifica o vírus como um 
agente infe- cioso externo logo o seu sistema de defesas 
não atua. Durante o seu tempo de permanência na vacada 
irá excretar continuamente o vírus, sendo a fonte de novas 
infeções dentro do efetivo.

A implementação de medidas de prevenção é importante 
para proteger os animais e reduzir a circulação do vírus 
dentro da vacada, e desta forma evitar a infeção de fêmeas 
gestantes e bloquear o aparecimento de novos animais PI. 
Para tal, a identificação e eliminação dos animais PI em 
conjunto com implementação da vacinação, são as estratégias 

em linha pura), os animais forrageiam a maior parte da sua 
alimentação e por vezes precisam de lidar com longos 
períodos em que a disponibilidade alimentar não possui 
nutrientes suficientes para atender às suas necessidades. 
Quando isto acontece, os animais podem apresentar baixos 
scores de condição corporal e podem até sofrer fome crónica, 
comprometendo a sua função imunológica e até mesmo 
reprodutiva. Nas auditorias de BEA é avaliada a condição 
corporal de uma amostragem significativa da exploração 
e é apresentado ao produtor o resultado dessa avaliação, 
com base na observação direta de 4 zonas do corpo do 
animal para se definir o score de condição corporal.

Dependendo da temperatura ambiente e do consumo ali- 
mentar, a ingestão de água pode variar drasticamente. 
Além da disponibilidade hídrica, a qualidade da água tem 
impacto direto no bem-estar dos animais. O acesso a água 
de má qualidade pode alterar drasticamente a saúde dos 
animais. A água pode estar contaminada por minerais, 
estrume, microrganismos e algas e esses contaminantes 
podem afetar a aparência, odor e sabor da água, bem como 
as suas propriedades físicas e químicas. Alguns conta- 
minantes podem condicionar diretamente a saúde animal, 
causando doença e outros têm um efeito mais indireto po- 
dendo fazer com que o gado diminua a sua ingestão total 
de água. Quando a ingestão de água é suprimida, a ingestão 
de alimento também diminui e, como resultado, os animais 
ganham menos peso.

Um estudo canadiano feito durante um período de 2 meses, 
constatou que o gado que bebeu água limpa ao invés de 
beber água diretamente de uma lagoa, ganhou 23% mais 
peso e passou mais tempo a pastar (Wilms et al., 2002). 
Há ainda outros estudos que indicam uma melhoria de 9 
a 10% no ganho de peso de bovinos que consomem água 
limpa. Reduzir a concentração de algas e outros microrga- 
nismos, prevenir a contaminação fecal, fornecer água fresca 
em vez de água das charcas e limpar os bebedouros regu- 
larmente pode resultar em melhorias no bem-estar e desem- 
penho dos animais. Nas auditorias de BEA é avaliado o 
número de bebedouros existentes e se estes são suficientes 
para o número de animais presentes (em bebedouros lineares 
são considerados os centímetros por animal). Também é 
avaliado o estado de limpeza, funcionamento e conservação 
dos mesmos.

A suposição amplamente aceite de que os sistemas exte- 
nsivos são melhores do que os intensivos do ponto de vista 
de bem-estar animal, resulta em parte do fato de que o 
público em geral prioriza a “naturalidade” como o aspeto 
mais importante do bem-estar. Embora este seja sem dúvida 
um aspeto importante, estas ferramentas de avaliação de 
bem-estar são necessárias para identificar áreas proble- 
máticas e poder dar a oportunidade ao produtor de definir 
estratégias de melhoria, por forma a detetar atempadamente 
e melhorar aspetos que põem em causa o bem-estar animal. 

Todos sabemos que a pecuária extensiva é importante a 
nível ambiental, pois sustenta um sistema agroflorestal 
chamado montado, onde a biodiversidade é elevadíssima 
e onde o sequestro do carbono é superior às emissões, no 
entanto, para garantir a sua sustentabilidade económica e 
social a longo prazo, é necessário um esforço para perceber 
que, embora ofereçam vantagens claras sobre os sistemas 
intensivos, no que toca a algumas áreas do bem-estar, não 
estão isentos de desafios.

A implementação de planos de vacinação em vacadas de 
carne é cada vez mais frequente, com o objetivo de proteger 
o efetivo contra vírus como o IBR e BVD que afetam a ferti- 
lidade e produtividade, evitando ou minimizando o seu 
impacto negativo. Em muitos casos, a decisão de iniciar ou 
não a vacinação é tomada após a realização de análises 
sanguíneas por amostragem de um determinado número de 
animais da vacada, no entanto, a monitorização da evolução 
das doenças e eficácia do plano vacinal após a vacinação 
não é realizada por rotina. Este artigo tem o objetivo de 
demonstrar a mais-valia e a importância de monitorizar os 
planos vacinais contra a IBR e BVD, e também explicar como 
se pode fazer de forma simples numa vacada de carne.

A profissionalização e a necessidade de sustentabilidade no 
sector agropecuário motivam os produtores a procurar uma 
melhor eficiência reprodutiva e produtiva das suas explo- 
rações. No caso das vacadas de carne, obter o maior número 
de vitelos desmamados por ano é o principal objetivo, e 
para tal, é essencial um bom maneio nutricional e animal, 

uma ótima gestão de recursos da exploração e um controlo 
das doenças infeciosas que afetam a fertilidade e produti- 
vidade. Por outro lado, o aumento da pressão por parte do 
consumidor, da indústria e das entidades reguladoras para 
produzir carne com sustentabilidade, minimizando o impacto 
ambiental, e garantindo o bem-estar animal e a redução de 
utilização de antibióticos, conduziram a um alerta para a 
prevenção e para a utilização de vacinas para melhorar o 
estatuto sanitário do efetivo.   

A vacinação do efetivo contra alguma doença tem dois obje- 
tivos: reduzir ou prevenir o aparecimento de sinais clínicos 
das doenças (ex. mortalidades embrionárias, abortos, 
pneumonias, etc.) e ao mesmo tempo bloquear a circulação 
dos vírus no efetivo, e desta forma prevenir o aparecimento 
de novos animais infetados. 

No caso das vacadas puras de raça Aberdeen Angus, a vaci- 
nação contra a IBR e o BVD pretende melhorar a fertilidade, 
prevenir as mortalidades embrionárias e abortos causados 

sendo monitorizados, são um plano de controlo das doenças 
incompleto. Como tal a utilização de vacinas que permitam 
diferenciar se existe ou não infeção, é um dos fatores chave 
para o sucesso do plano vacinal, permitindo avaliar os resul- 
tados e também tomar decisões sobre ajustes necessários 
a fazer ao longo do tempo no protocolo.

A HIPRA, como laboratório de referência na saúde animal, 
está comprometida com o melhoramento da fertilidade e 
produtividade das explorações de bovinos de carne no 
extensivo. Com esse objetivo, disponibilizamos um serviço 
de diagnóstico ao médico veterinário e seus clientes, que 
permite conhecer o estatuto sanitário do efetivo, e desta 
forma propor um plano de controlo das doenças completo 
e adequado à realidade da vacada, melhorando o estatuto 
sanitário dos animais e a rentabilidade económica da vacada.

Consulte o seu médico veterinário para definir quais as 
medidas preventivas e protocolo de vacinação que melhor 
se alinham para a sua exploração.

Para mais informações sobre este assunto, contacte: 

Deolinda Silva
Tel. (351) 915052335
deolinda.silva@hipra.com www.hipra.com

LABORATÓRIO DIAGNOS (HIPRA)

Prevalências entre 0% a 10%: muito baixa circulação vírica 
e 4% de risco de ter um animal PI.

Prevalências entre 10% a 30%: baixa circulação vírica e 4% de 
risco de ter um animal PI. Manter a monitorização.

Prevalências > 30%: circulação vírica média a alta e 20% de 
risco de ter um animal PI. Manter a monitorização e pesquisar 
/identificar os animais PI. 

Após a conclusão inicial sobre a existência ou não da circula- 
ção do vírus BVD no efetivo, no caso de existir uma preva- 
lência média a alta, é aconselhável fazer uma pesquisa e 
identificação de animais PI no rebanho, através de testes 
que identificam a presença do vírus em animais suspeitos, 
para seu posterior refugo, não esquecendo de realizar a 
pesquisa em animais recém-nascidos. Esta amostragem 
pode ser feita pelo teste ELISA antigénio (análise de sangue) 
ou por um teste PCR (pesquisa de DNA do vírus em vários 
tipos de amostras recolhidas no animal como sangue, tecido 
da orelha, etc.).

Para concluir, só através da monitorização frequente da 
situação epidemiológica da vacada para os vírus IBR e BVD, 
se podem tomar decisões que otimizem e melhorem os 
resultados da vacinação.Os protocolos de vacinação não 

tamento apropriado da espécie), permite garantir o cumpri- 
mento de exigentes requisitos para além dos já exigidos 
pela legislação.

Não é novidade que problemas de bem-estar têm um efeito 
negativo no desempenho produtivo. Além disso, melhorar 
o bem-estar animal é uma das estratégias que pode contri- 
buir para reduzir o uso de antibióticos em animais de produ- 
ção, trazendo benefícios a longo prazo para a saúde humana.

De acordo com um inquérito realizado em 2015 e envolvendo 
mais de 27.000 cidadãos dos 28 Estados-Membros da União 
Europeia, 94% dos cidadãos da UE consideram importante 
proteger o bem-estar dos animais de produção. 
(Comissão Europeia, 2016).

O criador em linha pura deverá ser um exemplo das boas 
práticas no setor, não só porque o BEA é um pilar funda- 
mental para qualquer atividade pecuária, mas também 
porque a exploração em linha pura é frequentemente visitada 
por diversas pessoas e entidades do setor e não só. 
Escolas, faculdades, consumidores e curiosos devem con- 
hecer e procurar visitar os melhores exemplos por forma 
a elucidar as pessoas de que os animais de explorações 
certificadas estão a ser produzidos da forma mais ética, 
humana e responsável. 

Implementar um projeto de certificação em explorações 
de reprodutores gera inúmeras vantagens, não apenas para 
o animal, mas também para o criador, uma vez que oferece 
acesso a novos mercados e uma vantagem comparativa- 
mente à concorrência, através da diferenciação e compro- 
misso em melhorar o nível de bem-estar dos seus animais. 

Quando compra um reprodutor de uma exploração certi- 
ficada, está também a comprar um conjunto de padrões 
éticos pelos quais a exploração é responsável dando a 
garantia de que cada animal é criado com os mais altos 
padrões de bem-estar e tratamento humano.

Tradicionalmente, a pesquisa sobre o bem-estar dos animais 
de produção tem-se concentrado principalmente em pro- 
blemas de bem-estar considerados comuns em sistemas 
intensivos, enquanto o bem-estar de animais mantidos em 
regimes extensivos (realidade de 99,9% dos criadores em 
linha pura) atrai muito menos atenção. Embora seja inegável 
de que os sistemas extensivos tenham muitos benefícios 
em termos de bem-estar animal, eles não estão isentos 
de problemas.

Existe uma grande heterogeneidade em termos de con- 
dições/ instalações, qualidade dos alimentos, acesso a 
água adequada e maneio, e isso pode levantar sérias preo- 

cupações de bem-estar relacionadas com a fome e sede 
prolongadas e também com o stress. Um maneio pouco 
frequente e/ou inadequado pode prejudicar a relação homem- 
animal e ter um efeito negativo no bem-estar dos animais. 

Por exemplo, ações como gritar, fazer movimentos bruscos 
e tocar os animais abruptamente, tendencialmente aumen- 
tam o nível de medo dos animais pelos humanos, causando 
uma maior distância de fuga. Operações de maneio como 
descorna, vacinação ou colheita de sangue também podem 
considerar-se ações aversivas, no entanto, se efetuadas 
com meios de contenção adequados e tranquilizadores 
dos animais, não conduzem a respostas tão negativas, 
que se prolongadas no tempo podem conduzir a stress 
agudo ou crónico.

O temperamento dos animais está associado à intensidade 
na resposta ao stress, ou seja, em indivíduos mais reativos 
ocorre maior ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
face a situações stressantes e como consequência há uma 
redução na libertação de gonadotrofinas, o que afeta dire- 
tamente a função reprodutiva. Em explorações que utilizam 
técnicas como a inseminação artificial, fêmeas menos reativas 
apresentam sinais de cio (na presença de um observador), 
mais frequentemente que as mais reativas, o que também 
pode afetar a taxa de sucesso reprodutivo destes animais. 
Num estudo com novilhas da raça Angus foi observada 
uma taxa de prenhez 8,4% menor nas fêmeas reativas quando 
comparadas às calmas (Kasimanickam et al., 2014).

Um dos 12 critérios avaliados no protocolo WQ, para além 
da relação humano-animal falada anteriormente, é a ausê- 
ncia de fome prolongada, que nas engordas intensivas 
acaba por ser muito bem assegurado, tendo em conta que 
em alguns casos os animais comem concentrado adequado 
à sua fase de crescimento e ad libitum, mas no que diz 
respeito aos sistemas extensivos (realidade dos criadores 

Na panorâmica atual, os consumidores, os mercados e a 
própria sociedade começam a exigir ao sector agropecuário 
uma redobrada atenção no que diz respeito ao bem-estar 
animal, uma vez que está alicerçado a preocupações éticas 
que derivam do fato de os animais serem seres sencientes, 
ou seja, capazes de sofrer e vivenciar emoções.

A Certis mantém firme a sua aposta neste princípio, sendo a 
primeira entidade certificadora portuguesa reconhecida para 
certificar o bem-estar animal em todas as fases da cadeia 
produtiva com base no projeto Europeu Welfare Quality®. 
Esta certificação baseada em 4 princípios fundamentais 
(boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e compor- 



em linha pura), os animais forrageiam a maior parte da sua 
alimentação e por vezes precisam de lidar com longos 
períodos em que a disponibilidade alimentar não possui 
nutrientes suficientes para atender às suas necessidades. 
Quando isto acontece, os animais podem apresentar baixos 
scores de condição corporal e podem até sofrer fome crónica, 
comprometendo a sua função imunológica e até mesmo 
reprodutiva. Nas auditorias de BEA é avaliada a condição 
corporal de uma amostragem significativa da exploração 
e é apresentado ao produtor o resultado dessa avaliação, 
com base na observação direta de 4 zonas do corpo do 
animal para se definir o score de condição corporal.

Dependendo da temperatura ambiente e do consumo ali- 
mentar, a ingestão de água pode variar drasticamente. 
Além da disponibilidade hídrica, a qualidade da água tem 
impacto direto no bem-estar dos animais. O acesso a água 
de má qualidade pode alterar drasticamente a saúde dos 
animais. A água pode estar contaminada por minerais, 
estrume, microrganismos e algas e esses contaminantes 
podem afetar a aparência, odor e sabor da água, bem como 
as suas propriedades físicas e químicas. Alguns conta- 
minantes podem condicionar diretamente a saúde animal, 
causando doença e outros têm um efeito mais indireto po- 
dendo fazer com que o gado diminua a sua ingestão total 
de água. Quando a ingestão de água é suprimida, a ingestão 
de alimento também diminui e, como resultado, os animais 
ganham menos peso.

Um estudo canadiano feito durante um período de 2 meses, 
constatou que o gado que bebeu água limpa ao invés de 
beber água diretamente de uma lagoa, ganhou 23% mais 
peso e passou mais tempo a pastar (Wilms et al., 2002). 
Há ainda outros estudos que indicam uma melhoria de 9 
a 10% no ganho de peso de bovinos que consomem água 
limpa. Reduzir a concentração de algas e outros microrga- 
nismos, prevenir a contaminação fecal, fornecer água fresca 
em vez de água das charcas e limpar os bebedouros regu- 
larmente pode resultar em melhorias no bem-estar e desem- 
penho dos animais. Nas auditorias de BEA é avaliado o 
número de bebedouros existentes e se estes são suficientes 
para o número de animais presentes (em bebedouros lineares 
são considerados os centímetros por animal). Também é 
avaliado o estado de limpeza, funcionamento e conservação 
dos mesmos.

A suposição amplamente aceite de que os sistemas exte- 
nsivos são melhores do que os intensivos do ponto de vista 
de bem-estar animal, resulta em parte do fato de que o 
público em geral prioriza a “naturalidade” como o aspeto 
mais importante do bem-estar. Embora este seja sem dúvida 
um aspeto importante, estas ferramentas de avaliação de 
bem-estar são necessárias para identificar áreas proble- 
máticas e poder dar a oportunidade ao produtor de definir 
estratégias de melhoria, por forma a detetar atempadamente 
e melhorar aspetos que põem em causa o bem-estar animal. 

Todos sabemos que a pecuária extensiva é importante a 
nível ambiental, pois sustenta um sistema agroflorestal 
chamado montado, onde a biodiversidade é elevadíssima 
e onde o sequestro do carbono é superior às emissões, no 
entanto, para garantir a sua sustentabilidade económica e 
social a longo prazo, é necessário um esforço para perceber 
que, embora ofereçam vantagens claras sobre os sistemas 
intensivos, no que toca a algumas áreas do bem-estar, não 
estão isentos de desafios.

tamento apropriado da espécie), permite garantir o cumpri- 
mento de exigentes requisitos para além dos já exigidos 
pela legislação.

Não é novidade que problemas de bem-estar têm um efeito 
negativo no desempenho produtivo. Além disso, melhorar 
o bem-estar animal é uma das estratégias que pode contri- 
buir para reduzir o uso de antibióticos em animais de produ- 
ção, trazendo benefícios a longo prazo para a saúde humana.

De acordo com um inquérito realizado em 2015 e envolvendo 
mais de 27.000 cidadãos dos 28 Estados-Membros da União 
Europeia, 94% dos cidadãos da UE consideram importante 
proteger o bem-estar dos animais de produção. 
(Comissão Europeia, 2016).

O criador em linha pura deverá ser um exemplo das boas 
práticas no setor, não só porque o BEA é um pilar funda- 
mental para qualquer atividade pecuária, mas também 
porque a exploração em linha pura é frequentemente visitada 
por diversas pessoas e entidades do setor e não só. 
Escolas, faculdades, consumidores e curiosos devem con- 
hecer e procurar visitar os melhores exemplos por forma 
a elucidar as pessoas de que os animais de explorações 
certificadas estão a ser produzidos da forma mais ética, 
humana e responsável. 

Implementar um projeto de certificação em explorações 
de reprodutores gera inúmeras vantagens, não apenas para 
o animal, mas também para o criador, uma vez que oferece 
acesso a novos mercados e uma vantagem comparativa- 
mente à concorrência, através da diferenciação e compro- 
misso em melhorar o nível de bem-estar dos seus animais. 

Quando compra um reprodutor de uma exploração certi- 
ficada, está também a comprar um conjunto de padrões 
éticos pelos quais a exploração é responsável dando a 
garantia de que cada animal é criado com os mais altos 
padrões de bem-estar e tratamento humano.

Tradicionalmente, a pesquisa sobre o bem-estar dos animais 
de produção tem-se concentrado principalmente em pro- 
blemas de bem-estar considerados comuns em sistemas 
intensivos, enquanto o bem-estar de animais mantidos em 
regimes extensivos (realidade de 99,9% dos criadores em 
linha pura) atrai muito menos atenção. Embora seja inegável 
de que os sistemas extensivos tenham muitos benefícios 
em termos de bem-estar animal, eles não estão isentos 
de problemas.

Existe uma grande heterogeneidade em termos de con- 
dições/ instalações, qualidade dos alimentos, acesso a 
água adequada e maneio, e isso pode levantar sérias preo- 

cupações de bem-estar relacionadas com a fome e sede 
prolongadas e também com o stress. Um maneio pouco 
frequente e/ou inadequado pode prejudicar a relação homem- 
animal e ter um efeito negativo no bem-estar dos animais. 

Por exemplo, ações como gritar, fazer movimentos bruscos 
e tocar os animais abruptamente, tendencialmente aumen- 
tam o nível de medo dos animais pelos humanos, causando 
uma maior distância de fuga. Operações de maneio como 
descorna, vacinação ou colheita de sangue também podem 
considerar-se ações aversivas, no entanto, se efetuadas 
com meios de contenção adequados e tranquilizadores 
dos animais, não conduzem a respostas tão negativas, 
que se prolongadas no tempo podem conduzir a stress 
agudo ou crónico.

O temperamento dos animais está associado à intensidade 
na resposta ao stress, ou seja, em indivíduos mais reativos 
ocorre maior ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
face a situações stressantes e como consequência há uma 
redução na libertação de gonadotrofinas, o que afeta dire- 
tamente a função reprodutiva. Em explorações que utilizam 
técnicas como a inseminação artificial, fêmeas menos reativas 
apresentam sinais de cio (na presença de um observador), 
mais frequentemente que as mais reativas, o que também 
pode afetar a taxa de sucesso reprodutivo destes animais. 
Num estudo com novilhas da raça Angus foi observada 
uma taxa de prenhez 8,4% menor nas fêmeas reativas quando 
comparadas às calmas (Kasimanickam et al., 2014).

Um dos 12 critérios avaliados no protocolo WQ, para além 
da relação humano-animal falada anteriormente, é a ausê- 
ncia de fome prolongada, que nas engordas intensivas 
acaba por ser muito bem assegurado, tendo em conta que 
em alguns casos os animais comem concentrado adequado 
à sua fase de crescimento e ad libitum, mas no que diz 
respeito aos sistemas extensivos (realidade dos criadores 

Na panorâmica atual, os consumidores, os mercados e a 
própria sociedade começam a exigir ao sector agropecuário 
uma redobrada atenção no que diz respeito ao bem-estar 
animal, uma vez que está alicerçado a preocupações éticas 
que derivam do fato de os animais serem seres sencientes, 
ou seja, capazes de sofrer e vivenciar emoções.

A Certis mantém firme a sua aposta neste princípio, sendo a 
primeira entidade certificadora portuguesa reconhecida para 
certificar o bem-estar animal em todas as fases da cadeia 
produtiva com base no projeto Europeu Welfare Quality®. 
Esta certificação baseada em 4 princípios fundamentais 
(boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e compor- 
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Abordagem Nutricional do Teste de Desempenho

Na 2ª Edição do Teste de Machos Aberdeen Angus, o plano 
nutricional ficou a cargo da Zoopan, S.A, neste que foi o 
2º ano consecutivo desta parceria.
Tendo em conta as necessidades nutricionais específicas 
destes animais e tendo em conta também a sua fase fisio- 
lógica, convém relembrar os objectivos principais para 
desenhar o plano alimentar para o período de teste:

Animais de Raça Aberdeen Angus: a raça é conhecida pela 
valorização de forragens, e tem necessidades nutricionais 
específicas, característica que pudemos comprovar no 
teste anterior;

Animais jovens: ainda em crescimento, tendo necessidades 
elevadas de proteína e proteína de qualidade – PDI’s e 
matérias primas;

Elevada digestibilidade do alimento;

Prevenção de problemas podais: podem ocorrer quando 
os animais ganham muito peso, num curto espaço de tempo, 
comprometendo a capacidade do esqueleto de sustentar 
este aumento;

Machos Reprodutores vs. Engorda/Acabamento: dado 
tratarem-se de animais cujo objectivo é seguirem para 
reprodução (quer no criador de origem, quer nos produtores 
compradores), o plano alimentar teve em linha de conta obter 
crescimentos sustentados – GMD objectivo de 1450 g / dia 
– de modo a que os animais não engordassem (animais 
sujeitos a planos alimentares altamente energéticos vão 
obviamente colocar mais peso, mas podemos estar a com- 
prometer a sua fertilidade!);

Plano alimentar seguro: equilíbrio entre energia/proteína/fibra;

Níveis de vitaminas e minerais (alguns dos quais orgânicos 
– maior biodisponibilidade) elevados;

Forragens disponíveis: ter em linha de conta as forragens 
disponíveis no Centro de Testagem e o seu respectivo stock, 
e ajustar de acordo com as características nutricionais 
das mesmas;

Custo por Tonelada de Matéria Seca: optimizar o custo do 
alimento de acordo com os objectivos de performance que 
se pretendem, neste que tem sido um ano extremamente 
desafiante ao nível do custo das matérias primas, bem como 
das forragens, e sua respectiva disponibilidade.

um alimento composto personalizado, para colocar também 
no unifeed, com as características indicadas na Tabela 1 e 
fabricado na Nutrimonte (Évora).
Utilizando assim as forragens e o alimento concentrado 
disponíveis, em conjunto com toda a informação referente 
aos animais, chegamos ao plano alimentar desenhado para 
estes animais e que se encontra na tabela 2, na qual se 
podem ler as quantidades de cada forragem e alimento 
concentrado por animal e por dia, durante uma determinada 
fase do teste.

Produtivo da Raça Aberdeen-Angus em Portugal

no teste anterior, estes animais obtiveram crescimentos mais 
baixos, e na procura por factores que possam ter afectado 
estas diferenças de crescimentos – apesar de não serem 
considerados preocupantes, uma vez que todos os animais 
se encontravam saudáveis, e com pesos correctos para a 
idade – pode ser apontado o facto de terem existido diversas TABELA_1_CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS DO ALIMENTO CONCENTRADO

TABELA_2_PLANO ALIMENTAR INICIAL DOS ANIMAIS EM TESTAGEM

representam necessidades de manutenção, se for conju- 
garmos os valores de CAR e de GMD de um animal, pode- 
mos trabalhar de forma a melhorar a eficiência alimentar 
da exploração, contribuindo também assim, para uma maior 
eficiência económica da mesma (tendo em conta que a 
alimentação representa a maior fatia de custos).

No gráfico abaixo, é apresentado o CAR dos 12 animais 
presentes a teste (gráfico 4).

GRÁFICO_1_INGESTAO MÉDIA DE MATÉRIA SECA POR ANIMAL AO LONGO DO TESTE (KG)

GRÁFICO_2_GANHO MÉDIO DIÁRIO DURANTE TODO O PERÍODO DE TESTE (G)

Desta forma, a análise do gráfico 4 deverá ser feita no sen- 
tido em que, animais com valor de CAR negativo são animais 
que ingerem menos alimento para colocar 1 Kg de Peso 
Vivo, tornando-os assim, animais mais eficientes do ponto 
de vista alimentar. Por outro lado, animais com valores de 
CAR elevados, serão animais que vão ingerir maior quanti- 
dade de alimento para repor 1 Kg de Peso Vivo, tornando-os 
por isso, animais menos eficientes do ponto de vista alime- 
ntar. Fica ainda a nota de que estes valores de CAR são sem- 
pre comparativos entre animais contemporâneos, uma vez que 
vão considerar a média de ingestão do grupo e a média de 
ganho médio diário dos animais do grupo contemporâneo.

Após a análise de todos os dados recolhidos ao longo do 
teste e após a elaboração do relatório de teste, pode con- 
cluir-se uma vez mais, que os animais Aberdeen Angus são 
animais que respondem bem a planos alimentares à base 
de forragens, valorizando-as, característica já amplamente 
descrita para a raça. Os ganhos médios diários suportam 
esta conclusão, uma vez que o plano alimentar foi desenhado 
para uma média de 1450 g e a média deste grupo situou-se 
nas 1430 g (diferença de 20 g entre o expectável e o real). 
Podemos também verificar, após a inclusão do índice CAR, 
que metade do grupo de teste é representado por animais 
com CAR negativo, demonstrando assim a sua eficiência 
alimentar.

De ressalvar a importância deste tipo de teste, a nível nacio- 
nal: quantos mais dados forem recolhidos, melhor informados 
acerca dos seus animais estarão os produtores.

ADAPTAÇÃO

Tal como na edição anterior, e em qualquer teste de eficiência 
alimentar, os animais são sujeitos a um período de adap- 
tação, durante o qual se pretende que os animais se habituem 
às novas condições de maneio, e sobretudo ao novo regime 
alimentar, no qual a base é forragem complementada com 
alimento concentrado. 

No período de adaptação, que teve a duração de 21 dias, 
foi colocada à disposição dos animais uma mistura de unifeed 
com base em Silagem de Erva e Alimento Concentrado, na 
proporção 52:48. 

As pesagens efectuadas durante o período de adaptação 
servem apenas de bitola, para podermos acompanhar as 
alterações de peso dos animais em teste, não devendo ser 
consideradas para efeitos de GMD de Teste.

De modo a definir a alimentação dos animais durante o 
período de teste, e dado tratar-se de um plano alimentar 
personalizado, de acordo com as forragens disponíveis (sila- 
gem de erva, palha, fenosilagem de azevém, etc), foram rea- 
lizadas análises para conhecer a sua composição nutricional. 
Para complementar a componente forrageira, foi formulado 

INGESTÃO DE MATÉRIA SECA

Com base neste plano alimentar, foi feito o controlo da 
ingestão por animal e por dia, através das estações de 
alimentação (Hokofarm), durante todo o período de adap- 
tação e de teste.
A ingestão média de matéria seca por animal ao longo do 
teste encontra-se representada no Gráfico 1, através do 
qual e de uma leitura rápida, se pode verificar que os animais 
ingeriram entre 9,05 a 13,4 Kg de Matéria Seca, o que 
significa uma média de ingestão de MS durante o teste de 
cerca de 11,25 Kg por animal.

Se se compararem estes valores de ingestão com a biblio- 
grafia existente para a ingestão de matéria seca previsional 
para estes animais, que indica um consumo previsto de 
matéria seca na ordem dos 2,25 % do Peso Vivo, conclui-se 

que os animais presentes nesta segunda testagem ingeriram 
uma quantidade inferior de matéria seca, uma vez que o 
seu consumo de MS médio durante o período de teste, 
corresponde a 2,1% do seu Peso Vivo médio. Ainda assim, 
fica a ressalva de que a ingestão média de matéria seca dos 
12 animais presentes a teste aumentou, quando comparada 
com a ingestão do grupo anterior – 11 Kg de MS versus 
11,25 Kg de MS.

GANHOS MÉDIOS DIÁRIOS

No que aos Ganhos Médios Diários diz respeito, como foi 
indicado anteriormente, o plano alimentar tinha como objec- 
tivo médio um acréscimo de 1450 g por animal e por dia. 
Da análise do Gráfico 2 pode verificar-se que todos os 
animais obtiveram crescimentos sustentados, sendo o GMD 
médio do teste na ordem das 1430 g, sendo por isso um 
bom indicativo de que os animais responderam ao alimento 
que lhes foi apresentado, conseguindo obter crescimentos 
sustentados e não exagerados, como pretendido.
De notar que, quando comparados com os animais presentes 

alterações do plano alimentar a que foram sujeitos, devido 
aos stocks de forragens disponíveis, aos seus preços eleva- 
dos e com subidas constantes durante o período de teste, 
que não permitiram uma constância e homogeneidade no 
que à alimentação diz respeito. Da informação recolhida ao 
longo do teste, outro dos factores que diferiu para a primeira 
edição, foi a questão relacionada com o plano profilático a 
que os animais foram sujeitos à entrada do teste.

ÍNDICE DE CONVERSÃO

Quanto ao índice de conversão – IC – medida usada para 
avaliar a eficiência alimentar, pôde verificar-se um IC médio 
dos animais em teste de 8,24, o que significa que, em média, 
estes animais necessitaram de ingerir 8,24 Kg de Matéria 
Seca para colocar 1 Kg de Peso Vivo. Assim sendo, da 
análise do Gráfico 3 resulta que um animal com um valor de 
IC mais baixo necessitará de ingerir menos alimento para 
repor 1 Kg de Peso Vivo. É de extrema importância ressalvar 
que, para o cálculo do IC, foi considerada a totalidade da 
matéria seca ingerida pelo animal, isto é, considerando a 
totalidade da mistura (forragens + alimento concentrado). 

Esta informação é relevante visto que, em outros testes de 
performance, o cálculo do IC considera apenas a compo- 
nente alimento concentrado, não ficando a informação da 
quantidade de forragem (palha ou feno) que o animal ingeriu 
para complementar esse alimento concentrado.

CAR – CONSUMO ALIMENTAR RESIDUAL

Nesta edição do teste de desempenho produtivo foi também 
feita uma análise ao Consumo Alimentar Residual – CAR. 
O CAR não é mais que a diferença entre o Consumo Alimentar 
Real e o Consumo Alimentar Esperado, tornando este valor 
uma medida alternativa da eficiência alimentar de um deter- 
minado animal. Trata-se de um índice com uma heritabilidade 
na ordem dos 40%, o que falando de factores produtivos, 
o torna num índice com heritabilidade elevada. Sabendo que, 
cerca de 70% das necessidades nutricionais de um animal 
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em linha pura), os animais forrageiam a maior parte da sua 
alimentação e por vezes precisam de lidar com longos 
períodos em que a disponibilidade alimentar não possui 
nutrientes suficientes para atender às suas necessidades. 
Quando isto acontece, os animais podem apresentar baixos 
scores de condição corporal e podem até sofrer fome crónica, 
comprometendo a sua função imunológica e até mesmo 
reprodutiva. Nas auditorias de BEA é avaliada a condição 
corporal de uma amostragem significativa da exploração 
e é apresentado ao produtor o resultado dessa avaliação, 
com base na observação direta de 4 zonas do corpo do 
animal para se definir o score de condição corporal.

Dependendo da temperatura ambiente e do consumo ali- 
mentar, a ingestão de água pode variar drasticamente. 
Além da disponibilidade hídrica, a qualidade da água tem 
impacto direto no bem-estar dos animais. O acesso a água 
de má qualidade pode alterar drasticamente a saúde dos 
animais. A água pode estar contaminada por minerais, 
estrume, microrganismos e algas e esses contaminantes 
podem afetar a aparência, odor e sabor da água, bem como 
as suas propriedades físicas e químicas. Alguns conta- 
minantes podem condicionar diretamente a saúde animal, 
causando doença e outros têm um efeito mais indireto po- 
dendo fazer com que o gado diminua a sua ingestão total 
de água. Quando a ingestão de água é suprimida, a ingestão 
de alimento também diminui e, como resultado, os animais 
ganham menos peso.

Um estudo canadiano feito durante um período de 2 meses, 
constatou que o gado que bebeu água limpa ao invés de 
beber água diretamente de uma lagoa, ganhou 23% mais 
peso e passou mais tempo a pastar (Wilms et al., 2002). 
Há ainda outros estudos que indicam uma melhoria de 9 
a 10% no ganho de peso de bovinos que consomem água 
limpa. Reduzir a concentração de algas e outros microrga- 
nismos, prevenir a contaminação fecal, fornecer água fresca 
em vez de água das charcas e limpar os bebedouros regu- 
larmente pode resultar em melhorias no bem-estar e desem- 
penho dos animais. Nas auditorias de BEA é avaliado o 
número de bebedouros existentes e se estes são suficientes 
para o número de animais presentes (em bebedouros lineares 
são considerados os centímetros por animal). Também é 
avaliado o estado de limpeza, funcionamento e conservação 
dos mesmos.

A suposição amplamente aceite de que os sistemas exte- 
nsivos são melhores do que os intensivos do ponto de vista 
de bem-estar animal, resulta em parte do fato de que o 
público em geral prioriza a “naturalidade” como o aspeto 
mais importante do bem-estar. Embora este seja sem dúvida 
um aspeto importante, estas ferramentas de avaliação de 
bem-estar são necessárias para identificar áreas proble- 
máticas e poder dar a oportunidade ao produtor de definir 
estratégias de melhoria, por forma a detetar atempadamente 
e melhorar aspetos que põem em causa o bem-estar animal. 

Todos sabemos que a pecuária extensiva é importante a 
nível ambiental, pois sustenta um sistema agroflorestal 
chamado montado, onde a biodiversidade é elevadíssima 
e onde o sequestro do carbono é superior às emissões, no 
entanto, para garantir a sua sustentabilidade económica e 
social a longo prazo, é necessário um esforço para perceber 
que, embora ofereçam vantagens claras sobre os sistemas 
intensivos, no que toca a algumas áreas do bem-estar, não 
estão isentos de desafios.

tamento apropriado da espécie), permite garantir o cumpri- 
mento de exigentes requisitos para além dos já exigidos 
pela legislação.

Não é novidade que problemas de bem-estar têm um efeito 
negativo no desempenho produtivo. Além disso, melhorar 
o bem-estar animal é uma das estratégias que pode contri- 
buir para reduzir o uso de antibióticos em animais de produ- 
ção, trazendo benefícios a longo prazo para a saúde humana.

De acordo com um inquérito realizado em 2015 e envolvendo 
mais de 27.000 cidadãos dos 28 Estados-Membros da União 
Europeia, 94% dos cidadãos da UE consideram importante 
proteger o bem-estar dos animais de produção. 
(Comissão Europeia, 2016).

O criador em linha pura deverá ser um exemplo das boas 
práticas no setor, não só porque o BEA é um pilar funda- 
mental para qualquer atividade pecuária, mas também 
porque a exploração em linha pura é frequentemente visitada 
por diversas pessoas e entidades do setor e não só. 
Escolas, faculdades, consumidores e curiosos devem con- 
hecer e procurar visitar os melhores exemplos por forma 
a elucidar as pessoas de que os animais de explorações 
certificadas estão a ser produzidos da forma mais ética, 
humana e responsável. 

Implementar um projeto de certificação em explorações 
de reprodutores gera inúmeras vantagens, não apenas para 
o animal, mas também para o criador, uma vez que oferece 
acesso a novos mercados e uma vantagem comparativa- 
mente à concorrência, através da diferenciação e compro- 
misso em melhorar o nível de bem-estar dos seus animais. 

Quando compra um reprodutor de uma exploração certi- 
ficada, está também a comprar um conjunto de padrões 
éticos pelos quais a exploração é responsável dando a 
garantia de que cada animal é criado com os mais altos 
padrões de bem-estar e tratamento humano.

Tradicionalmente, a pesquisa sobre o bem-estar dos animais 
de produção tem-se concentrado principalmente em pro- 
blemas de bem-estar considerados comuns em sistemas 
intensivos, enquanto o bem-estar de animais mantidos em 
regimes extensivos (realidade de 99,9% dos criadores em 
linha pura) atrai muito menos atenção. Embora seja inegável 
de que os sistemas extensivos tenham muitos benefícios 
em termos de bem-estar animal, eles não estão isentos 
de problemas.

Existe uma grande heterogeneidade em termos de con- 
dições/ instalações, qualidade dos alimentos, acesso a 
água adequada e maneio, e isso pode levantar sérias preo- 

cupações de bem-estar relacionadas com a fome e sede 
prolongadas e também com o stress. Um maneio pouco 
frequente e/ou inadequado pode prejudicar a relação homem- 
animal e ter um efeito negativo no bem-estar dos animais. 

Por exemplo, ações como gritar, fazer movimentos bruscos 
e tocar os animais abruptamente, tendencialmente aumen- 
tam o nível de medo dos animais pelos humanos, causando 
uma maior distância de fuga. Operações de maneio como 
descorna, vacinação ou colheita de sangue também podem 
considerar-se ações aversivas, no entanto, se efetuadas 
com meios de contenção adequados e tranquilizadores 
dos animais, não conduzem a respostas tão negativas, 
que se prolongadas no tempo podem conduzir a stress 
agudo ou crónico.

O temperamento dos animais está associado à intensidade 
na resposta ao stress, ou seja, em indivíduos mais reativos 
ocorre maior ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
face a situações stressantes e como consequência há uma 
redução na libertação de gonadotrofinas, o que afeta dire- 
tamente a função reprodutiva. Em explorações que utilizam 
técnicas como a inseminação artificial, fêmeas menos reativas 
apresentam sinais de cio (na presença de um observador), 
mais frequentemente que as mais reativas, o que também 
pode afetar a taxa de sucesso reprodutivo destes animais. 
Num estudo com novilhas da raça Angus foi observada 
uma taxa de prenhez 8,4% menor nas fêmeas reativas quando 
comparadas às calmas (Kasimanickam et al., 2014).

Um dos 12 critérios avaliados no protocolo WQ, para além 
da relação humano-animal falada anteriormente, é a ausê- 
ncia de fome prolongada, que nas engordas intensivas 
acaba por ser muito bem assegurado, tendo em conta que 
em alguns casos os animais comem concentrado adequado 
à sua fase de crescimento e ad libitum, mas no que diz 
respeito aos sistemas extensivos (realidade dos criadores 

Na panorâmica atual, os consumidores, os mercados e a 
própria sociedade começam a exigir ao sector agropecuário 
uma redobrada atenção no que diz respeito ao bem-estar 
animal, uma vez que está alicerçado a preocupações éticas 
que derivam do fato de os animais serem seres sencientes, 
ou seja, capazes de sofrer e vivenciar emoções.

A Certis mantém firme a sua aposta neste princípio, sendo a 
primeira entidade certificadora portuguesa reconhecida para 
certificar o bem-estar animal em todas as fases da cadeia 
produtiva com base no projeto Europeu Welfare Quality®. 
Esta certificação baseada em 4 princípios fundamentais 
(boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e compor- 

Na 2ª Edição do Teste de Machos Aberdeen Angus, o plano 
nutricional ficou a cargo da Zoopan, S.A, neste que foi o 
2º ano consecutivo desta parceria.
Tendo em conta as necessidades nutricionais específicas 
destes animais e tendo em conta também a sua fase fisio- 
lógica, convém relembrar os objectivos principais para 
desenhar o plano alimentar para o período de teste:

Animais de Raça Aberdeen Angus: a raça é conhecida pela 
valorização de forragens, e tem necessidades nutricionais 
específicas, característica que pudemos comprovar no 
teste anterior;

Animais jovens: ainda em crescimento, tendo necessidades 
elevadas de proteína e proteína de qualidade – PDI’s e 
matérias primas;

Elevada digestibilidade do alimento;

Prevenção de problemas podais: podem ocorrer quando 
os animais ganham muito peso, num curto espaço de tempo, 
comprometendo a capacidade do esqueleto de sustentar 
este aumento;

Machos Reprodutores vs. Engorda/Acabamento: dado 
tratarem-se de animais cujo objectivo é seguirem para 
reprodução (quer no criador de origem, quer nos produtores 
compradores), o plano alimentar teve em linha de conta obter 
crescimentos sustentados – GMD objectivo de 1450 g / dia 
– de modo a que os animais não engordassem (animais 
sujeitos a planos alimentares altamente energéticos vão 
obviamente colocar mais peso, mas podemos estar a com- 
prometer a sua fertilidade!);

Plano alimentar seguro: equilíbrio entre energia/proteína/fibra;

Níveis de vitaminas e minerais (alguns dos quais orgânicos 
– maior biodisponibilidade) elevados;

Forragens disponíveis: ter em linha de conta as forragens 
disponíveis no Centro de Testagem e o seu respectivo stock, 
e ajustar de acordo com as características nutricionais 
das mesmas;

Custo por Tonelada de Matéria Seca: optimizar o custo do 
alimento de acordo com os objectivos de performance que 
se pretendem, neste que tem sido um ano extremamente 
desafiante ao nível do custo das matérias primas, bem como 
das forragens, e sua respectiva disponibilidade.

1948

um alimento composto personalizado, para colocar também 
no unifeed, com as características indicadas na Tabela 1 e 
fabricado na Nutrimonte (Évora).
Utilizando assim as forragens e o alimento concentrado 
disponíveis, em conjunto com toda a informação referente 
aos animais, chegamos ao plano alimentar desenhado para 
estes animais e que se encontra na tabela 2, na qual se 
podem ler as quantidades de cada forragem e alimento 
concentrado por animal e por dia, durante uma determinada 
fase do teste.

no teste anterior, estes animais obtiveram crescimentos mais 
baixos, e na procura por factores que possam ter afectado 
estas diferenças de crescimentos – apesar de não serem 
considerados preocupantes, uma vez que todos os animais 
se encontravam saudáveis, e com pesos correctos para a 
idade – pode ser apontado o facto de terem existido diversas 

Geral.movager@gmail.com / +351 915 158 331

fa

brication

f r a n ç a i

s e

ABRIGOS AGRÍCOLAS | PORTAS E TRONCOS DE CONTENÇÃO | BALANÇAS
| DEPÓSITOS FLEXÍVEIS | CORTINAS | BLINDAGENS PARA TRACTORES

representam necessidades de manutenção, se for conju- 
garmos os valores de CAR e de GMD de um animal, pode- 
mos trabalhar de forma a melhorar a eficiência alimentar 
da exploração, contribuindo também assim, para uma maior 
eficiência económica da mesma (tendo em conta que a 
alimentação representa a maior fatia de custos).

No gráfico abaixo, é apresentado o CAR dos 12 animais 
presentes a teste (gráfico 4).

GRÁFICO_3_ÍNDICE DE CONVERSÃO (IC) MÉDIO

GRÁFICO_4_CONSUMO ALIMENTAR RESIDUAL (CAR)

Desta forma, a análise do gráfico 4 deverá ser feita no sen- 
tido em que, animais com valor de CAR negativo são animais 
que ingerem menos alimento para colocar 1 Kg de Peso 
Vivo, tornando-os assim, animais mais eficientes do ponto 
de vista alimentar. Por outro lado, animais com valores de 
CAR elevados, serão animais que vão ingerir maior quanti- 
dade de alimento para repor 1 Kg de Peso Vivo, tornando-os 
por isso, animais menos eficientes do ponto de vista alime- 
ntar. Fica ainda a nota de que estes valores de CAR são sem- 
pre comparativos entre animais contemporâneos, uma vez que 
vão considerar a média de ingestão do grupo e a média de 
ganho médio diário dos animais do grupo contemporâneo.

Após a análise de todos os dados recolhidos ao longo do 
teste e após a elaboração do relatório de teste, pode con- 
cluir-se uma vez mais, que os animais Aberdeen Angus são 
animais que respondem bem a planos alimentares à base 
de forragens, valorizando-as, característica já amplamente 
descrita para a raça. Os ganhos médios diários suportam 
esta conclusão, uma vez que o plano alimentar foi desenhado 
para uma média de 1450 g e a média deste grupo situou-se 
nas 1430 g (diferença de 20 g entre o expectável e o real). 
Podemos também verificar, após a inclusão do índice CAR, 
que metade do grupo de teste é representado por animais 
com CAR negativo, demonstrando assim a sua eficiência 
alimentar.

De ressalvar a importância deste tipo de teste, a nível nacio- 
nal: quantos mais dados forem recolhidos, melhor informados 
acerca dos seus animais estarão os produtores.

ADAPTAÇÃO

Tal como na edição anterior, e em qualquer teste de eficiência 
alimentar, os animais são sujeitos a um período de adap- 
tação, durante o qual se pretende que os animais se habituem 
às novas condições de maneio, e sobretudo ao novo regime 
alimentar, no qual a base é forragem complementada com 
alimento concentrado. 

No período de adaptação, que teve a duração de 21 dias, 
foi colocada à disposição dos animais uma mistura de unifeed 
com base em Silagem de Erva e Alimento Concentrado, na 
proporção 52:48. 

As pesagens efectuadas durante o período de adaptação 
servem apenas de bitola, para podermos acompanhar as 
alterações de peso dos animais em teste, não devendo ser 
consideradas para efeitos de GMD de Teste.

De modo a definir a alimentação dos animais durante o 
período de teste, e dado tratar-se de um plano alimentar 
personalizado, de acordo com as forragens disponíveis (sila- 
gem de erva, palha, fenosilagem de azevém, etc), foram rea- 
lizadas análises para conhecer a sua composição nutricional. 
Para complementar a componente forrageira, foi formulado 

INGESTÃO DE MATÉRIA SECA

Com base neste plano alimentar, foi feito o controlo da 
ingestão por animal e por dia, através das estações de 
alimentação (Hokofarm), durante todo o período de adap- 
tação e de teste.
A ingestão média de matéria seca por animal ao longo do 
teste encontra-se representada no Gráfico 1, através do 
qual e de uma leitura rápida, se pode verificar que os animais 
ingeriram entre 9,05 a 13,4 Kg de Matéria Seca, o que 
significa uma média de ingestão de MS durante o teste de 
cerca de 11,25 Kg por animal.

Se se compararem estes valores de ingestão com a biblio- 
grafia existente para a ingestão de matéria seca previsional 
para estes animais, que indica um consumo previsto de 
matéria seca na ordem dos 2,25 % do Peso Vivo, conclui-se 

que os animais presentes nesta segunda testagem ingeriram 
uma quantidade inferior de matéria seca, uma vez que o 
seu consumo de MS médio durante o período de teste, 
corresponde a 2,1% do seu Peso Vivo médio. Ainda assim, 
fica a ressalva de que a ingestão média de matéria seca dos 
12 animais presentes a teste aumentou, quando comparada 
com a ingestão do grupo anterior – 11 Kg de MS versus 
11,25 Kg de MS.

GANHOS MÉDIOS DIÁRIOS

No que aos Ganhos Médios Diários diz respeito, como foi 
indicado anteriormente, o plano alimentar tinha como objec- 
tivo médio um acréscimo de 1450 g por animal e por dia. 
Da análise do Gráfico 2 pode verificar-se que todos os 
animais obtiveram crescimentos sustentados, sendo o GMD 
médio do teste na ordem das 1430 g, sendo por isso um 
bom indicativo de que os animais responderam ao alimento 
que lhes foi apresentado, conseguindo obter crescimentos 
sustentados e não exagerados, como pretendido.
De notar que, quando comparados com os animais presentes 

alterações do plano alimentar a que foram sujeitos, devido 
aos stocks de forragens disponíveis, aos seus preços eleva- 
dos e com subidas constantes durante o período de teste, 
que não permitiram uma constância e homogeneidade no 
que à alimentação diz respeito. Da informação recolhida ao 
longo do teste, outro dos factores que diferiu para a primeira 
edição, foi a questão relacionada com o plano profilático a 
que os animais foram sujeitos à entrada do teste.

ÍNDICE DE CONVERSÃO

Quanto ao índice de conversão – IC – medida usada para 
avaliar a eficiência alimentar, pôde verificar-se um IC médio 
dos animais em teste de 8,24, o que significa que, em média, 
estes animais necessitaram de ingerir 8,24 Kg de Matéria 
Seca para colocar 1 Kg de Peso Vivo. Assim sendo, da 
análise do Gráfico 3 resulta que um animal com um valor de 
IC mais baixo necessitará de ingerir menos alimento para 
repor 1 Kg de Peso Vivo. É de extrema importância ressalvar 
que, para o cálculo do IC, foi considerada a totalidade da 
matéria seca ingerida pelo animal, isto é, considerando a 
totalidade da mistura (forragens + alimento concentrado). 

Esta informação é relevante visto que, em outros testes de 
performance, o cálculo do IC considera apenas a compo- 
nente alimento concentrado, não ficando a informação da 
quantidade de forragem (palha ou feno) que o animal ingeriu 
para complementar esse alimento concentrado.

CAR – CONSUMO ALIMENTAR RESIDUAL

Nesta edição do teste de desempenho produtivo foi também 
feita uma análise ao Consumo Alimentar Residual – CAR. 
O CAR não é mais que a diferença entre o Consumo Alimentar 
Real e o Consumo Alimentar Esperado, tornando este valor 
uma medida alternativa da eficiência alimentar de um deter- 
minado animal. Trata-se de um índice com uma heritabilidade 
na ordem dos 40%, o que falando de factores produtivos, 
o torna num índice com heritabilidade elevada. Sabendo que, 
cerca de 70% das necessidades nutricionais de um animal 
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Bovicer
BOVINOS E CEREAIS, LDA

A empresa Bovicer – Bovinos e Cereais, Lda. tem como sede 
a Herdade da Parreira, localizada na freguesia do Ciborro, 
concelho de Montemor-o-Velho. Para além da Herdade da 
Parreira, a empresa gere ainda as Herdades do Mirante e da 
Fonte Portas, com uma área total de 800ha.
Dedicada à produção de Cereais e Bovinos de Carne, a raça 
Aberdeen-Angus surgiu na empresa com o objectivo de fazer 
cruzamentos industriais, sobretudo para a utilização em 
novilhas.

Com a preocupação de alcançar a sustentabilidade econó- 
mica e ambiental a Herdade da Parreira tem sido orientada 
com grande foco na gestão do solo e da conservação e 
melhoria das suas condições. Aliando a componente agrí- 
cola, pecuária e florestal, a diversidade produtiva é parte 
do sucesso desta exploração. A produção de bovinos de 
carne, o montado de sobro e azinho e a produção de trigo 
mole para venda à indústria e utilização na alimentação do 
efectivo bovino são os pilares económicos da empresa.
57% da área das três herdades é montado, o que, para além 
da venda de cortiça, representa uma produção de bolota 
importante para a alimentação das vacas entre Outubro e 

Dezembro. A produção de trigo mole tem-se revelado econo- 
micamente interessante, alcançando uma produtividade 
média de 5,7 ton /ha, sendo que 70% da produção é para 
venda à indústria e os restantes 30% utilizados na alimen- 
tação dos bovinos. 

A actividade pecuária é a maior fonte de receitas da empresa, 
que no passado teve bovinos de leite e ovinos, mas hoje 
produz exclusivamente bovinos de carne. O objectivo da 
exploração é a produção de novilhos com cerca de 700kg 
de peso vivo, ainda que este ano, devido às condições clima- 
téricas a venda dos novilhos tenha sido antecipada. Toda 
a alimentação (com excepção do núcleo) é produzida na 
exploração, sendo atualmente composta por uma mistura 
de Unifeed composta por silagem de ervilha, feno e trigo 
triturado. As vacas são alimentadas à base de pastagem e 
dos restolhos das culturas, sendo suplementadas com 
silagem em épocas de escassez (normalmente meses de 
Setembro e Outubro). 

O efectivo bovino é composto por 138 vacas cruzadas, 56 
vacas de raça Limousine criadas em Linha-Pura e 12 fêmeas 

Aberdeen-Angus criadas em linha-pura. Os efectivos puros 
de Limousine e Aberdeen-Angus têm como objectivo a pro- 
dução de reprodutores. Actualmente toda a vacada cruzada 
é beneficiada por touros Aberdeen-Angus, pois, após alguns 
anos de experiência com engorda de cruzados de Limousine 
e cruzados de Aberdeen-Angus, estes últimos comprovaram 
apresentar uma maior rentabilidade nas condições de pro- 
dução da Herdade da Parreira, resultando num acréscimo 
de 300€ por animal, em comparação com os cruzados de 
Limousine. As vendas de bovinos dividem-se entre as vendas 
de reprodutores Limousines e Aberdeen-Angus (17%), vacas 
de refugo para abate (13%) e Cruzados de Aberdeen-angus 
para a grande distribuição (70%).

Todas as vacas da exploração são inseminadas, sendo 
utilizados os touros somente para o repasse. Os critérios de 
selecção estão baseados nas qualidades maternais e cresci- 
mento, sendo refugadas todas as vacas que não ficam ges- 
tantes no período de beneficiação. Para além disso são ainda 

refugadas as vacas que na primeira barriga não desmamem 
um bezerro aos 180 dias com peso superior a 180kg, ou 
220kg se forem multíparas.

Este ano foi utilizado o touro OAKLEA RED GLACIER R617 
para inseminar as vacas puras Aberdeen-Angus e os touros 
RED DELFINAGRO SMX FEDERALIS CAN 6010 e RED 
DELFINAGRO SMX QUEBRACHO 6015 CAN nas vacas 
cruzadas. O repasse é feito pelos touros Aberdeen-Angus 
da casa HP BRAVO K2349 e HP RED ZEQUINHA L1500, 
ambos filhos do touro MOSSHALL RED PHARAOH M172 
e os touros HP ADMIRAL I7347 e HP HORTELÃO L9573 
(pai e filho), sendo o HP ADMIRAL I7347 filho do touro 
ARDROSSAN ADMIRAL A2.

O maneio reprodutivo compreende uma época de bene- 
ficiação de 15 de Janeiro a 15 de Maio, em que todas as 
vacas são sincronizadas, inseminadas e depois colocadas 
junto com o touro de repasse. O desmame é realizado no 

fim de Junho sendo a engorda dos machos feita em confi- 
namento entre Junho e Maio do ano seguinte.
O facto de ter a época reprodutiva entre Janeiro e Maio faz 
com que as maiores necessidades alimentares do efectivo 
coincidam com a maior produção de pastagem, seja, a re- 
produção do efectivo está adaptada à curva de produção 
de erva.

A área agrícola com culturas de Outono/Inverno é também 
fundamental para que o efectivo reprodutor já desmamado 
e em gestação, seja 100% alimentado em pastoreio dos res- 
tolhos do trigo e das forragens, nos meses Verão.

Relativamente à raça Aberdeen-Angus o objectivo da explo- 
ração é ir aumentando gradualmente o efectivo através da 
recria das fêmeas nascidas na exploração. A opção pelos 
vermelhos prende-se exclusivamente com a tentativa de ter 
uma maior uniformidade de pelagem na vacada cruzada. 

A história desta exploração está descrita num livro da au- 
toria de Nuno Marques “Herdade da Parreira, Sustenta- 
bilidade Económica e Ambiental”, no qual o autor descreve 
a evolução da Herdade desde a sua aquisição em 1972 até 
aos dias de hoje, deixando patentes as preocupações e 
projectos. 
 
https://pt.calameo.com/read/00433864317822cce7ca0

VISTA AÉREA DE PIVOTS

VACAS ABERDEEN-ANGUS

My two champions reflect that Aberdeen Angus should be 
low cost long lived animals. The winning animals tended to 
be prepared for the show, showing their potential although 
do not get them over fat!  

Angus Stovold

Obrigado à Aberdeen-Angus Portugal pela honra que me 
deram com o convite para julgar o III Concurso Ibérico da 
Raça Aberdeen-Angus, a 6 de Setembro de 2021.

Não fiquei surpreendido com o nível dos animais que tive 
de julgar, eram de uma grande consistência e qualidade.
Foi muito importante para mim ver os animais a andar na 
pista apresentando uma boa locomoção. Bons membros e 
pés são também muito importantes. Depois disso olho para 
a estrutura, comprimento do lombo e largura, especialmente 
passando pelas espáduas. A profundidade do animal e a 
sua condição corporal. Por fim, avalio o carácter racial. 
Nas fêmeas olho para a sua feminilidade e para o seu úbere 
e colocação dos tetos. Nos touros avalio a posição e tamanho 
dos seus testículos.

A primeira Classe era uma grande secção de jovens fêmeas 
com igual número de vermelhas e pretas. A qualidade dos 
animais estava distribuída ao longo da classe. A diferença 
de idade entre a mais velha e a mais nova era de dois meses. 
As três primeiras classificadas representavam muito bem 
a raça, mas para além dessas havia várias novilhas que 
eram muito boas.
A segunda Classe de novilhas com menos de 2 anos foi a 
mais difícil de julgar, pois havia muitas novilhas de qualidade, 
de diferentes tipos e com seis meses de diferença de idade. 
A vencedora foi o animal mais velho da Classe AGRIANGUS 
LUPI L4097, uma novilha fantástica que evidenciava estar 

próximo do parto.
A classe das vacas foi muito boa, com quatro anos de dife- 
rença de idade. Todas as vacas na classe eram de grande 
qualidade, mas uma HS EVE G0049, uma vaca com 5 anos, 
era excepcional. Não lhe consegui encontrar defeitos e o 
tamanho da bacia era tremendo. Qualquer criador no mundo 
gostaria de ter uma vaca tão boa como aquela.
Foi Campeã Fêmea e Campeão dos Campeões.

A Classe de novilhos teve onze animais a concurso com 
uma diferença de idade de três meses. Gostei bastante 
dos dois primeiros animais que entraram da explora- 
ção Zambujal, no entanto os dois novilhos da exploração 
Agriangus captaram a minha atenção, especialmente o 
AGRIANGUS MISTICO M6050 que era bem proporcionado 
e estava com uma boa condição corporal, tendo sido o 
vencedor da classe.
A Classe dos novilhos com menos de dois anos tinha alguns 
bons animais, apesar do HSB MATRIX M0065 não estar 
entre os três primeiros, era um excepcional touro, muito 
comprido que se estivesse numa melhor condição corporal 
teria ficar melhor classificado. HSB MITO M0058 e MVE 
MELGA M1306 a eram ambos bons animais, mas naquele dia, 
o melhor touro da classe foi o LISDUFF RED MR LEO W792.
A Secção de touros era uma secção muito interessantes, 
pois tinha diferentes tipos de touros. Um touro de tipo 
americano da Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) 
tinha muito padrão racial, mas os dois touros da Herdade 
das Silveiras era muito compridos, com muita estrutura e 
bons membros e mobilidade e eram de um tipo muito similar.

Bunlahy Mississippi, um touro com seis anos de idade supe- 
rou o HS Ken Jamey K7462 pela sua excelente condição                         
sagrou-se também Campeão Macho. 

Angus Stovold

Thank you to the Portuguese Aberdeen Angus Association 
for the honour of inviting me to Judge the 2021 National 
Show on 06th of September 2021.

I was not surprised by the quality of cattle that I had to 
judge, they were a very consistent good quality. It was 
important to me to see the cattle walk to and away from 
me with good locomotion. Good feet are also very important. 

I then looked at structure, loin length and width especially 
going through the shoulders. The depth of the animal and 
its flesh. Finally I looked at breed character. On females I 
looked at its femininity and its udder and teat placement. 
On the bulls I looked at its scrotal position and size.

The first class was a large class of yearling heifers with 
even numbers of red and black animals. The quality of 
the animals were throughout the class. The age di�erence 
between the oldest and youngest was two months. The 
top three were very good representation of the breed but 
there were several heifers who were not in the top three 
which were very good.
 
The second class of heifers under 2 was the hardest to 
judge as there was many quality heifers and they were several 
di�erent types and a 6 months age di�erence. The winner 
who was the oldest AGRIANGUS LUPI L4097 was a wonderful 
heifer and was showing that she was close to calving.

The cow class was very good, with four year di�erence in 
the age. All the cows in the class were very good but one 
HS EVE G0049 who was a five year old cow was exceptional. 
She had no faults I could find, and her pelvic size was 
tremendous. Every breeder throughout the world would 
like to have a cow as good as her. She was the female and 
National Champion.  

The Yearling Bull class had 11 entries with a three month 
age di�erence. I really liked the first two bulls into the ring 
from the Zambujal herd however it was the two bulls from 
Agriangus herd that caught my eye, especially AGRIANGUS 
MISTICO M6050 who was well proportioned and fleshy and 
won the class.

Bulls under two class had some good animals, although 
HSB MATRIX M0065 did not come in the top three, he was 
an exceptionally long bull, if he had had more flesh he would 
have come higher up. HSB MITO M0058 and MVE MELGA 
M1306 were both good bulls but LISDUFF RED MR LEO 
W792 was the best on this day.
  
The senior bull class was a very interesting class as there 
were di�erent types of bulls. An American type bull from 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) was full of breed 
character but two bulls from Herdade das Silveiras were 
very good, long, and structurally sound with good mobility and 
feet and were of a very similar type BUNLAHY MISSISSIPPI a 6 
year old bull had the edge over HS KEN JAMEY K7462 
because he was in such good condition for his age. 
BUNLAHY MISSISSIPPI Male Champion.



A empresa Bovicer – Bovinos e Cereais, Lda. tem como sede 
a Herdade da Parreira, localizada na freguesia do Ciborro, 
concelho de Montemor-o-Velho. Para além da Herdade da 
Parreira, a empresa gere ainda as Herdades do Mirante e da 
Fonte Portas, com uma área total de 800ha.
Dedicada à produção de Cereais e Bovinos de Carne, a raça 
Aberdeen-Angus surgiu na empresa com o objectivo de fazer 
cruzamentos industriais, sobretudo para a utilização em 
novilhas.

Com a preocupação de alcançar a sustentabilidade econó- 
mica e ambiental a Herdade da Parreira tem sido orientada 
com grande foco na gestão do solo e da conservação e 
melhoria das suas condições. Aliando a componente agrí- 
cola, pecuária e florestal, a diversidade produtiva é parte 
do sucesso desta exploração. A produção de bovinos de 
carne, o montado de sobro e azinho e a produção de trigo 
mole para venda à indústria e utilização na alimentação do 
efectivo bovino são os pilares económicos da empresa.
57% da área das três herdades é montado, o que, para além 
da venda de cortiça, representa uma produção de bolota 
importante para a alimentação das vacas entre Outubro e 

Dezembro. A produção de trigo mole tem-se revelado econo- 
micamente interessante, alcançando uma produtividade 
média de 5,7 ton /ha, sendo que 70% da produção é para 
venda à indústria e os restantes 30% utilizados na alimen- 
tação dos bovinos. 

A actividade pecuária é a maior fonte de receitas da empresa, 
que no passado teve bovinos de leite e ovinos, mas hoje 
produz exclusivamente bovinos de carne. O objectivo da 
exploração é a produção de novilhos com cerca de 700kg 
de peso vivo, ainda que este ano, devido às condições clima- 
téricas a venda dos novilhos tenha sido antecipada. Toda 
a alimentação (com excepção do núcleo) é produzida na 
exploração, sendo atualmente composta por uma mistura 
de Unifeed composta por silagem de ervilha, feno e trigo 
triturado. As vacas são alimentadas à base de pastagem e 
dos restolhos das culturas, sendo suplementadas com 
silagem em épocas de escassez (normalmente meses de 
Setembro e Outubro). 

O efectivo bovino é composto por 138 vacas cruzadas, 56 
vacas de raça Limousine criadas em Linha-Pura e 12 fêmeas 

Aberdeen-Angus criadas em linha-pura. Os efectivos puros 
de Limousine e Aberdeen-Angus têm como objectivo a pro- 
dução de reprodutores. Actualmente toda a vacada cruzada 
é beneficiada por touros Aberdeen-Angus, pois, após alguns 
anos de experiência com engorda de cruzados de Limousine 
e cruzados de Aberdeen-Angus, estes últimos comprovaram 
apresentar uma maior rentabilidade nas condições de pro- 
dução da Herdade da Parreira, resultando num acréscimo 
de 300€ por animal, em comparação com os cruzados de 
Limousine. As vendas de bovinos dividem-se entre as vendas 
de reprodutores Limousines e Aberdeen-Angus (17%), vacas 
de refugo para abate (13%) e Cruzados de Aberdeen-angus 
para a grande distribuição (70%).

Todas as vacas da exploração são inseminadas, sendo 
utilizados os touros somente para o repasse. Os critérios de 
selecção estão baseados nas qualidades maternais e cresci- 
mento, sendo refugadas todas as vacas que não ficam ges- 
tantes no período de beneficiação. Para além disso são ainda 

refugadas as vacas que na primeira barriga não desmamem 
um bezerro aos 180 dias com peso superior a 180kg, ou 
220kg se forem multíparas.

Este ano foi utilizado o touro OAKLEA RED GLACIER R617 
para inseminar as vacas puras Aberdeen-Angus e os touros 
RED DELFINAGRO SMX FEDERALIS CAN 6010 e RED 
DELFINAGRO SMX QUEBRACHO 6015 CAN nas vacas 
cruzadas. O repasse é feito pelos touros Aberdeen-Angus 
da casa HP BRAVO K2349 e HP RED ZEQUINHA L1500, 
ambos filhos do touro MOSSHALL RED PHARAOH M172 
e os touros HP ADMIRAL I7347 e HP HORTELÃO L9573 
(pai e filho), sendo o HP ADMIRAL I7347 filho do touro 
ARDROSSAN ADMIRAL A2.

O maneio reprodutivo compreende uma época de bene- 
ficiação de 15 de Janeiro a 15 de Maio, em que todas as 
vacas são sincronizadas, inseminadas e depois colocadas 
junto com o touro de repasse. O desmame é realizado no 
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fim de Junho sendo a engorda dos machos feita em confi- 
namento entre Junho e Maio do ano seguinte.
O facto de ter a época reprodutiva entre Janeiro e Maio faz 
com que as maiores necessidades alimentares do efectivo 
coincidam com a maior produção de pastagem, seja, a re- 
produção do efectivo está adaptada à curva de produção 
de erva.

A área agrícola com culturas de Outono/Inverno é também 
fundamental para que o efectivo reprodutor já desmamado 
e em gestação, seja 100% alimentado em pastoreio dos res- 
tolhos do trigo e das forragens, nos meses Verão.

Relativamente à raça Aberdeen-Angus o objectivo da explo- 
ração é ir aumentando gradualmente o efectivo através da 
recria das fêmeas nascidas na exploração. A opção pelos 
vermelhos prende-se exclusivamente com a tentativa de ter 
uma maior uniformidade de pelagem na vacada cruzada. 

A história desta exploração está descrita num livro da au- 
toria de Nuno Marques “Herdade da Parreira, Sustenta- 
bilidade Económica e Ambiental”, no qual o autor descreve 
a evolução da Herdade desde a sua aquisição em 1972 até 
aos dias de hoje, deixando patentes as preocupações e 
projectos. 
 
https://pt.calameo.com/read/00433864317822cce7ca0

VACADA CRUZADA

REPRODUTOR ABERDEEN-ANGUS

Herdade Serra Brava, 7885-281 Póvoa de São Miguel, Moura-Beja

admherdadeserrabrava@gmail.com | FB:herdadeserrabrava | Tel: 919 647 210

GENÉTICA IRLANDESA, DINAMARQUESA,
AMERICANA, CANADIANA E AUSTRALIANA

CRIADORES EM LINHA PURA

HSB MILANO M7608
Pai: HSB KING | Avô: LECARROW KING

HSB LANCELOT  L3410
Pai: AGRIANGUS TIGRE | Avô: HF EL TIGRE

My two champions reflect that Aberdeen Angus should be 
low cost long lived animals. The winning animals tended to 
be prepared for the show, showing their potential although 
do not get them over fat!  

Angus Stovold

Obrigado à Aberdeen-Angus Portugal pela honra que me 
deram com o convite para julgar o III Concurso Ibérico da 
Raça Aberdeen-Angus, a 6 de Setembro de 2021.

Não fiquei surpreendido com o nível dos animais que tive 
de julgar, eram de uma grande consistência e qualidade.
Foi muito importante para mim ver os animais a andar na 
pista apresentando uma boa locomoção. Bons membros e 
pés são também muito importantes. Depois disso olho para 
a estrutura, comprimento do lombo e largura, especialmente 
passando pelas espáduas. A profundidade do animal e a 
sua condição corporal. Por fim, avalio o carácter racial. 
Nas fêmeas olho para a sua feminilidade e para o seu úbere 
e colocação dos tetos. Nos touros avalio a posição e tamanho 
dos seus testículos.

A primeira Classe era uma grande secção de jovens fêmeas 
com igual número de vermelhas e pretas. A qualidade dos 
animais estava distribuída ao longo da classe. A diferença 
de idade entre a mais velha e a mais nova era de dois meses. 
As três primeiras classificadas representavam muito bem 
a raça, mas para além dessas havia várias novilhas que 
eram muito boas.
A segunda Classe de novilhas com menos de 2 anos foi a 
mais difícil de julgar, pois havia muitas novilhas de qualidade, 
de diferentes tipos e com seis meses de diferença de idade. 
A vencedora foi o animal mais velho da Classe AGRIANGUS 
LUPI L4097, uma novilha fantástica que evidenciava estar 

próximo do parto.
A classe das vacas foi muito boa, com quatro anos de dife- 
rença de idade. Todas as vacas na classe eram de grande 
qualidade, mas uma HS EVE G0049, uma vaca com 5 anos, 
era excepcional. Não lhe consegui encontrar defeitos e o 
tamanho da bacia era tremendo. Qualquer criador no mundo 
gostaria de ter uma vaca tão boa como aquela.
Foi Campeã Fêmea e Campeão dos Campeões.

A Classe de novilhos teve onze animais a concurso com 
uma diferença de idade de três meses. Gostei bastante 
dos dois primeiros animais que entraram da explora- 
ção Zambujal, no entanto os dois novilhos da exploração 
Agriangus captaram a minha atenção, especialmente o 
AGRIANGUS MISTICO M6050 que era bem proporcionado 
e estava com uma boa condição corporal, tendo sido o 
vencedor da classe.
A Classe dos novilhos com menos de dois anos tinha alguns 
bons animais, apesar do HSB MATRIX M0065 não estar 
entre os três primeiros, era um excepcional touro, muito 
comprido que se estivesse numa melhor condição corporal 
teria ficar melhor classificado. HSB MITO M0058 e MVE 
MELGA M1306 a eram ambos bons animais, mas naquele dia, 
o melhor touro da classe foi o LISDUFF RED MR LEO W792.
A Secção de touros era uma secção muito interessantes, 
pois tinha diferentes tipos de touros. Um touro de tipo 
americano da Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) 
tinha muito padrão racial, mas os dois touros da Herdade 
das Silveiras era muito compridos, com muita estrutura e 
bons membros e mobilidade e eram de um tipo muito similar.

Bunlahy Mississippi, um touro com seis anos de idade supe- 
rou o HS Ken Jamey K7462 pela sua excelente condição                         
sagrou-se também Campeão Macho. 

Angus Stovold

Thank you to the Portuguese Aberdeen Angus Association 
for the honour of inviting me to Judge the 2021 National 
Show on 06th of September 2021.

I was not surprised by the quality of cattle that I had to 
judge, they were a very consistent good quality. It was 
important to me to see the cattle walk to and away from 
me with good locomotion. Good feet are also very important. 

I then looked at structure, loin length and width especially 
going through the shoulders. The depth of the animal and 
its flesh. Finally I looked at breed character. On females I 
looked at its femininity and its udder and teat placement. 
On the bulls I looked at its scrotal position and size.

The first class was a large class of yearling heifers with 
even numbers of red and black animals. The quality of 
the animals were throughout the class. The age di�erence 
between the oldest and youngest was two months. The 
top three were very good representation of the breed but 
there were several heifers who were not in the top three 
which were very good.
 
The second class of heifers under 2 was the hardest to 
judge as there was many quality heifers and they were several 
di�erent types and a 6 months age di�erence. The winner 
who was the oldest AGRIANGUS LUPI L4097 was a wonderful 
heifer and was showing that she was close to calving.

The cow class was very good, with four year di�erence in 
the age. All the cows in the class were very good but one 
HS EVE G0049 who was a five year old cow was exceptional. 
She had no faults I could find, and her pelvic size was 
tremendous. Every breeder throughout the world would 
like to have a cow as good as her. She was the female and 
National Champion.  

The Yearling Bull class had 11 entries with a three month 
age di�erence. I really liked the first two bulls into the ring 
from the Zambujal herd however it was the two bulls from 
Agriangus herd that caught my eye, especially AGRIANGUS 
MISTICO M6050 who was well proportioned and fleshy and 
won the class.

Bulls under two class had some good animals, although 
HSB MATRIX M0065 did not come in the top three, he was 
an exceptionally long bull, if he had had more flesh he would 
have come higher up. HSB MITO M0058 and MVE MELGA 
M1306 were both good bulls but LISDUFF RED MR LEO 
W792 was the best on this day.
  
The senior bull class was a very interesting class as there 
were di�erent types of bulls. An American type bull from 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) was full of breed 
character but two bulls from Herdade das Silveiras were 
very good, long, and structurally sound with good mobility and 
feet and were of a very similar type BUNLAHY MISSISSIPPI a 6 
year old bull had the edge over HS KEN JAMEY K7462 
because he was in such good condition for his age. 
BUNLAHY MISSISSIPPI Male Champion.



5554

Texto: Aberdeen-Angus Portugal e Ana Pimenta
Imagens: Ana Pimenta

Meat your Beef
ANA PIMENTA, UMA EMPREENDEDORA PORTUGUESA NA AUSTRÁLIA

EFECTIVO ABERDEEN-ANGUS
Ana Pimenta é natural de Barcelos e tirou o curso de Eng.ª 
Zootécnica na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Com 25 anos e desiludida com a situação profissional, 
resolveu visitar a Austrália e cumprir assim um sonho antigo. 
Aproveitou um programa de intercâmbio para jovens que 

possibilita a sua integração em explorações agrícolas austra- 
lianas, o International Rural Exchange Program. A previsão 
era ficar seis meses, mas depois de uma primeira experiência 
não muito sucedida, acabou por aceitar uma colocação 
numa exploração leiteira na ilha de King Island (uma pequena 
ilha Australiana pertencente ao estado da Tasmânia). A 
adaptação foi relativamente difícil, vir de um país como 
Portugal com muita gente e muitos amigos e família para 
um sítio com apenas 1500 habitantes não foi fácil. Foi aí 
que conheci o meu ex-marido, o Tom, que também era 
formado em Agricultura e na altura geria uma exploração 
grande de gado de carne. Consegui trabalho nessa explo- 
ração e foi assim que consegui o meu visto para ficar.
Em 2009, Ana e Tom, decidem iniciar a actividade enquanto 
bovinicultores, continuando a trabalhar a tempo inteiro na 
exploração onde eram colaboradores. Alugam então uma 
quinta com 320ha e compram animais. Na Austrália não há 
qualquer apoio à instalação de jovens agricultores, nem 
subsídios à produção, por isso tiveram que recorrer à banca 
para suportar o investimento. Passados 3 anos já tinham 
conseguido o suficiente para comprar a primeira proprie- 
dade, tendo continuando a crescer até chegarem aos 800 
hectares e a 2000 cabeças de gado.
Em 2015, arranquei com um projeto antigo, uma ideia que 
tinha há muito tempo e sempre quis concretizar, e comecei 

ANA PIMENTA, CRIADORA DE ABERDEEN-ANGUS EM KING ISLAND

a fazer visitas guiadas à quinta com paddock to plate expe- 
rience (experiência do prado ao prato) “Meat Your Beef” 
(@meatyourbeef).
A opção pela Raça Aberdeen-Angus: Quando começamos, 
embora a raça Angus fosse sempre a preferida, compramos 
o que podíamos: leiteiras cruzadas com raças britânicas, 
herefords etc. Foi só em 2011 que compramos um bom 
efetivo de reprodutoras Angus. Ana Pimenta salienta a efi- 
ciência da raça como a sua grande mais-valia.
Os principais critérios de selecção adoptados na exploração 
ao longo dos anos foram: o peso aos 400 dias, o baixo peso 
ao nascimento, a docilidade e a gordura intramuscular 
(quanto mais melhor). Tiveram igualmente bons resultados VISITAS À EXPLORAÇÃO

VISITAS À EXPLORAÇÃO LOGÓTIPO MEAT YOUR BEEF

com a utilização de touros Angus em cruzamento industrial, 
sendo o efectivo composto por 80% de animais Aberdeen- 
Angus e 20% de vacas cruzadas. Por motivos pessoais, 
acabaram recentemente por vender as explorações, no 
entanto a venda revelou-se bastante lucrativa.
Sempre foi uma estratégia nossa investir em terra (área) e 
embora tenha sido incrivelmente difícil e arriscado na altu- 
ra, hoje podemos dizer que nos safamos bem. A altura de 
venda não poderia ser melhor, preço do gado nunca tinha 
estado tão alto e quadruplicámos o nosso investimento 
em terra. Ainda não sei muito bem como vai ser o meu futuro 
profissional mas estou preparada para tirar um “break”, 
reorganizar ideias e preparar-me para a próxima aventura.

My two champions reflect that Aberdeen Angus should be 
low cost long lived animals. The winning animals tended to 
be prepared for the show, showing their potential although 
do not get them over fat!  

Angus Stovold

Obrigado à Aberdeen-Angus Portugal pela honra que me 
deram com o convite para julgar o III Concurso Ibérico da 
Raça Aberdeen-Angus, a 6 de Setembro de 2021.

Não fiquei surpreendido com o nível dos animais que tive 
de julgar, eram de uma grande consistência e qualidade.
Foi muito importante para mim ver os animais a andar na 
pista apresentando uma boa locomoção. Bons membros e 
pés são também muito importantes. Depois disso olho para 
a estrutura, comprimento do lombo e largura, especialmente 
passando pelas espáduas. A profundidade do animal e a 
sua condição corporal. Por fim, avalio o carácter racial. 
Nas fêmeas olho para a sua feminilidade e para o seu úbere 
e colocação dos tetos. Nos touros avalio a posição e tamanho 
dos seus testículos.

A primeira Classe era uma grande secção de jovens fêmeas 
com igual número de vermelhas e pretas. A qualidade dos 
animais estava distribuída ao longo da classe. A diferença 
de idade entre a mais velha e a mais nova era de dois meses. 
As três primeiras classificadas representavam muito bem 
a raça, mas para além dessas havia várias novilhas que 
eram muito boas.
A segunda Classe de novilhas com menos de 2 anos foi a 
mais difícil de julgar, pois havia muitas novilhas de qualidade, 
de diferentes tipos e com seis meses de diferença de idade. 
A vencedora foi o animal mais velho da Classe AGRIANGUS 
LUPI L4097, uma novilha fantástica que evidenciava estar 

próximo do parto.
A classe das vacas foi muito boa, com quatro anos de dife- 
rença de idade. Todas as vacas na classe eram de grande 
qualidade, mas uma HS EVE G0049, uma vaca com 5 anos, 
era excepcional. Não lhe consegui encontrar defeitos e o 
tamanho da bacia era tremendo. Qualquer criador no mundo 
gostaria de ter uma vaca tão boa como aquela.
Foi Campeã Fêmea e Campeão dos Campeões.

A Classe de novilhos teve onze animais a concurso com 
uma diferença de idade de três meses. Gostei bastante 
dos dois primeiros animais que entraram da explora- 
ção Zambujal, no entanto os dois novilhos da exploração 
Agriangus captaram a minha atenção, especialmente o 
AGRIANGUS MISTICO M6050 que era bem proporcionado 
e estava com uma boa condição corporal, tendo sido o 
vencedor da classe.
A Classe dos novilhos com menos de dois anos tinha alguns 
bons animais, apesar do HSB MATRIX M0065 não estar 
entre os três primeiros, era um excepcional touro, muito 
comprido que se estivesse numa melhor condição corporal 
teria ficar melhor classificado. HSB MITO M0058 e MVE 
MELGA M1306 a eram ambos bons animais, mas naquele dia, 
o melhor touro da classe foi o LISDUFF RED MR LEO W792.
A Secção de touros era uma secção muito interessantes, 
pois tinha diferentes tipos de touros. Um touro de tipo 
americano da Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) 
tinha muito padrão racial, mas os dois touros da Herdade 
das Silveiras era muito compridos, com muita estrutura e 
bons membros e mobilidade e eram de um tipo muito similar.

Bunlahy Mississippi, um touro com seis anos de idade supe- 
rou o HS Ken Jamey K7462 pela sua excelente condição                         
sagrou-se também Campeão Macho. 

Angus Stovold

Thank you to the Portuguese Aberdeen Angus Association 
for the honour of inviting me to Judge the 2021 National 
Show on 06th of September 2021.

I was not surprised by the quality of cattle that I had to 
judge, they were a very consistent good quality. It was 
important to me to see the cattle walk to and away from 
me with good locomotion. Good feet are also very important. 

I then looked at structure, loin length and width especially 
going through the shoulders. The depth of the animal and 
its flesh. Finally I looked at breed character. On females I 
looked at its femininity and its udder and teat placement. 
On the bulls I looked at its scrotal position and size.

The first class was a large class of yearling heifers with 
even numbers of red and black animals. The quality of 
the animals were throughout the class. The age di�erence 
between the oldest and youngest was two months. The 
top three were very good representation of the breed but 
there were several heifers who were not in the top three 
which were very good.
 
The second class of heifers under 2 was the hardest to 
judge as there was many quality heifers and they were several 
di�erent types and a 6 months age di�erence. The winner 
who was the oldest AGRIANGUS LUPI L4097 was a wonderful 
heifer and was showing that she was close to calving.

The cow class was very good, with four year di�erence in 
the age. All the cows in the class were very good but one 
HS EVE G0049 who was a five year old cow was exceptional. 
She had no faults I could find, and her pelvic size was 
tremendous. Every breeder throughout the world would 
like to have a cow as good as her. She was the female and 
National Champion.  

The Yearling Bull class had 11 entries with a three month 
age di�erence. I really liked the first two bulls into the ring 
from the Zambujal herd however it was the two bulls from 
Agriangus herd that caught my eye, especially AGRIANGUS 
MISTICO M6050 who was well proportioned and fleshy and 
won the class.

Bulls under two class had some good animals, although 
HSB MATRIX M0065 did not come in the top three, he was 
an exceptionally long bull, if he had had more flesh he would 
have come higher up. HSB MITO M0058 and MVE MELGA 
M1306 were both good bulls but LISDUFF RED MR LEO 
W792 was the best on this day.
  
The senior bull class was a very interesting class as there 
were di�erent types of bulls. An American type bull from 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) was full of breed 
character but two bulls from Herdade das Silveiras were 
very good, long, and structurally sound with good mobility and 
feet and were of a very similar type BUNLAHY MISSISSIPPI a 6 
year old bull had the edge over HS KEN JAMEY K7462 
because he was in such good condition for his age. 
BUNLAHY MISSISSIPPI Male Champion.
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III Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus
APORMOR

Entre as vencedoras das três primeiras classes (AGRIANGUS 
RED REBA M6053; AGRIANGUS LUPI L4097; HS EVE G0049) 
o juiz atribuiu o prémio de Campeã Fêmea à Vaca Vencedora 

O III Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus decorreu 
no dia 6 de Setembro de 2021 no Parque de Feiras e Leilões 
da APORMOR, em Montemor-o-Novo. Devido à situação 
pandémica, a Expomor não se realizou nos moldes habituais, 
tal como a Feira da Luz que foi cancelada. No entanto, a 
APORMOR recebeu durante dois fins de semana diversos 
eventos ligados à bovinicultura e ovinicultura de carne.

Após um ano de interregno, a Aberdeen-Angus Portugal 
retomou a realização do Concurso Ibérico da Raça que se 
pautou pela elevada qualidade dos animais apresentados 
e por uma forte afluência de público.

O juíz do concurso foi Angus Stovold, criador e proprietário 
da famosa exploração inglesa Rosemead que conta com um 
efectivo de 170 vacas puras. Angus Stovold tem participado 
como juiz em diversos concursos no estrangeiro e no Reino 
Unido, destacando-se The Royal Show, The Royal Welsh, 
The Royal Three Counties, The Balmoral, The Great Yorkshire, 
The Black Beauty Bonanza, The Winter National e o concurso 
do leilão de Fevereiro em Stirling. Actualmente desempenha 
funções como Vice-Presidente sénior da Aberdeen Angus 
Cattle Society, tendo já sido Presidente.

Participaram no concurso 51 animais provenientes de oito 
explorações aderentes ao Livro Genealógico Português da 
Raça Bovina Aberdeen-Angus:

CARTAZ DO CONCURSO

CRIADORES PARTICIPANTES

da Terceira Classe, em que concorriam as fêmeas nascidas 
antes de 06 de Setembro de 2019, HS EVE G0049 do criador 
APS – Agropecuária Herdade das Silveiras, SA.

O prémio de Campeão Macho foi discutido entre os vence- 
dores das 4ª, 5ª e 6ª Classes (AGRIANGUS MISTICO M6050; 
LISDUFF RED MR LEO W792; BUNLAHY MISSISSIPI), 
tendo-se sagrado vencedor o touro BUNLAHY MISSISSIPI 
(APS – Agropecuária Herdade das Silveiras, SA), vencedor 
da 6ª Classe, disputada pelos machos nascidos antes de 
06 de Setembro de 2019.

Entre o Campeão Macho BUNLAHY MISSISSIPI e a Campeã 
Fêmea HS EVE G0049, a opção do juiz recaiu sobre a Fêmea 
que assim foi distinguida como Campeã dos Campeões do 
III Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus.

Após a entrega de prémios e dos testemunhos do Presidente 
da Aberdeen-Angus Portugal, João Espadinha, do Presidente 
da APORMOR, Eng. Joaquim Capoulas, do Director Regional 
de Agricultura e Pescas do Alentejo, Prof. Doutor José 
Calado, e da Directora Geral de Alimentação e Veterinária, 
Dr.ª Susana Pombo, que enalteceram a qualidade dos animais 
a concurso e o profissionalismo dos criadores, teve lugar o 
habitual almoço convívio, com criadores, patrocinadores e 
convidados, desta vez num formato volante, com degustação 
de Hambúrgueres certificados Aberdeen-Angus Portugal, 
Carne Controlada.

HS EVE G0049 CAMPEÃ DOS CAMPEÕES

AGRIANGUS, UNIPESSOAL LDA 

ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA

APS – AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA 

BOVICER, BOVINOS E CEREAIS, LDA. 

BUSSOLA TARGET, LDA 

LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO 

LUÍS NUNO PAULINO MARTINS 

MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA 

My two champions reflect that Aberdeen Angus should be 
low cost long lived animals. The winning animals tended to 
be prepared for the show, showing their potential although 
do not get them over fat!  

Angus Stovold

Obrigado à Aberdeen-Angus Portugal pela honra que me 
deram com o convite para julgar o III Concurso Ibérico da 
Raça Aberdeen-Angus, a 6 de Setembro de 2021.

Não fiquei surpreendido com o nível dos animais que tive 
de julgar, eram de uma grande consistência e qualidade.
Foi muito importante para mim ver os animais a andar na 
pista apresentando uma boa locomoção. Bons membros e 
pés são também muito importantes. Depois disso olho para 
a estrutura, comprimento do lombo e largura, especialmente 
passando pelas espáduas. A profundidade do animal e a 
sua condição corporal. Por fim, avalio o carácter racial. 
Nas fêmeas olho para a sua feminilidade e para o seu úbere 
e colocação dos tetos. Nos touros avalio a posição e tamanho 
dos seus testículos.

A primeira Classe era uma grande secção de jovens fêmeas 
com igual número de vermelhas e pretas. A qualidade dos 
animais estava distribuída ao longo da classe. A diferença 
de idade entre a mais velha e a mais nova era de dois meses. 
As três primeiras classificadas representavam muito bem 
a raça, mas para além dessas havia várias novilhas que 
eram muito boas.
A segunda Classe de novilhas com menos de 2 anos foi a 
mais difícil de julgar, pois havia muitas novilhas de qualidade, 
de diferentes tipos e com seis meses de diferença de idade. 
A vencedora foi o animal mais velho da Classe AGRIANGUS 
LUPI L4097, uma novilha fantástica que evidenciava estar 

próximo do parto.
A classe das vacas foi muito boa, com quatro anos de dife- 
rença de idade. Todas as vacas na classe eram de grande 
qualidade, mas uma HS EVE G0049, uma vaca com 5 anos, 
era excepcional. Não lhe consegui encontrar defeitos e o 
tamanho da bacia era tremendo. Qualquer criador no mundo 
gostaria de ter uma vaca tão boa como aquela.
Foi Campeã Fêmea e Campeão dos Campeões.

A Classe de novilhos teve onze animais a concurso com 
uma diferença de idade de três meses. Gostei bastante 
dos dois primeiros animais que entraram da explora- 
ção Zambujal, no entanto os dois novilhos da exploração 
Agriangus captaram a minha atenção, especialmente o 
AGRIANGUS MISTICO M6050 que era bem proporcionado 
e estava com uma boa condição corporal, tendo sido o 
vencedor da classe.
A Classe dos novilhos com menos de dois anos tinha alguns 
bons animais, apesar do HSB MATRIX M0065 não estar 
entre os três primeiros, era um excepcional touro, muito 
comprido que se estivesse numa melhor condição corporal 
teria ficar melhor classificado. HSB MITO M0058 e MVE 
MELGA M1306 a eram ambos bons animais, mas naquele dia, 
o melhor touro da classe foi o LISDUFF RED MR LEO W792.
A Secção de touros era uma secção muito interessantes, 
pois tinha diferentes tipos de touros. Um touro de tipo 
americano da Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) 
tinha muito padrão racial, mas os dois touros da Herdade 
das Silveiras era muito compridos, com muita estrutura e 
bons membros e mobilidade e eram de um tipo muito similar.

Bunlahy Mississippi, um touro com seis anos de idade supe- 
rou o HS Ken Jamey K7462 pela sua excelente condição                         
sagrou-se também Campeão Macho. 

Angus Stovold

Thank you to the Portuguese Aberdeen Angus Association 
for the honour of inviting me to Judge the 2021 National 
Show on 06th of September 2021.

I was not surprised by the quality of cattle that I had to 
judge, they were a very consistent good quality. It was 
important to me to see the cattle walk to and away from 
me with good locomotion. Good feet are also very important. 

I then looked at structure, loin length and width especially 
going through the shoulders. The depth of the animal and 
its flesh. Finally I looked at breed character. On females I 
looked at its femininity and its udder and teat placement. 
On the bulls I looked at its scrotal position and size.

The first class was a large class of yearling heifers with 
even numbers of red and black animals. The quality of 
the animals were throughout the class. The age di�erence 
between the oldest and youngest was two months. The 
top three were very good representation of the breed but 
there were several heifers who were not in the top three 
which were very good.
 
The second class of heifers under 2 was the hardest to 
judge as there was many quality heifers and they were several 
di�erent types and a 6 months age di�erence. The winner 
who was the oldest AGRIANGUS LUPI L4097 was a wonderful 
heifer and was showing that she was close to calving.

The cow class was very good, with four year di�erence in 
the age. All the cows in the class were very good but one 
HS EVE G0049 who was a five year old cow was exceptional. 
She had no faults I could find, and her pelvic size was 
tremendous. Every breeder throughout the world would 
like to have a cow as good as her. She was the female and 
National Champion.  

The Yearling Bull class had 11 entries with a three month 
age di�erence. I really liked the first two bulls into the ring 
from the Zambujal herd however it was the two bulls from 
Agriangus herd that caught my eye, especially AGRIANGUS 
MISTICO M6050 who was well proportioned and fleshy and 
won the class.

Bulls under two class had some good animals, although 
HSB MATRIX M0065 did not come in the top three, he was 
an exceptionally long bull, if he had had more flesh he would 
have come higher up. HSB MITO M0058 and MVE MELGA 
M1306 were both good bulls but LISDUFF RED MR LEO 
W792 was the best on this day.
  
The senior bull class was a very interesting class as there 
were di�erent types of bulls. An American type bull from 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) was full of breed 
character but two bulls from Herdade das Silveiras were 
very good, long, and structurally sound with good mobility and 
feet and were of a very similar type BUNLAHY MISSISSIPPI a 6 
year old bull had the edge over HS KEN JAMEY K7462 
because he was in such good condition for his age. 
BUNLAHY MISSISSIPPI Male Champion.



My two champions reflect that Aberdeen Angus should be 
low cost long lived animals. The winning animals tended to 
be prepared for the show, showing their potential although 
do not get them over fat!  

Angus Stovold

Obrigado à Aberdeen-Angus Portugal pela honra que me 
deram com o convite para julgar o III Concurso Ibérico da 
Raça Aberdeen-Angus, a 6 de Setembro de 2021.

Não fiquei surpreendido com o nível dos animais que tive 
de julgar, eram de uma grande consistência e qualidade.
Foi muito importante para mim ver os animais a andar na 
pista apresentando uma boa locomoção. Bons membros e 
pés são também muito importantes. Depois disso olho para 
a estrutura, comprimento do lombo e largura, especialmente 
passando pelas espáduas. A profundidade do animal e a 
sua condição corporal. Por fim, avalio o carácter racial. 
Nas fêmeas olho para a sua feminilidade e para o seu úbere 
e colocação dos tetos. Nos touros avalio a posição e tamanho 
dos seus testículos.

A primeira Classe era uma grande secção de jovens fêmeas 
com igual número de vermelhas e pretas. A qualidade dos 
animais estava distribuída ao longo da classe. A diferença 
de idade entre a mais velha e a mais nova era de dois meses. 
As três primeiras classificadas representavam muito bem 
a raça, mas para além dessas havia várias novilhas que 
eram muito boas.
A segunda Classe de novilhas com menos de 2 anos foi a 
mais difícil de julgar, pois havia muitas novilhas de qualidade, 
de diferentes tipos e com seis meses de diferença de idade. 
A vencedora foi o animal mais velho da Classe AGRIANGUS 
LUPI L4097, uma novilha fantástica que evidenciava estar 

próximo do parto.
A classe das vacas foi muito boa, com quatro anos de dife- 
rença de idade. Todas as vacas na classe eram de grande 
qualidade, mas uma HS EVE G0049, uma vaca com 5 anos, 
era excepcional. Não lhe consegui encontrar defeitos e o 
tamanho da bacia era tremendo. Qualquer criador no mundo 
gostaria de ter uma vaca tão boa como aquela.
Foi Campeã Fêmea e Campeão dos Campeões.

A Classe de novilhos teve onze animais a concurso com 
uma diferença de idade de três meses. Gostei bastante 
dos dois primeiros animais que entraram da explora- 
ção Zambujal, no entanto os dois novilhos da exploração 
Agriangus captaram a minha atenção, especialmente o 
AGRIANGUS MISTICO M6050 que era bem proporcionado 
e estava com uma boa condição corporal, tendo sido o 
vencedor da classe.
A Classe dos novilhos com menos de dois anos tinha alguns 
bons animais, apesar do HSB MATRIX M0065 não estar 
entre os três primeiros, era um excepcional touro, muito 
comprido que se estivesse numa melhor condição corporal 
teria ficar melhor classificado. HSB MITO M0058 e MVE 
MELGA M1306 a eram ambos bons animais, mas naquele dia, 
o melhor touro da classe foi o LISDUFF RED MR LEO W792.
A Secção de touros era uma secção muito interessantes, 
pois tinha diferentes tipos de touros. Um touro de tipo 
americano da Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) 
tinha muito padrão racial, mas os dois touros da Herdade 
das Silveiras era muito compridos, com muita estrutura e 
bons membros e mobilidade e eram de um tipo muito similar.

Bunlahy Mississippi, um touro com seis anos de idade supe- 
rou o HS Ken Jamey K7462 pela sua excelente condição                         
sagrou-se também Campeão Macho. 

Angus Stovold
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III Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus

Thank you to the Portuguese Aberdeen Angus Association 
for the honour of inviting me to Judge the 2021 National 
Show on 06th of September 2021.

I was not surprised by the quality of cattle that I had to 
judge, they were a very consistent good quality. It was 
important to me to see the cattle walk to and away from 
me with good locomotion. Good feet are also very important. 

I then looked at structure, loin length and width especially 
going through the shoulders. The depth of the animal and 
its flesh. Finally I looked at breed character. On females I 
looked at its femininity and its udder and teat placement. 
On the bulls I looked at its scrotal position and size.

The first class was a large class of yearling heifers with 
even numbers of red and black animals. The quality of 
the animals were throughout the class. The age di�erence 
between the oldest and youngest was two months. The 
top three were very good representation of the breed but 
there were several heifers who were not in the top three 
which were very good.
 
The second class of heifers under 2 was the hardest to 
judge as there was many quality heifers and they were several 
di�erent types and a 6 months age di�erence. The winner 
who was the oldest AGRIANGUS LUPI L4097 was a wonderful 
heifer and was showing that she was close to calving.

The cow class was very good, with four year di�erence in 
the age. All the cows in the class were very good but one 
HS EVE G0049 who was a five year old cow was exceptional. 
She had no faults I could find, and her pelvic size was 
tremendous. Every breeder throughout the world would 
like to have a cow as good as her. She was the female and 
National Champion.  

The Yearling Bull class had 11 entries with a three month 
age di�erence. I really liked the first two bulls into the ring 
from the Zambujal herd however it was the two bulls from 
Agriangus herd that caught my eye, especially AGRIANGUS 
MISTICO M6050 who was well proportioned and fleshy and 
won the class.

Bulls under two class had some good animals, although 
HSB MATRIX M0065 did not come in the top three, he was 
an exceptionally long bull, if he had had more flesh he would 
have come higher up. HSB MITO M0058 and MVE MELGA 
M1306 were both good bulls but LISDUFF RED MR LEO 
W792 was the best on this day.
  
The senior bull class was a very interesting class as there 
were di�erent types of bulls. An American type bull from 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) was full of breed 
character but two bulls from Herdade das Silveiras were 
very good, long, and structurally sound with good mobility and 
feet and were of a very similar type BUNLAHY MISSISSIPPI a 6 
year old bull had the edge over HS KEN JAMEY K7462 
because he was in such good condition for his age. 
BUNLAHY MISSISSIPPI Male Champion.

ANGUS STOVOLD_JUÍZ DO CONCURSO

A OPINIÃO DO JUÍZ
FÊMEAS NASCIDAS ENTRE 6 DE JULHO DE 2020 E 6 DE MARÇO DE 2021

AGRIANGUS RED REBA M6053

HS DOLLY M9579

AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA

APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA

ZAMBUJAL RED MADONA M8698

AGRIANGUS LUPI L4097

ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA

AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA

FÊMEAS NASCIDAS ENTRE 6 DE SETEMBRO DE 2019 E 5 DE JULHO DE 2020

AGRIANGUS RED LADY I L9629 AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA

ZAMBUJAL RED PALOLA L5741 ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA

1ª CLASSE

1º

2º

3º

2ª CLASSE

1º

2º

3º

3ª CLASSE

1º

2º

3º

4ª CLASSE

1º

2º

3º

5ª CLASSE

1º

2º

3º

6ª CLASSE

1º

2º

3º

FÊMEAS NASCIDAS ANTES DE 6 DE SETEMBRO DE 2019

MACHOS NASCIDOS ENTRE 6 DE JULHO DE 2020 E 6 DE MARÇO DE 2021

MACHOS NASCIDOS ENTRE 6 DE SETEMBRO DE 2019 E 5 DE JULHO DE 2020

MACHOS NASCIDOS ANTES DE 6 DE SETEMBRO DE 2019

HS EVE G0049

AGRIANGUS LADY RED I0973

RW RED PEARL

AGRIANGUS MALANDRO M6059

LC RED MAGNATE M2612

AGRIANGUS MISTICO M6050

HSB MITO M0058

MVE MELGA M1306

LISDUFF RED MR LEO W792

HS KEN JAMEY K7462

AGRIANGUS JACKPOT J6591

BUNLAHY MISSISSIPPI

APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA

AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA

APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA

BUSSOLA TARGET, LDA

MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA

APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA

AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA

LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO

AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA

AGRIANGUS UNNIPESSOAL, LDA

ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA

APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA

CLASSIFICAÇÃO DO III CONCURSO IBÉRICO DA RAÇA ABERDEEN-ANGUS 
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VIII Dia de Campo Aberdeen-Angus Portugal

O VIII Dia de Campo da Aberdeen-Angus Portugal realizou-se 
no dia 1 de Outubro, sendo o anfitrião desta edição o criador 
Bússola Target.

Localizada na Herdade Serra Brava, Póvoa de São Miguel, 
concelho de Moura, esta exploração tem um núcleo puro 
de 170 animais Aberdeen-Angus, exclusivamente de pela- 
gem preta. O principal objectivo da exploração é a venda 
de reprodutores

 O Dia de Campo tem como objetivo dar a conhecer explo- 
rações com diferentes sistemas produtivos e de maneio, 
fomentar o encontro entre criadores da raça, bem como 
produtores e técnicos ligados à área da Agricultura e Pecuá- 
ria, como forma de incentivar a troca de conhecimentos e 
estreitar relações profissionais.

O evento contou cerca de 80 participantes e iniciou-se com 

uma visita à exploração, durante a qual, a proprietária, 
Sónia Liz, mostrou os animais, explicou o maneio e respondeu 
às perguntas dos participantes. Foi possível observar todos 
os lotes de animais a campo, tendo começado pelas novilhas 
e terminado nos touros reprodutores. Para melhor perceber 
as linhas genéticas utilizadas, foi entregue aos participan- 
tes uma lista com os animais presentes na exploração e a 
sua genealogia.

A Fertiprado fez uma breve palestra sobre o trabalho desen- 
volvido na exploração, toda a evolução desde a limpeza 
inicial até à instalação das pastagens, e seguiu-se um work- 
shop sobre Classificação Morfológica ministrado pelo Secre- 
tário Técnico e pelo Conselho Técnico e Consultivo.

O evento terminou com um almoço convívio que se prolon- 
gou por toda a tarde, no qual os participantes puderam 
degustar a Carne Controlada Aberdeen-Angus Portugal.

My two champions reflect that Aberdeen Angus should be 
low cost long lived animals. The winning animals tended to 
be prepared for the show, showing their potential although 
do not get them over fat!  

Angus Stovold

Obrigado à Aberdeen-Angus Portugal pela honra que me 
deram com o convite para julgar o III Concurso Ibérico da 
Raça Aberdeen-Angus, a 6 de Setembro de 2021.

Não fiquei surpreendido com o nível dos animais que tive 
de julgar, eram de uma grande consistência e qualidade.
Foi muito importante para mim ver os animais a andar na 
pista apresentando uma boa locomoção. Bons membros e 
pés são também muito importantes. Depois disso olho para 
a estrutura, comprimento do lombo e largura, especialmente 
passando pelas espáduas. A profundidade do animal e a 
sua condição corporal. Por fim, avalio o carácter racial. 
Nas fêmeas olho para a sua feminilidade e para o seu úbere 
e colocação dos tetos. Nos touros avalio a posição e tamanho 
dos seus testículos.

A primeira Classe era uma grande secção de jovens fêmeas 
com igual número de vermelhas e pretas. A qualidade dos 
animais estava distribuída ao longo da classe. A diferença 
de idade entre a mais velha e a mais nova era de dois meses. 
As três primeiras classificadas representavam muito bem 
a raça, mas para além dessas havia várias novilhas que 
eram muito boas.
A segunda Classe de novilhas com menos de 2 anos foi a 
mais difícil de julgar, pois havia muitas novilhas de qualidade, 
de diferentes tipos e com seis meses de diferença de idade. 
A vencedora foi o animal mais velho da Classe AGRIANGUS 
LUPI L4097, uma novilha fantástica que evidenciava estar 

próximo do parto.
A classe das vacas foi muito boa, com quatro anos de dife- 
rença de idade. Todas as vacas na classe eram de grande 
qualidade, mas uma HS EVE G0049, uma vaca com 5 anos, 
era excepcional. Não lhe consegui encontrar defeitos e o 
tamanho da bacia era tremendo. Qualquer criador no mundo 
gostaria de ter uma vaca tão boa como aquela.
Foi Campeã Fêmea e Campeão dos Campeões.

A Classe de novilhos teve onze animais a concurso com 
uma diferença de idade de três meses. Gostei bastante 
dos dois primeiros animais que entraram da explora- 
ção Zambujal, no entanto os dois novilhos da exploração 
Agriangus captaram a minha atenção, especialmente o 
AGRIANGUS MISTICO M6050 que era bem proporcionado 
e estava com uma boa condição corporal, tendo sido o 
vencedor da classe.
A Classe dos novilhos com menos de dois anos tinha alguns 
bons animais, apesar do HSB MATRIX M0065 não estar 
entre os três primeiros, era um excepcional touro, muito 
comprido que se estivesse numa melhor condição corporal 
teria ficar melhor classificado. HSB MITO M0058 e MVE 
MELGA M1306 a eram ambos bons animais, mas naquele dia, 
o melhor touro da classe foi o LISDUFF RED MR LEO W792.
A Secção de touros era uma secção muito interessantes, 
pois tinha diferentes tipos de touros. Um touro de tipo 
americano da Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) 
tinha muito padrão racial, mas os dois touros da Herdade 
das Silveiras era muito compridos, com muita estrutura e 
bons membros e mobilidade e eram de um tipo muito similar.

Bunlahy Mississippi, um touro com seis anos de idade supe- 
rou o HS Ken Jamey K7462 pela sua excelente condição                         
sagrou-se também Campeão Macho. 

Angus Stovold

Thank you to the Portuguese Aberdeen Angus Association 
for the honour of inviting me to Judge the 2021 National 
Show on 06th of September 2021.

I was not surprised by the quality of cattle that I had to 
judge, they were a very consistent good quality. It was 
important to me to see the cattle walk to and away from 
me with good locomotion. Good feet are also very important. 

I then looked at structure, loin length and width especially 
going through the shoulders. The depth of the animal and 
its flesh. Finally I looked at breed character. On females I 
looked at its femininity and its udder and teat placement. 
On the bulls I looked at its scrotal position and size.

The first class was a large class of yearling heifers with 
even numbers of red and black animals. The quality of 
the animals were throughout the class. The age di�erence 
between the oldest and youngest was two months. The 
top three were very good representation of the breed but 
there were several heifers who were not in the top three 
which were very good.
 
The second class of heifers under 2 was the hardest to 
judge as there was many quality heifers and they were several 
di�erent types and a 6 months age di�erence. The winner 
who was the oldest AGRIANGUS LUPI L4097 was a wonderful 
heifer and was showing that she was close to calving.

The cow class was very good, with four year di�erence in 
the age. All the cows in the class were very good but one 
HS EVE G0049 who was a five year old cow was exceptional. 
She had no faults I could find, and her pelvic size was 
tremendous. Every breeder throughout the world would 
like to have a cow as good as her. She was the female and 
National Champion.  

The Yearling Bull class had 11 entries with a three month 
age di�erence. I really liked the first two bulls into the ring 
from the Zambujal herd however it was the two bulls from 
Agriangus herd that caught my eye, especially AGRIANGUS 
MISTICO M6050 who was well proportioned and fleshy and 
won the class.

Bulls under two class had some good animals, although 
HSB MATRIX M0065 did not come in the top three, he was 
an exceptionally long bull, if he had had more flesh he would 
have come higher up. HSB MITO M0058 and MVE MELGA 
M1306 were both good bulls but LISDUFF RED MR LEO 
W792 was the best on this day.
  
The senior bull class was a very interesting class as there 
were di�erent types of bulls. An American type bull from 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) was full of breed 
character but two bulls from Herdade das Silveiras were 
very good, long, and structurally sound with good mobility and 
feet and were of a very similar type BUNLAHY MISSISSIPPI a 6 
year old bull had the edge over HS KEN JAMEY K7462 
because he was in such good condition for his age. 
BUNLAHY MISSISSIPPI Male Champion.
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o melhor touro da classe foi o LISDUFF RED MR LEO W792.
A Secção de touros era uma secção muito interessantes, 
pois tinha diferentes tipos de touros. Um touro de tipo 
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II Leilão de Jovens Reprodutores Testados

Terminado o II Teste de Desempenho Produtivo em Estação, 
a Aberdeen-Angus Portugal promoveu, uma vez mais, o leilão 
dos novilhos que participaram no teste.

Sendo um dos objectivos da realização de testes em estação 
a difusão e disponibilização aos criadores de reprodutores 
de elevado mérito genético e com elevada informação sobre 
o seu desempenho, o leilão destes animais é o culminar do 
esforço e trabalho de criadores e técnicos durante os longos 
meses que medeiam a selecção dos animais a campo e o 
fim do teste.
 
O leilão teve lugar nas instalações da APOMOR em Montemor- 
o-Novo, no dia 15 de Janeiro, pelas 11h00, tendo sido 
apresentados oito dos doze jovens reprodutores testados. 
Tal como no ano anterior, o leilão foi organizado em conjunto 
com a Associação Portuguesa da Raça Charolesa que tam- 
bém apresentou oito animais.

Os novilhos Aberdeen-Angus estiveram em exposição desde 
a véspera do leilão, tendo sido grande a afluência de intere- 
ssados, possíveis compradores e admiradores da raça. 
Perante uma bancada repleta, foram rematados seis animais, 
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com um valor médio de licitação de 3241€, um mínimo de 
3050€ e um máximo de 3600€. O catálogo do leilão pode 
ser descarregado em http://www.aberdeen-angus.pt/2022/01/ 
10/catalogo-2o-leilao-de-jovens-reprodutores- testados/

PREPARAÇÃO DOS ANIMAIS

CATÁLOGO DO LEILÃOALMOÇO CONVÍVIO CARTAZ DO VIII DIA DE CAMPO

VISITA À EXPLORAÇÃO
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between the oldest and youngest was two months. The 
top three were very good representation of the breed but 
there were several heifers who were not in the top three 
which were very good.
 
The second class of heifers under 2 was the hardest to 
judge as there was many quality heifers and they were several 
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who was the oldest AGRIANGUS LUPI L4097 was a wonderful 
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the age. All the cows in the class were very good but one 
HS EVE G0049 who was a five year old cow was exceptional. 
She had no faults I could find, and her pelvic size was 
tremendous. Every breeder throughout the world would 
like to have a cow as good as her. She was the female and 
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The Yearling Bull class had 11 entries with a three month 
age di�erence. I really liked the first two bulls into the ring 
from the Zambujal herd however it was the two bulls from 
Agriangus herd that caught my eye, especially AGRIANGUS 
MISTICO M6050 who was well proportioned and fleshy and 
won the class.

Bulls under two class had some good animals, although 
HSB MATRIX M0065 did not come in the top three, he was 
an exceptionally long bull, if he had had more flesh he would 
have come higher up. HSB MITO M0058 and MVE MELGA 
M1306 were both good bulls but LISDUFF RED MR LEO 
W792 was the best on this day.
  
The senior bull class was a very interesting class as there 
were di�erent types of bulls. An American type bull from 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) was full of breed 
character but two bulls from Herdade das Silveiras were 
very good, long, and structurally sound with good mobility and 
feet and were of a very similar type BUNLAHY MISSISSIPPI a 6 
year old bull had the edge over HS KEN JAMEY K7462 
because he was in such good condition for his age. 
BUNLAHY MISSISSIPPI Male Champion.
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M7485

QC AFONSO
COLUMBUS M8985

LC RED MAGNUM
M2615

MVE MELGA
M3739

01/11/2020

VALOR DE
VENDA

3050€

3150€

3250€

3600€

3350€

3050€

3000€

2500€

2500€

3000€

3000€

2500€

BASE DE
LICITAÇÃO

VALORES DE LICITAÇÃO DOS JOVENS REPRODUTORES 

NOVILHOS EM EXPOSIÇÃO

JOVEM REPRODUTOR EM LEILÃO

Thank you to the Portuguese Aberdeen Angus Association 
for the honour of inviting me to Judge the 2021 National 
Show on 06th of September 2021.

I was not surprised by the quality of cattle that I had to 
judge, they were a very consistent good quality. It was 
important to me to see the cattle walk to and away from 
me with good locomotion. Good feet are also very important. 

I then looked at structure, loin length and width especially 
going through the shoulders. The depth of the animal and 
its flesh. Finally I looked at breed character. On females I 
looked at its femininity and its udder and teat placement. 
On the bulls I looked at its scrotal position and size.

The first class was a large class of yearling heifers with 
even numbers of red and black animals. The quality of 
the animals were throughout the class. The age di�erence 
between the oldest and youngest was two months. The 
top three were very good representation of the breed but 
there were several heifers who were not in the top three 
which were very good.
 
The second class of heifers under 2 was the hardest to 
judge as there was many quality heifers and they were several 
di�erent types and a 6 months age di�erence. The winner 
who was the oldest AGRIANGUS LUPI L4097 was a wonderful 
heifer and was showing that she was close to calving.

The cow class was very good, with four year di�erence in 
the age. All the cows in the class were very good but one 
HS EVE G0049 who was a five year old cow was exceptional. 
She had no faults I could find, and her pelvic size was 
tremendous. Every breeder throughout the world would 
like to have a cow as good as her. She was the female and 
National Champion.  

The Yearling Bull class had 11 entries with a three month 
age di�erence. I really liked the first two bulls into the ring 
from the Zambujal herd however it was the two bulls from 
Agriangus herd that caught my eye, especially AGRIANGUS 
MISTICO M6050 who was well proportioned and fleshy and 
won the class.

Bulls under two class had some good animals, although 
HSB MATRIX M0065 did not come in the top three, he was 
an exceptionally long bull, if he had had more flesh he would 
have come higher up. HSB MITO M0058 and MVE MELGA 
M1306 were both good bulls but LISDUFF RED MR LEO 
W792 was the best on this day.
  
The senior bull class was a very interesting class as there 
were di�erent types of bulls. An American type bull from 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) was full of breed 
character but two bulls from Herdade das Silveiras were 
very good, long, and structurally sound with good mobility and 
feet and were of a very similar type BUNLAHY MISSISSIPPI a 6 
year old bull had the edge over HS KEN JAMEY K7462 
because he was in such good condition for his age. 
BUNLAHY MISSISSIPPI Male Champion.
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O Conselho Técnico e Consultivo da Aberdeen-Angus 
Portugal organizou um ciclo de webinares sobre temas de 
relevância para a bovinicultura e para a raça.
O primeiro destes webinares foi sobre Identificação Elec- 
trónica em Bovinos, tendo tido como orador o Dr. Hugo 
Palma, médico-veterinário com que descreveu os proce- 
dimentos de identificação e relatou a sua experiência na 
aplicação de bolus reticulares. A moderação esteve a cargo 
do Vice-Presidente do CTC Roland Winter, tendo tido 
elevada participação da audiência, com diversas questões 
e dúvidas quer quanto aos motivos desta obrigatoriedade, 
quer relativamente aos procedimentos de aplicação dos 
bolus em bezerros e aquando da aprovação ao livro de 
adultos. O segundo webinar decorreu no dia 2 de Julho, 
tendo sido o Teste de Performance em Estação, as regras 
da testagem e as alterações em relação ao teste do ano 
anterior. O terceiro webinar decorreu no dia 13 de Julho 
e teve como tema BREEDPLAN - Como posso melhorar 
os meus EBVs?. 

Este webinar contou com a participação do Eng. Paulo 
Costa e moderação do presidente do Concelho Técnico e 
Consultivo da AAP, João Diogo Ferreira. Foi realizada 
uma abordagem prática do BreedPlan, explicando como 
consultar e utilizar a informação fornecida por este pro- 
grama de avaliação genética. O último webinar, teve lugar 
dia 05 de Agosto, sobre Classificação Morfológica na Raça 
Aberdeen-Angus. Este webinar teve como orador Pedro 
dos Santos Vaz, Secretário Técnico do LGPRBAA, contou 
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Ciclo de Webinares Aberdeen-Angus Portugal

com a moderação do membro do Conselho Técnico e 
Consultivo da AAPT, Eng. Luís Carrilho e com a participação 
do Classificador da Raça Holstein Frisia, António Madail que 
ajudou a perceber a relevância da utilização da Classificação 
Morfológica como ferramenta de selecção e melhoramento.

My two champions reflect that Aberdeen Angus should be 
low cost long lived animals. The winning animals tended to 
be prepared for the show, showing their potential although 
do not get them over fat!  

Angus Stovold

Obrigado à Aberdeen-Angus Portugal pela honra que me 
deram com o convite para julgar o III Concurso Ibérico da 
Raça Aberdeen-Angus, a 6 de Setembro de 2021.

Não fiquei surpreendido com o nível dos animais que tive 
de julgar, eram de uma grande consistência e qualidade.
Foi muito importante para mim ver os animais a andar na 
pista apresentando uma boa locomoção. Bons membros e 
pés são também muito importantes. Depois disso olho para 
a estrutura, comprimento do lombo e largura, especialmente 
passando pelas espáduas. A profundidade do animal e a 
sua condição corporal. Por fim, avalio o carácter racial. 
Nas fêmeas olho para a sua feminilidade e para o seu úbere 
e colocação dos tetos. Nos touros avalio a posição e tamanho 
dos seus testículos.

A primeira Classe era uma grande secção de jovens fêmeas 
com igual número de vermelhas e pretas. A qualidade dos 
animais estava distribuída ao longo da classe. A diferença 
de idade entre a mais velha e a mais nova era de dois meses. 
As três primeiras classificadas representavam muito bem 
a raça, mas para além dessas havia várias novilhas que 
eram muito boas.
A segunda Classe de novilhas com menos de 2 anos foi a 
mais difícil de julgar, pois havia muitas novilhas de qualidade, 
de diferentes tipos e com seis meses de diferença de idade. 
A vencedora foi o animal mais velho da Classe AGRIANGUS 
LUPI L4097, uma novilha fantástica que evidenciava estar 

próximo do parto.
A classe das vacas foi muito boa, com quatro anos de dife- 
rença de idade. Todas as vacas na classe eram de grande 
qualidade, mas uma HS EVE G0049, uma vaca com 5 anos, 
era excepcional. Não lhe consegui encontrar defeitos e o 
tamanho da bacia era tremendo. Qualquer criador no mundo 
gostaria de ter uma vaca tão boa como aquela.
Foi Campeã Fêmea e Campeão dos Campeões.

A Classe de novilhos teve onze animais a concurso com 
uma diferença de idade de três meses. Gostei bastante 
dos dois primeiros animais que entraram da explora- 
ção Zambujal, no entanto os dois novilhos da exploração 
Agriangus captaram a minha atenção, especialmente o 
AGRIANGUS MISTICO M6050 que era bem proporcionado 
e estava com uma boa condição corporal, tendo sido o 
vencedor da classe.
A Classe dos novilhos com menos de dois anos tinha alguns 
bons animais, apesar do HSB MATRIX M0065 não estar 
entre os três primeiros, era um excepcional touro, muito 
comprido que se estivesse numa melhor condição corporal 
teria ficar melhor classificado. HSB MITO M0058 e MVE 
MELGA M1306 a eram ambos bons animais, mas naquele dia, 
o melhor touro da classe foi o LISDUFF RED MR LEO W792.
A Secção de touros era uma secção muito interessantes, 
pois tinha diferentes tipos de touros. Um touro de tipo 
americano da Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) 
tinha muito padrão racial, mas os dois touros da Herdade 
das Silveiras era muito compridos, com muita estrutura e 
bons membros e mobilidade e eram de um tipo muito similar.

Bunlahy Mississippi, um touro com seis anos de idade supe- 
rou o HS Ken Jamey K7462 pela sua excelente condição                         
sagrou-se também Campeão Macho. 

Angus Stovold

Thank you to the Portuguese Aberdeen Angus Association 
for the honour of inviting me to Judge the 2021 National 
Show on 06th of September 2021.

I was not surprised by the quality of cattle that I had to 
judge, they were a very consistent good quality. It was 
important to me to see the cattle walk to and away from 
me with good locomotion. Good feet are also very important. 

I then looked at structure, loin length and width especially 
going through the shoulders. The depth of the animal and 
its flesh. Finally I looked at breed character. On females I 
looked at its femininity and its udder and teat placement. 
On the bulls I looked at its scrotal position and size.

The first class was a large class of yearling heifers with 
even numbers of red and black animals. The quality of 
the animals were throughout the class. The age di�erence 
between the oldest and youngest was two months. The 
top three were very good representation of the breed but 
there were several heifers who were not in the top three 
which were very good.
 
The second class of heifers under 2 was the hardest to 
judge as there was many quality heifers and they were several 
di�erent types and a 6 months age di�erence. The winner 
who was the oldest AGRIANGUS LUPI L4097 was a wonderful 
heifer and was showing that she was close to calving.

The cow class was very good, with four year di�erence in 
the age. All the cows in the class were very good but one 
HS EVE G0049 who was a five year old cow was exceptional. 
She had no faults I could find, and her pelvic size was 
tremendous. Every breeder throughout the world would 
like to have a cow as good as her. She was the female and 
National Champion.  

The Yearling Bull class had 11 entries with a three month 
age di�erence. I really liked the first two bulls into the ring 
from the Zambujal herd however it was the two bulls from 
Agriangus herd that caught my eye, especially AGRIANGUS 
MISTICO M6050 who was well proportioned and fleshy and 
won the class.

Bulls under two class had some good animals, although 
HSB MATRIX M0065 did not come in the top three, he was 
an exceptionally long bull, if he had had more flesh he would 
have come higher up. HSB MITO M0058 and MVE MELGA 
M1306 were both good bulls but LISDUFF RED MR LEO 
W792 was the best on this day.
  
The senior bull class was a very interesting class as there 
were di�erent types of bulls. An American type bull from 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) was full of breed 
character but two bulls from Herdade das Silveiras were 
very good, long, and structurally sound with good mobility and 
feet and were of a very similar type BUNLAHY MISSISSIPPI a 6 
year old bull had the edge over HS KEN JAMEY K7462 
because he was in such good condition for his age. 
BUNLAHY MISSISSIPPI Male Champion.
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Imagens: APEZ

22º Congresso Nacional de Zootecnia

A Aberdeen-Angus Portugal participou na 22ª Edição do 
Congresso de Zootecnia - XXII ZOOTEC, que funcionou 
em formato online nos dias 29 e 30 de Outubro de 2021. 

Foi realizada uma apresentação sobre a raça e o trabalho 
da Associação e submetido e aceite para publicação um 
trabalho sob a forma de poster com o título: Teste de 
Desempenho Produtivo em Machos Aberdeen-Angus, no 
qual foram apresentados os resulta dos do 1º Teste de 
Performance da Raça Aberdeen-Angus.

Texto: Aberdeen-Angus Portugal
Imagens: Agriangus

Leilão Agriangus

A AGRIANGUS realizou no dia 10 de Março de 2021 o seu 
primeiro Leilão de Reprodutores. 

O Leilão decorreu no salão da CAÇABRAVA, tendo os com- 
pradores inscritos a possibilidade de observarem previa- 
mente os animais na exploração. Foram apresentados a leilão 
43 novilhos, todos eles vendidos, por um valor médio de 
3500€, tendo um dos novilhos atingido o valor de 6.000€. 

Foi primeira vez que se realizou um evento do género em 
Portugal, pautado por um enorme profissionalismo e con- 
vertido num enorme sucesso para o criador, para a raça e 
para a bovinicultura em geral. EXPOSIÇÃO DOS ANIMAIS EM LEILÃO

Texto: Aberdeen-Angus Portugal
Aberdeen-Angus Portugal

IX Jornadas Técnicas da Vetagromor

Devido à situação causada pela Covid-19, as habituais 
Jornadas Técnicas da Vetagromor não foram realizadas 
na data habitual, mês de Fevereiro, tendo sido realizadas 
em Setembro.

A Aberdeen-Angus Portugal apoiou como habitualmente 
estas jornadas, tendo marcado presença no dia 30 de 
Setembro, no Évora Hotel.
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A vencedora foi o animal mais velho da Classe AGRIANGUS 
LUPI L4097, uma novilha fantástica que evidenciava estar 
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rença de idade. Todas as vacas na classe eram de grande 
qualidade, mas uma HS EVE G0049, uma vaca com 5 anos, 
era excepcional. Não lhe consegui encontrar defeitos e o 
tamanho da bacia era tremendo. Qualquer criador no mundo 
gostaria de ter uma vaca tão boa como aquela.
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A Classe de novilhos teve onze animais a concurso com 
uma diferença de idade de três meses. Gostei bastante 
dos dois primeiros animais que entraram da explora- 
ção Zambujal, no entanto os dois novilhos da exploração 
Agriangus captaram a minha atenção, especialmente o 
AGRIANGUS MISTICO M6050 que era bem proporcionado 
e estava com uma boa condição corporal, tendo sido o 
vencedor da classe.
A Classe dos novilhos com menos de dois anos tinha alguns 
bons animais, apesar do HSB MATRIX M0065 não estar 
entre os três primeiros, era um excepcional touro, muito 
comprido que se estivesse numa melhor condição corporal 
teria ficar melhor classificado. HSB MITO M0058 e MVE 
MELGA M1306 a eram ambos bons animais, mas naquele dia, 
o melhor touro da classe foi o LISDUFF RED MR LEO W792.
A Secção de touros era uma secção muito interessantes, 
pois tinha diferentes tipos de touros. Um touro de tipo 
americano da Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) 
tinha muito padrão racial, mas os dois touros da Herdade 
das Silveiras era muito compridos, com muita estrutura e 
bons membros e mobilidade e eram de um tipo muito similar.

Bunlahy Mississippi, um touro com seis anos de idade supe- 
rou o HS Ken Jamey K7462 pela sua excelente condição                         
sagrou-se também Campeão Macho. 

Angus Stovold

Thank you to the Portuguese Aberdeen Angus Association 
for the honour of inviting me to Judge the 2021 National 
Show on 06th of September 2021.

I was not surprised by the quality of cattle that I had to 
judge, they were a very consistent good quality. It was 
important to me to see the cattle walk to and away from 
me with good locomotion. Good feet are also very important. 

I then looked at structure, loin length and width especially 
going through the shoulders. The depth of the animal and 
its flesh. Finally I looked at breed character. On females I 
looked at its femininity and its udder and teat placement. 
On the bulls I looked at its scrotal position and size.

The first class was a large class of yearling heifers with 
even numbers of red and black animals. The quality of 
the animals were throughout the class. The age di�erence 
between the oldest and youngest was two months. The 
top three were very good representation of the breed but 
there were several heifers who were not in the top three 
which were very good.
 
The second class of heifers under 2 was the hardest to 
judge as there was many quality heifers and they were several 
di�erent types and a 6 months age di�erence. The winner 
who was the oldest AGRIANGUS LUPI L4097 was a wonderful 
heifer and was showing that she was close to calving.

The cow class was very good, with four year di�erence in 
the age. All the cows in the class were very good but one 
HS EVE G0049 who was a five year old cow was exceptional. 
She had no faults I could find, and her pelvic size was 
tremendous. Every breeder throughout the world would 
like to have a cow as good as her. She was the female and 
National Champion.  

The Yearling Bull class had 11 entries with a three month 
age di�erence. I really liked the first two bulls into the ring 
from the Zambujal herd however it was the two bulls from 
Agriangus herd that caught my eye, especially AGRIANGUS 
MISTICO M6050 who was well proportioned and fleshy and 
won the class.

Bulls under two class had some good animals, although 
HSB MATRIX M0065 did not come in the top three, he was 
an exceptionally long bull, if he had had more flesh he would 
have come higher up. HSB MITO M0058 and MVE MELGA 
M1306 were both good bulls but LISDUFF RED MR LEO 
W792 was the best on this day.
  
The senior bull class was a very interesting class as there 
were di�erent types of bulls. An American type bull from 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) was full of breed 
character but two bulls from Herdade das Silveiras were 
very good, long, and structurally sound with good mobility and 
feet and were of a very similar type BUNLAHY MISSISSIPPI a 6 
year old bull had the edge over HS KEN JAMEY K7462 
because he was in such good condition for his age. 
BUNLAHY MISSISSIPPI Male Champion.



1
2
3
4
6

10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
25
26
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
51
52
54
55
56
57
58

60
61
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO FAIAL
ILHA DA GRACIOSA
ILHA DO PICO
BEJA
ILHA DO PICO
GUARDA
ILHA DO PICO
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ÉVORA
PORTALEGRE
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO CORVO
ILHA DO CORVO
ILHA DO FAIAL
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA DA GRACIOSA
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 
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NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.
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ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR
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JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL
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MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.
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a Aberdeen-Angus Portugal
Protocolo entre o Governo Regional dos Açores e

No dia 18 de Outubro de 2021, foi assinado um protocolo 
de cooperação entre a Aberdeen-Angus Portugal e o Governo 
Regional dos Açores.

Para além da assinatura do protocolo, houve oportunidade 
de debater o sector da bovinicultura de carne na região. 
António Ventura, Secretário Regional da Agricultura e Dese- 
nvolvimento Rural frisou o aumento de 9% dos abates na 
região relativamente a 2020, e realçou ainda que se registou 
“um aumento de 4% relativamente ao consumo local, que 
já representa cerca de 30% dos abates na região.

Assim, o Governo pretende fazer um “investimento na rede 
regional de abate de 7,6 milhões de euros, desde logo a 
construção do matadouro de São Jorge, investimentos no 
matadouro da ilha do Pico, na receção do gado e nas câ- 
maras de frio, e investimentos também no matadouro de 
São Miguel”, durante o ano de 2022.

Segundo António Ventura, em 2022, o Governo Regional vai 
“criar um plano para a formação e experimentação e uma 

agenda para a investigação, no âmbito da bovinicultura 
de carne”.

João Mendonça, Vice-Presidente da Aberdeen-Angus Por- 
tugal, referiu a necessidade de “um aumento do preço pago 
ao produtor” e alertou para os impactos do acordo entre a 
União Europeia e os países do Mercosul, que conseguem 
colocar a carne no mercado a preços mais competitivos. 
“Os fatores de produção têm vindo a subir drasticamente 
e o preço da carne tem-se mantido".

Com este protocolo assinado entre o Governo Regional 
Português e a Aberdeen-Angus Portugal, foi cedido um 
montante de 33 mil euros, que pretende comparticipar 
“tarefas de comunicação e de apoio aos associados”. 

“Precisamos, nos Açores, que exista concentração de pro- 
dução para que os produtores possam ter rendimento e bons 
preços. Essa concentração da produção para oferecer aos 
mercados só é possível se tivermos associações fortalecidas”, 
frisou António Ventura. 

ASSINATURA DO PROTOCOLO ENTRE A ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL E O GOVERNO REGIONAL
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LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.
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ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 
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NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.
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ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR
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ILHA TERCEIRA
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BEJA
LEIRIA
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ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
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JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL

ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ILHA DE SANTA MARIA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ILHA DO PICO
ÉVORA
AVEIRO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SANTA MARIA
ÉVORA
LEIRIA
GUARDA
GUARDA
ESPANHA
ESPANHA
SANTARÉM
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
SANTARÉM
ILHA TERCEIRA
ESPANHA

MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.

SANTARÉM
GUARDA
PORTALEGRE
ÉVORA
GUARDA
BRAGANÇA
ÉVORA
BRAGANÇA
FARO
VILA REAL
SANTARÉM
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ILHA DE SÃO MIGUEL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
BRAGA
SANTARÉM
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA TERCEIRA
GUARDA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ÉVORA
GUARDA
GUARDA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ESPANHA
SANTARÉM
ÉVORA
ESPANHA
GUARDA
ESPANHA
CASTELO BRANCO
ILHA TERCEIRA
VILA REAL
ESPANHA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA

BRONZE EUROPEU PARA TOURO NACIONAL

Texto: Aberdeen-Angus Portugal
Imagens: Aberdeen-Angus Portugal

Angus of the World

O concurso Champion of the World (http://www.champion 
-of-the-world.net/) tem como objectivo escolher os melho- 
res exemplares mundiais das principais raças bovinas.
São candidatos um macho e uma fêmea de cada país,
regra geral o vencedor do Concurso Nacional do país 
correspondente.

Entre estes animais são seleccionados os vencedores de 
cada região (América do Norte; América do Sul; Europa; 
Ásia/África) e por ultimo o Campeão e a Campeã da raça. 
Entre os melhores animais de cada raça são então selec- 
cionados os melhores exemplares mundiais.

A edição de 2021 teve 1800 animais candidatos, de 16 raças 
e oriundos de 91 países. O concurso decorreu entre 1 e 27 
de Dezembro e teve como júri Javier Ezcurra (Argentina), 
Erica Halliday (Australia), Andrew Hughes (England) e 
DanShike (USA).

Portugal foi representado pelos Campeão Macho e Campeã 
Fêmea do III Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus, 
respectivamente BUNLAHY MISSISSIPI e HS EVE G0049. 
BUNLAHY MISSISSIPI, touro de seis anos reprodutor na 
exploração APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, 
SA ficou classificado em terceiro lugar (BRONZE) a nível 
Europeu.
      
O touro VICENTE CONCE PROLIJO 749 e a vaca CUARTETERA 
RP 147, ambos do Uruguay, foram os vencedores mundiais 
da edição de 2021 do Angus Champion of the World.
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O Hospital Veterinário da Muralha de Évora organizou
o seu 1º Dia Aberto, tendo a Aberdeen-Angus Portugal 
marcado presença neste evento que contou com a parti- 
cipação de diversas organizações do sector e com elevada 
afluência de profissionais do sector.

O evento teve lugar na Quinta do Sande, em Évora, no dia 
10 de Setembro de 2021.
Ao longo do dia realizaram-se diversas palestras e três 
workshops:

Workshop de Reprodução em Ovinos;
Workshop de Podologia Bovina;
e o Workshop de Contenção Animal.

Os participantes tiveram acesso a uma área de restauração e 
convívio, com animação social ao final da tarde.

Texto: Aberdeen-Angus Portugal
Aberdeen-Angus Portugal

Hospital Veterinário da Muralha de Évora
DIA ABERTO

www.quarterhorse.pt      www.rwgenetics.net
info@rwgenetics.netinfo@quarterhorse.pt      

www.angus.pt
info@angus.pt

Texto: Aberdeen-Angus Portugal
Imagens: Aberdeen Angus Portugal

37º Ovibeja

A Aberdeen-Angus Portugal marcou presença na 37ª OVIBEJA, 
que em 2021 decorreu em versão digital.
Foi a forma possível de marcar presença junto de criadores 
e curiosos da raça, com os quais foi possível conversar, 

prestar informações e tirar dúvidas no nosso stand digital.

No canal Youtube da Aberdeen-Angus Portugal pode ser visto 
o vídeo promocional feito para este evento.
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LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO FAIAL
ILHA DA GRACIOSA
ILHA DO PICO
BEJA
ILHA DO PICO
GUARDA
ILHA DO PICO
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ÉVORA
PORTALEGRE
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO CORVO
ILHA DO CORVO
ILHA DO FAIAL
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA DA GRACIOSA
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 
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LEIRIA
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ILHA TERCEIRA
ILHA DA GRACIOSA
PORTALEGRE
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
PORTALEGRE
CASTELO BRANCO
ILHA DO FAIAL
ILHA DAS FLORES
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
ÉVORA
ILHA DO PICO
VISEU
ÉVORA
BEJA
CASTELO BRANCO
FARO
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ÉVORA
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NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.
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ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
PORTO
ÉVORA
CASTELO BRANCO
ÉVORA
LEIRIA
ILHA TERCEIRA
CASTELO BRANCO
BEJA
ESPANHA
PORTALEGRE
COIMBRA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ESPANHA
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ESPANHA
COIMBRA
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ILHA TERCEIRA
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ESPANHA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
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SETÚBAL
ESPANHA
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ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR
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JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL

ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ILHA DE SANTA MARIA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ILHA DO PICO
ÉVORA
AVEIRO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SANTA MARIA
ÉVORA
LEIRIA
GUARDA
GUARDA
ESPANHA
ESPANHA
SANTARÉM
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
SANTARÉM
ILHA TERCEIRA
ESPANHA

MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.

SANTARÉM
GUARDA
PORTALEGRE
ÉVORA
GUARDA
BRAGANÇA
ÉVORA
BRAGANÇA
FARO
VILA REAL
SANTARÉM
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ILHA DE SÃO MIGUEL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
BRAGA
SANTARÉM
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA TERCEIRA
GUARDA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ÉVORA
GUARDA
GUARDA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ESPANHA
SANTARÉM
ÉVORA
ESPANHA
GUARDA
ESPANHA
CASTELO BRANCO
ILHA TERCEIRA
VILA REAL
ESPANHA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
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Expocarne 2021
ORGANIZAÇÃO DO NÚCLEO DE CRIADORES DE BOVINOS DE RAÇAS DE CARNE DA ILHA TERCEIRA

O Núcleo de Criadores de Bovinos de Raças de Carne da 
Ilha Terceira organizou a I ExpoCarne.

O evento decorreu entre 9 e 12 de Dezembro no Parque 
de exposições da Vinha Brava, Ilha Terceira e contou com 
diversas palestras sobre a produção de bovinos de carne 
e os seus desafios, exposição de bovinos de seis raças 
(Aberdeen-Angus, Limousine, Charolesa, Ramo Grande, 
Mertolenga e Fleckvieh), visitas de escolas, show cookings, 
actividades para jovens e testemunhos sobre a produção 
de bovinos e a agricultura na Ilha em meados do século 
XX. Com particular foco na sensibilização do universo 
escolar para a realidade da produção animal, a ExpoCarne 
contou com a visita de mais de 220 alunos de diferentes 
níveis de ensino, desde o pré-escolar até alunos universi- 
tários, passando por cursos técnico-profissionais. 

A Aberdeen-Angus Portugal esteve presente na ExpoCarne, 
com o stand institucional e com uma palestra sobre a raça, 
sua situação actual, programa de melhoramento e pers- 
pectivas e ainda com um Workshop sobre Morfologia de 
Bovinos de Carne.



77    76

Lista de Sócios Ativos da Aberdeen-Angus Portugal

1
2
3
4
6

10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
25
26
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
51
52
54
55
56
57
58

60
61
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO FAIAL
ILHA DA GRACIOSA
ILHA DO PICO
BEJA
ILHA DO PICO
GUARDA
ILHA DO PICO
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ÉVORA
PORTALEGRE
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO CORVO
ILHA DO CORVO
ILHA DO FAIAL
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA DA GRACIOSA
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO

NOMENº LOCALIZAÇÃO

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 

PORTALEGRE
ÉVORA
ESPANHA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
LEIRIA
BEJA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
ILHA DA GRACIOSA
PORTALEGRE
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
PORTALEGRE
CASTELO BRANCO
ILHA DO FAIAL
ILHA DAS FLORES
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
ÉVORA
ILHA DO PICO
VISEU
ÉVORA
BEJA
CASTELO BRANCO
FARO
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ÉVORA

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
166

NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.

ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ÉVORA
BEJA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ÉVORA
BEJA
FARO
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ILHA DO FAIAL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
PORTO
ÉVORA
CASTELO BRANCO
ÉVORA
LEIRIA
ILHA TERCEIRA
CASTELO BRANCO
BEJA
ESPANHA
PORTALEGRE
COIMBRA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
COIMBRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
GUARDA
GUARDA
SETÚBAL
ESPANHA
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ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR

PORTALEGRE
PORTALEGRE
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA DAS FLORES
AVEIRO
ILHA TERCEIRA
BEJA
BEJA
ÉVORA
BEJA
BRAGA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
SETÚBAL
BEJA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
LISBOA
ESPANHA
BEJA
LEIRIA
BEJA
BEJA
ILHA DO PICO
ILHA DAS FLORES
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
ESPANHA
ILHA DO PICO
BEJA
PORTALEGRE
ILHA DAS FLORES
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JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL

ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ILHA DE SANTA MARIA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ILHA DO PICO
ÉVORA
AVEIRO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SANTA MARIA
ÉVORA
LEIRIA
GUARDA
GUARDA
ESPANHA
ESPANHA
SANTARÉM
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
SANTARÉM
ILHA TERCEIRA
ESPANHA

MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.

SANTARÉM
GUARDA
PORTALEGRE
ÉVORA
GUARDA
BRAGANÇA
ÉVORA
BRAGANÇA
FARO
VILA REAL
SANTARÉM
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ILHA DE SÃO MIGUEL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
BRAGA
SANTARÉM
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA TERCEIRA
GUARDA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ÉVORA
GUARDA
GUARDA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ESPANHA
SANTARÉM
ÉVORA
ESPANHA
GUARDA
ESPANHA
CASTELO BRANCO
ILHA TERCEIRA
VILA REAL
ESPANHA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
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LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO FAIAL
ILHA DA GRACIOSA
ILHA DO PICO
BEJA
ILHA DO PICO
GUARDA
ILHA DO PICO
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ÉVORA
PORTALEGRE
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO CORVO
ILHA DO CORVO
ILHA DO FAIAL
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA DA GRACIOSA
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 

PORTALEGRE
ÉVORA
ESPANHA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
LEIRIA
BEJA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
ILHA DA GRACIOSA
PORTALEGRE
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
PORTALEGRE
CASTELO BRANCO
ILHA DO FAIAL
ILHA DAS FLORES
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
ÉVORA
ILHA DO PICO
VISEU
ÉVORA
BEJA
CASTELO BRANCO
FARO
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ÉVORA
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NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.

ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ÉVORA
BEJA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ÉVORA
BEJA
FARO
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ILHA DO FAIAL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
PORTO
ÉVORA
CASTELO BRANCO
ÉVORA
LEIRIA
ILHA TERCEIRA
CASTELO BRANCO
BEJA
ESPANHA
PORTALEGRE
COIMBRA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
COIMBRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
GUARDA
GUARDA
SETÚBAL
ESPANHA

167
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
206
207
208
209
210
211
212
213
214
216
217
218
219

ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR

PORTALEGRE
PORTALEGRE
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA DAS FLORES
AVEIRO
ILHA TERCEIRA
BEJA
BEJA
ÉVORA
BEJA
BRAGA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
SETÚBAL
BEJA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
LISBOA
ESPANHA
BEJA
LEIRIA
BEJA
BEJA
ILHA DO PICO
ILHA DAS FLORES
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
ESPANHA
ILHA DO PICO
BEJA
PORTALEGRE
ILHA DAS FLORES
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228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
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254
255
256
257
258
259
260
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264
265
266
267
268

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL

ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ILHA DE SANTA MARIA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ILHA DO PICO
ÉVORA
AVEIRO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SANTA MARIA
ÉVORA
LEIRIA
GUARDA
GUARDA
ESPANHA
ESPANHA
SANTARÉM
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
SANTARÉM
ILHA TERCEIRA
ESPANHA

MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.

SANTARÉM
GUARDA
PORTALEGRE
ÉVORA
GUARDA
BRAGANÇA
ÉVORA
BRAGANÇA
FARO
VILA REAL
SANTARÉM
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ILHA DE SÃO MIGUEL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
BRAGA
SANTARÉM
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA TERCEIRA
GUARDA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ÉVORA
GUARDA
GUARDA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ESPANHA
SANTARÉM
ÉVORA
ESPANHA
GUARDA
ESPANHA
CASTELO BRANCO
ILHA TERCEIRA
VILA REAL
ESPANHA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
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LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO FAIAL
ILHA DA GRACIOSA
ILHA DO PICO
BEJA
ILHA DO PICO
GUARDA
ILHA DO PICO
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ÉVORA
PORTALEGRE
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO CORVO
ILHA DO CORVO
ILHA DO FAIAL
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA DA GRACIOSA
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 

PORTALEGRE
ÉVORA
ESPANHA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
LEIRIA
BEJA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
ILHA DA GRACIOSA
PORTALEGRE
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
PORTALEGRE
CASTELO BRANCO
ILHA DO FAIAL
ILHA DAS FLORES
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
ÉVORA
ILHA DO PICO
VISEU
ÉVORA
BEJA
CASTELO BRANCO
FARO
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ÉVORA

115
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120
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130
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135
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138
139
140
141
142
143
144
145
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147
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
166

NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.

ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ÉVORA
BEJA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ÉVORA
BEJA
FARO
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ILHA DO FAIAL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
PORTO
ÉVORA
CASTELO BRANCO
ÉVORA
LEIRIA
ILHA TERCEIRA
CASTELO BRANCO
BEJA
ESPANHA
PORTALEGRE
COIMBRA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
COIMBRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
GUARDA
GUARDA
SETÚBAL
ESPANHA

167
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172
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
206
207
208
209
210
211
212
213
214
216
217
218
219

ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR

PORTALEGRE
PORTALEGRE
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA DAS FLORES
AVEIRO
ILHA TERCEIRA
BEJA
BEJA
ÉVORA
BEJA
BRAGA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
SETÚBAL
BEJA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
LISBOA
ESPANHA
BEJA
LEIRIA
BEJA
BEJA
ILHA DO PICO
ILHA DAS FLORES
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
ESPANHA
ILHA DO PICO
BEJA
PORTALEGRE
ILHA DAS FLORES
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239
240
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245
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264
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266
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270
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275
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280
281
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283
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285
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289
290
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293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL

ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ILHA DE SANTA MARIA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ILHA DO PICO
ÉVORA
AVEIRO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SANTA MARIA
ÉVORA
LEIRIA
GUARDA
GUARDA
ESPANHA
ESPANHA
SANTARÉM
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
SANTARÉM
ILHA TERCEIRA
ESPANHA

MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.

SANTARÉM
GUARDA
PORTALEGRE
ÉVORA
GUARDA
BRAGANÇA
ÉVORA
BRAGANÇA
FARO
VILA REAL
SANTARÉM
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ILHA DE SÃO MIGUEL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
BRAGA
SANTARÉM
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA TERCEIRA
GUARDA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ÉVORA
GUARDA
GUARDA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ESPANHA
SANTARÉM
ÉVORA
ESPANHA
GUARDA
ESPANHA
CASTELO BRANCO
ILHA TERCEIRA
VILA REAL
ESPANHA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
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LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO FAIAL
ILHA DA GRACIOSA
ILHA DO PICO
BEJA
ILHA DO PICO
GUARDA
ILHA DO PICO
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ÉVORA
PORTALEGRE
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO CORVO
ILHA DO CORVO
ILHA DO FAIAL
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA DA GRACIOSA
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 

PORTALEGRE
ÉVORA
ESPANHA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
LEIRIA
BEJA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
ILHA DA GRACIOSA
PORTALEGRE
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
PORTALEGRE
CASTELO BRANCO
ILHA DO FAIAL
ILHA DAS FLORES
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
ÉVORA
ILHA DO PICO
VISEU
ÉVORA
BEJA
CASTELO BRANCO
FARO
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ÉVORA

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
166

NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.

ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ÉVORA
BEJA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ÉVORA
BEJA
FARO
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ILHA DO FAIAL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
PORTO
ÉVORA
CASTELO BRANCO
ÉVORA
LEIRIA
ILHA TERCEIRA
CASTELO BRANCO
BEJA
ESPANHA
PORTALEGRE
COIMBRA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
COIMBRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
GUARDA
GUARDA
SETÚBAL
ESPANHA
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169
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172
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175
176
177
178
179
180
181
182
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194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
206
207
208
209
210
211
212
213
214
216
217
218
219

ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR

PORTALEGRE
PORTALEGRE
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA DAS FLORES
AVEIRO
ILHA TERCEIRA
BEJA
BEJA
ÉVORA
BEJA
BRAGA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
SETÚBAL
BEJA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
LISBOA
ESPANHA
BEJA
LEIRIA
BEJA
BEJA
ILHA DO PICO
ILHA DAS FLORES
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
ESPANHA
ILHA DO PICO
BEJA
PORTALEGRE
ILHA DAS FLORES
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240
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243
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245
246
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255
256
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258
259
260
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264
265
266
267
268
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270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL

ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ILHA DE SANTA MARIA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ILHA DO PICO
ÉVORA
AVEIRO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SANTA MARIA
ÉVORA
LEIRIA
GUARDA
GUARDA
ESPANHA
ESPANHA
SANTARÉM
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
SANTARÉM
ILHA TERCEIRA
ESPANHA

MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.

SANTARÉM
GUARDA
PORTALEGRE
ÉVORA
GUARDA
BRAGANÇA
ÉVORA
BRAGANÇA
FARO
VILA REAL
SANTARÉM
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ILHA DE SÃO MIGUEL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
BRAGA
SANTARÉM
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA TERCEIRA
GUARDA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ÉVORA
GUARDA
GUARDA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ESPANHA
SANTARÉM
ÉVORA
ESPANHA
GUARDA
ESPANHA
CASTELO BRANCO
ILHA TERCEIRA
VILA REAL
ESPANHA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
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LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO FAIAL
ILHA DA GRACIOSA
ILHA DO PICO
BEJA
ILHA DO PICO
GUARDA
ILHA DO PICO
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ÉVORA
PORTALEGRE
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO CORVO
ILHA DO CORVO
ILHA DO FAIAL
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA DA GRACIOSA
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 

PORTALEGRE
ÉVORA
ESPANHA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
LEIRIA
BEJA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
ILHA DA GRACIOSA
PORTALEGRE
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
PORTALEGRE
CASTELO BRANCO
ILHA DO FAIAL
ILHA DAS FLORES
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
ÉVORA
ILHA DO PICO
VISEU
ÉVORA
BEJA
CASTELO BRANCO
FARO
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ÉVORA
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135
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140
141
142
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150
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NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.

ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ÉVORA
BEJA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ÉVORA
BEJA
FARO
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ILHA DO FAIAL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
PORTO
ÉVORA
CASTELO BRANCO
ÉVORA
LEIRIA
ILHA TERCEIRA
CASTELO BRANCO
BEJA
ESPANHA
PORTALEGRE
COIMBRA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
COIMBRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
GUARDA
GUARDA
SETÚBAL
ESPANHA
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176
177
178
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
206
207
208
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210
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212
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219

ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR

PORTALEGRE
PORTALEGRE
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA DAS FLORES
AVEIRO
ILHA TERCEIRA
BEJA
BEJA
ÉVORA
BEJA
BRAGA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
SETÚBAL
BEJA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
LISBOA
ESPANHA
BEJA
LEIRIA
BEJA
BEJA
ILHA DO PICO
ILHA DAS FLORES
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
ESPANHA
ILHA DO PICO
BEJA
PORTALEGRE
ILHA DAS FLORES
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300
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305
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312
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314
315
316
317
318

JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL

ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ILHA DE SANTA MARIA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ILHA DO PICO
ÉVORA
AVEIRO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SANTA MARIA
ÉVORA
LEIRIA
GUARDA
GUARDA
ESPANHA
ESPANHA
SANTARÉM
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
SANTARÉM
ILHA TERCEIRA
ESPANHA

MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.

SANTARÉM
GUARDA
PORTALEGRE
ÉVORA
GUARDA
BRAGANÇA
ÉVORA
BRAGANÇA
FARO
VILA REAL
SANTARÉM
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ILHA DE SÃO MIGUEL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
BRAGA
SANTARÉM
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA TERCEIRA
GUARDA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ÉVORA
GUARDA
GUARDA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ESPANHA
SANTARÉM
ÉVORA
ESPANHA
GUARDA
ESPANHA
CASTELO BRANCO
ILHA TERCEIRA
VILA REAL
ESPANHA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA


