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Caros apaixonados pelo mundo Angus,

Criadores em linha pura, produtores de cruzados de carne, comerciantes e consumidor final, no prato! Por 
ocasião da Feira da Luz em setembro de 2022, organiza a APORMOR mais um evento agropecuário em 
“Montemor-o-Novo Capital Nacional da Pecuária Extensiva”, tendo como raça em destaque a Aberdeen-Angus. 
Surge este convite numa altura em que a raça demonstra uma grande vitalidade e crescimento, promovido 
pela Aberdeen-Angus Portugal - Associação de Criadores (AAP) e alicerçada no trabalho dos criadores e 
produtores, com seguimento nas fileiras comerciais e no consumidor final que, indiscutivelmente, nos elege 
como carne de qualidade preferida dos portugueses.

Não obstante o actual enquadramento socio económico atual ser de grandes incertezas, a raça Aberdeen-Angus 
prosseguiu o seu caminho de crescimento com elevada procura de animais em linha pura para criação de 
novos rebanhos e de cruzados angus para consumo interno e para exportação.

É assim com grande satisfação que aceitámos o convite da APORMOR para sermos Raça Bovina do Ano 2022, 
aproveitando a ocasião para juntarmos criadores nacionais do continente e ilhas, criadores espanhóis e demais 
stakeholders numa grande jornada de promoção da raça Angus, com a presença de animais de Portugal e Espanha.

Vão assim decorrer nos dias 4 e 5 de setembro, respetivamente, o IX Dia de Campo, no Monte do Zambujal, 
o IV Concurso Ibérico Aberdeen-Angus e o Leilão de jovens reprodutores machos e fêmeas.

O Juiz do concurso será William McLaren dos rebanhos Netherton e HW. William faz parte de uma família 
com grande tradição na criação da raça Aberdeen-Angus na Escócia e já foi juiz nos principais concursos do 
Reino Unido, Austrália, Canadá, República Checa, entre outros. Esteve em Portugal durante o European Angus 
Forum Portugal 2016 e é para nós, criadores, uma honra tê-lo novamente connosco.

Certos de que serão eventos marcantes e excelentes oportunidades de aprendizagem e convívio, convidamos 
todos os apaixonados pela raça Aberdeen-Angus a visitarem-nos em Montemor-o-Novo entre 31 de agosto 

e 5 de setembro de 2022. 
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2022 - ANO ABERDEEN-ANGUS NA EXPOMOR

NEWSLETTER | Nº12                   Pag. 2/9

Irá decorrer entre os dias 31 de Agosto e 5 de Setembro a Feira da Luz/EXPOMOR, realizada anualmente em 
Montemor-o-Novo. Trata-se de uma mostra de excelência do mundo rural e uma oportunidade de divulgação 
e negócio para os bovinicultores de carne.
Este ano, a raça em destaque será a Aberdeen-Angus havendo um vasto programa dedicado a criadores e 
interessados pela raça do qual constam o IV Concurso Ibérico, o IX Dia de Campo e um Leilão.

DIA DE CAMPO
No dia 4 de Setembro irá decorrer o IX Dia de Campo da Aberdeen-Angus Portugal, que terá lugar no Monte do 
Zambujal, em Montemor-o-Novo, contando também com um almoço convívio.
Para além da visita à exploração anfitriã e apresentação do seu maneio e genética, o evento possibilitará aos 
participantes o estabelecimento de contactos e a partilha de conhecimentos sobre a raça e a sua produção.

IV CONCURSO IBÉRICO
O IV Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus irá decorrer no dia 5 de Setembro, pelas 10h, nas instalações 
da APORMOR. Os animais estarão em exposição a partir do dia 31 de Agosto. Serão apresentados a concurso 
cerca de 100 animais de 17 explorações, avaliados por um juiz de renome internacional.
Será uma excelente oportunidade para apreciar alguns dos melhores exemplares ibéricos da raça e contactar 
com seus os criadores. 
Para além da APORMOR, este evento conta com o apoio do Governo Regional dos Açores e das seguintes empresas:

Patrocinadores Standard: CERTIS, SOJAGADO, SEMEX, NANTA
Patrocinadores Plus: HIPRA, ZOOPAN
Patrocinadores Premium: FERTIPRADO, BESTFARMER

LEILÃO DE MACHOS E FÊMEAS
Na tarde do dia 5 de Setembro será apresentado a leilão um conjunto de animais oriundos de algumas das 
melhores explorações do país. 
Trata-se de uma excelente oportunidade de negócio para quem procura iniciar a criação destes animais ou 
reforçar o seu efectivo.



III TESTE DE PERFORMANCE DE MACHOS EM ESTAÇÃO
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CRIADORES PARTICIPANTES:

AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.

ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS

APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA

BUSSOLA TARGET, LDA.

JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA

JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA

LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO

LUÍS NUNO PAULINO MARTINS

MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.

MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.

QUINTA DO CORUJO, LDA.

ROLAND WINTER

Deram entrada no Centro de Testagem da Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos os 12 novilhos que 
irão participar no III Teste de Performance de Machos em Estação. O teste terá uma duração de 120 dias, 
precedidos por 21 dias de período de adaptação.

Os animais, cuja diferença de idades máxima é de 57 dias, foram pesados à chegada e no dia 10 de Agosto, 
data em que teve inicio o período de adaptação. Após este período, serão pesados com intervalos de 21 dias, 
sendo no final do teste avaliados com base no seu ganho médio diário, índice de conversão, consumo alimentar 
residual, morfologia e características da carne da carcaça, avaliadas por ultrassonografia. Tal como nos anos 
anteriores, findo o teste, os animais aprovados serão apresentados em leilão no Parque de Leilões da APORMOR.



PROTOCOLO ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL & UNIVERSIDADE 
DE ÉVORA

X JORNADAS TÉCNICAS VETAGROMOR
A Vetagromor organizou a décima edição das suas tradicionais Jornadas 
Técnicas. Com um alargado programa, as Jornadas foram compostas 
por três visitas técnicas de campo, um workshop e o Vetagromor Summit.

No dia 17 de Fevereiro teve lugar o Workshop no Auditório da Câmara 
Municipal de Alcácer do Sal, tendo o dia terminado com uma Visita 
Técnica a uma exploração com o apoio da Vomar e Fertiprado.
O Vetagromor Summit foi realizado no dia 24 de Fevereiro, no Cine-Teatro 
Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo, tendo sido debatidos diversos 
temas ligados à Produção Pecuária. No dia 17 de Março foi a vez da 
Agriangus receber a visita técnica da Vetagromor / Hipra. A 30 de Março 
foi realizada uma visita à COVAP, em Pozoblanco-Córdoba, em mais uma 
iniciativa ligada às X Jornadas e organizada em parceria com a Zoetis.

Com um vasto programa e um painel de oradores de excelência as 13ªs 
Jornadas do Hospital Veterinário Muralha decorreram nos dias 11 e 12 
de Março.
A Aberdeen-Angus Portugal marcou presença com stand institucional, 
tendo também sido apresentado um trabalho sobre a raça no âmbito do 
concurso de posters científicos com o tema: Caracterização Produtiva e 
Reprodutiva da Raça Aberdeen-Angus em Portugal no Período 2014-2020.

13ªS JORNADAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO MURALHA
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No dia 14 de Abril foi assinado um protocolo entre a Aberdeen-Angus Portugal e 
a Universidade de Évora com o intuito de instalar no pólo da Mitra um Centro de 
Testagem da Raça Aberdeen-Angus. 
Este protocolo surgiu no âmbito do programa de melhoramento genético da raça 
Aberdeen-Angus e permitirá a testagem de animais e o desenvolvimento de traba- 
lhos técnico-científicos sobre a raça e o seu sistema de produção. Promoverá 
também o desenvolvimento de competências científicas e pedagógicas e a ligação 
do meio académico ao meio associativo e, consequentemente, a integração dos 
alunos da área da ciência animal no sector primário.
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FEIRAS AGRÍCOLAS NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

A Aberdeen-Angus Portugal participou e apoiou as Feiras Agrícolas da Ilha do Faial, Ilha Terceira e a Feira Açores, 
que este ano se realizou na Ilha de São Miguel.

FEIRA AGRÍCOLA E COMERCIAL DO FAIAL
Decorreu no dia 21 de Maio o Concurso da raça  Aberdeen-Angus, integrado na Feira Agrícola e Comercial 
do Faial. Participaram neste concurso cinco criadores da Raça Aberdeen-Angus que apresentaram os seus 
animais em pista perante o juiz Luís Paulino Martins, criador da raça e Vice-Presidente da Aberdeen-Angus 
Portugal.

AGROTER 2022
De 27 a 29 de Maio teve lugar no Parque de Exposições da Vinha Brava a Feira AGROTER 2022. No dia 28 
decorreu o Concurso da Raça Aberdeen-Angus, tendo sido juiz Manuel Silveira, responsável pela exploração 
agrícola de Manuela Silveira, criadora da ilha do Pico. Participaram neste concurso animais oriundos de 5 
criadores da Ilha Terceira.

FEIRA AÇORES 2022
A Feira Açores realizou-se em Santana, na Ilha de São Miguel, entre 17 e 19 de Junho. Para além da presença 
com stand institucional e exposição de animais foi realizada uma apresentação da raça Aberdeen-Angus, tendo 
passado em pista 11 animais de criadores de S. Miguel, Terceira, Santa Maria, Faial e S. Jorge.

A Aberdeen-Angus Portugal felicita as organizações e os criadores participantes nestes eventos pelo profissionalismo 
e dedicação demonstrados tanto na preparação como no seu decurso, durante o qual ficou patente a vitalidade 
da raça e o crescente interesse demonstrado pela Aberdeen-Angus na região Autónoma dos Açores. 



FEIRAS AGRÍCOLAS NO CONTINENTE
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54° AGRO - BRAGA
A Aberdeen-Angus Portugal participou pela primeira vez na AGRO, Feira Internacional da Agricultura de Braga 
que decorreu entre 24 a 27 de Março no Altice Fórum e contou com um vasto programa e milhares de visitantes.

38ª OVIBEJA - COMO ALIMENTAR O PLANETA?
De regresso ao seu formato tradicional, depois de uma edição digital em tempos de pandemia, a 38ª edição 
da Ovibeja pautou-se pela elevada adesão de visitantes. 
A ACOS - Associação de Agricultores do Sul, entidade organizadora, escolheu como tema desta edição “Como 
Alimentar o Planeta?”, tendo sido diversos os momentos de debate e os especialistas que ajudaram a reflectir 
sobre o assunto.
Entre os dias 21 e 25 de Abril passaram pelo stand da Aberdeen-Agus Portugal dezenas de criadores da raça, 
muitos produtores interessados em saber mais sobre os animais e o seu desempenho, e meros curiosos que 
apenas procuravam saber um pouco mais de uma raça associada à carne de qualidade.
Estiveram em exposição 7 machos da raça Aberdeen-Angus das explorações Bússola Target (Moura) e Reinaldo 
Engrossa (Beja).

34ª FIAPE – FEIRA INTERNACIONAL DE AGROPECUÁRIA DE ESTREMOZ
A Aberdeen-Angus Portugal voltou a participar na FIAPE – Feira Internacional de Agropecuária de Estremoz, 
evento com milhares de visitantes e que decorreu entre 27 de Abril e 1 de Maio. Para além do stand institucional, 
estiveram em exposição cinco animais dos criadores:

LUÍS PAULINO MARTINS - Arronches;
MONTE DO ZAMBUJAL - Montemor-o-Novo;
MVE - Serviços Médico Veterinários, Lda - Monforte;

Foi ainda realizada uma apresentação da raça Aberdeen-Angus na pista central do pavilhão de pecuária, durante 
a qual foram descritas as principais características da raça e a situação atual em Portugal, tendo sido apresentados 
três exemplares da raça.
A Associação de Criadores de Ovinos da Região de Estremoz (ACORE) , entidade organizadora, conseguiu 
reunir em exposição cerca de 1000 animais, de mais de 160 criadores e foram diversos os concursos e apresen- 
tações de raças que tiveram lugar durante os cinco dias da Feira.

FEIRA DE MAIO – APORMOR
A Feira de Maio, uma organização da APORMOR com o apoio do município de Montemor-o-Novo, regressou! 
Decorreu de 27 a 29 de Maio e contou com uma exposição de bovinos e ovinos, demonstrações de cães pastores, 
prova de vinhos e produtos locais, poule de obstáculos e muita música.

SANTIAGRO 2022 - XXXIV FEIRA AGROPECUÁRIA E DO CAVALO
Após dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19, a Santiagro voltou ao Parque de Feiras e 
Exposições de Santiago do Cacém.A XXXIV Feira Agropecuária e do Cavalo decorreu de 2 a 5 de Junho e 
reuniu mais de 250 expositores.Ainda que os equinos sejam o grande destaque do certame, os visitantes 

tiveram também a oportunidade de ver de perto exemplares de diversas raças das espécies bovina, caprina, 
ovina e suína.Houve ainda espaço para o debate de questões ligadas ao mundo rural, à agricultura, à pecuária 
e à floresta em colóquios realizados ao longo dos dias.  A ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL assinalou a sua 
estreia nesta feira com a exposição de um animal do criador local Quinta do Corujo, Lda e com uma apresentação 
da raça e da missão da associação de criadores, que teve lugar no ringue central do pavilhão da pecuária no 
domingo por volta das 17h.

58ª FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA / 68ª FEIRA DO RIBATEJO 2022
Foi entre os dias 4 e 12 de Junho que se realizou, no CNEMA – Centro Nacional de Exposições em Santarém, 
a Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo.Tendo como tema central “Inovação e Tecnologia”, a FNA 
2022 contou com uma grande mostra de maquinaria e equipamentos inovadores, reflexo de um setor moderno, 
dinâmico e com preocupações ambientais. Ao longo dos nove dias, o evento foi palco de várias ações sobre 
o setor no ciclo de conferências “Conversas de Agricultura”, com a participação de especialistas das diversas 
áreas. A FNA 2022 recebeu ainda mais uma edição do “Salão Prazer do Provar”, que reúne uma variedade de 
produtos de qualidade como vinhos, azeites, queijos e enchidos.Teve também lugar uma exposição de animais 
de diferentes raças das espécies bovina, caprina, equina, ovina e suína. Pela primeira vez, a ABERDEEN-ANGUS 
PORTUGAL marcou presença no certame com um stand por onde passaram centenas de profissionais da área 
agropecuária e cidadãos curiosos. Estiveram ainda em exposição dois machos da raça Aberdeen-Angus dos 
criadores: BOVICER – Bovinos e Cereais, Lda (Montemor-o-Novo); Herdade do Chiado Velho, Lda (Évora) ".
 



APRESENTAÇÕES DA RAÇA ABERDEEN-ANGUS EM INSTITUIÇÕES 
DO ENSINO SUPERIOR
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O contacto com as instituições de ensino superior e a sensibilização dos 
alunos das ciências agronómicas tem sido uma preocupação da Aberdeen- 
Angus Portugal. Ao longo dos últimos meses, a Aberdeen-Angus Portugal realizou 
apresentações da raça e participou em eventos relacionados com a Produção 
Animal em diferentes instituições:
No dia 5 de  Março numa aula da disciplina de Temáticas Atuais e Novas 
Perspectivas da Produção de Carne, do Mestrado em Engenharia Zootécnica 
da Universidade de Évora;
A 20 de Abril num Webinar sobre Melhoramento Genético Animal para alunos 
da Escola Superior Agrária de Viseu;
No dia 26 de Abril no dia do Zootécnico organizado pelo ZootecnISA, no 
Instituto Superior de Agronomia, Lisboa.
A divulgação da raça Aberdeen-Angus e do trabalho da Associação junto dos 
futuros técnicos é fundamental para a continuidade do desenvolvimento da raça 
e contribui para a formação dos alunos das áreas da zootecnia e veterinária. 
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ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES
Sede - Vinha Brava - Parque de Exposições, Bloco Este - Piso 0, 9701 - 861 Angra do Heroísmo

Delegação - APORMOR - Rua Manuel da Fonseca, 7050 - 035 Montemor-o-Novo
Tel: +351 295 098 533 / Fax: +351 295 094 039 / Email: geral@aberdeen-angus.pt

www.aberdeen-angus.pt
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