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Caros Criadores e Amigos

Chegamos ao final de mais um ano marcado novamente pela pandemia e pelas incertezas económicas, 

laborais e sociais decorrentes. 

Apesar da conjuntura adversa, foi um ano de consolidação e crescimento da raça Aberdeen-Angus e da 

nossa Associação de criadores. Continuamos a crescer quer em número de animais, quer em número de 

criadores inscritos no Livro Genealógico, alargando a área geográfica de influência. A Rotulagem Facultativa 

da Carne prossegue a sua consolidação e pudemos voltar a realizar alguns dos eventos e acções mais 

marcantes da nossa actividade: o VIII Dia de Campo, o III Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus, o II 

Teste de Eficiência Alimentar a novilhos da raça e a disponibilização do serviço de Scanning.

Teremos no dia 15 de Janeiro o II Leilão de Reprodutores. É novamente uma aposta da Aberdeen-Angus 

Portugal, no sentido de disponibilizar aos criadores e produtores de carne um conjunto de novilhos criterio- 

samente selecionados e testados. Contamos com a adesão dos criadores e desejamos a todos bons negócios.

Terminamos desejando um Feliz Natal e um próspero ano de 2022.

A B E R D E E N - A N G U S

N E W S L E T T E R







III CONCURSO IBÉRICO DA RAÇA ABERDEEN-ANGUS
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O III Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus decor- 
reu no passado dia 6 de Setembro na APORMOR, em 
Montemor- o-Novo.
Mesmo sem a habitual Feira da Luz, cancelada devido 
à Covid-19, a afluência de público foi bastante significa- 
tiva, tendo assistido ao concurso mais de uma centena 
de espectadores, que puderam apreciar a elevada qua- 
lidade dos animais apresentados. 
Estiveram a concurso 51 animais de 8 explorações, 
avaliados pelo juiz internacional Angus Stovold, proprie- 
tário da reconhecida exploração Rosemead e Vice-
Presidente da Aberdeen-Angus Cattle Society.

EXPLORAÇÕES PARTICIPANTES:

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

HS EVE G0049, GRANDE CAMPEÃ

CARTAZ DO III CONCURSO IBÉRICO DA RAÇA ABERDEEN-ANGUS

CRIADORES PARTICIPANTES

Sagrou-se Grande Campeã a vaca HS EVE G0049, vencedora da terceira secção e Campeã Fêmea, que 
disputou o título com o Campeão Macho, o touro BUNLAHY MISSISSIPI, vencedor da sexta secção.
Ambos os animais pertencem ao criador APS – Agropecuária Herdade das Silveiras. A exploração Agriangus, 
Unipessoal LDA conquistou o prémio de Melhor Criador. A Aberdeen-Angus Portugal felicita os criadores pelo 
empenho, profissionalismo e elevada qualidade dos animais apresentados.
O evento, cujo sucesso não seria possível sem a colaboração da APORMOR, terminou com um almoço 
convívio em que participaram criadores, patrocinadores e convidados.
Encontramo-nos já a trabalhar para que o IV Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus seja um marco na 
promoção da raça. Estamos a criar condições para aumentar a participação dos criadores portugueses e 
espanhóis, naquele que será o ano da Aberdeen-Angus na EXPOMOR.



VIII DIA DE CAMPO ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL
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VISITA À EXPLORAÇÃO

WORKSHOP SOBRE CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA ALMOÇO CONVÍVIO

CARTAZ DO VIII DIA DE CAMPO ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL

No passado dia 1 de Outubro realizou-se o VIII Dia de 

Campo da Aberdeen-Angus Portugal. Este evento tem 

como objetivo dar a conhecer explorações com dife- 

rentes sistemas produtivos e de maneio, fomentar o 

encontro entre criadores da raça, bem como produtores 

e técnicos ligados à área da Agricultura e Pecuária, 

como forma de incentivar a troca de conhecimentos e 

estreitar relações profissionais.

O VIII Dia de Campo realizou-se na Herdade Serra 

Brava, localizada na Póvoa de São Miguel, concelho de 

Moura, uma exploração de Núcleo Puro, com um efetivo 

aproximado de 170 bovinos, cujo principal objetivo é 

a venda de reprodutores da Raça Aberdeen-Angus. 

O evento contou cerca de 80 participantes e iniciou-se 

com uma visita à exploração, durante a qual, a proprie- 

tária, Sónia Liz, mostrou os animais, explicou o maneio 

e respondeu às perguntas dos participantes.

A Fertiprado fez uma breve palestra sobre o trabalho 

desenvolvido na exploração e seguiu-se um workshop 

sobre Classificação Morfológica ministrado pelo Secre- 

tário Técnico e pelo Conselho Técnico e Consultivo.

O evento terminou com um almoço no qual os partici- 

pantes puderam degustar a Carne Controlada Aberdeen- 

Angus Portugal. 



PROTOCOLO ENTRE O GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES E A
ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL
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No passado dia 30 de Novembro, pelas 17h30, nas instalações da APORMOR foi realizada uma Assembleia- 
Geral Ordinária da Aberdeen-Angus Portugal.
Devido às restrições causadas pela pandemia, esta assembleia foi também transmitida via online. Foi 
apresentado e aprovado o para apresentação do Plano de Actividades e Orçamento para 2022 e discutidos 
outros assuntos de interesse associativo.
Salientamos mais uma vez a importância da participação activa dos sócios na vida da associação, hoje 
facilitada pela utilização das plataformas digitais que permitem a participação à distância. 

No passado dia 18 de Outubro foi assinado um protocolo entre a Aberdeen-Angus Portugal e o Governo 
Regional dos Açores, com o intuito de reforçar a colaboração entre as duas entidades, nomeadamente ao 
nível da comunicação e apoio criadores da raça da Região Autónoma. 
O Secretário Regional da Agricultura, António Ventura, realçou que nos Açores é necessário a existência de 
concentração de produção para que os produtores possam ter rendimento e bons preços, sendo que essa 
concentração da produção só é possível se existirem associações fortalecidas. 
João Mendonça, Vice-Presidente da Aberdeen-Angus Portugal, salientou o crescimento da raça, mas deixou 
um alerta para os aumentos dos custos de produção e os impactos do acordo entre a União Europeia e os 
países do Mercosul, que conseguem colocar a carne no mercado a preços mais competitivos. 

ASSEMBLEIA-GERAL

ASSINATURA DE PROTOCOLO ENTRE A SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E A ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL



SCANNING
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No início do mês de Dezembro, a 
Aberdeen-Angus Portugal dispo- 
nibilizou aos seus associados o 
serviço de Scanning, tendo acompa- 
nhado a técnica Linda Mckendrick
a 11 explorações que requisitaram 
este serviço.
A ultrassonografia (scanning) é 
utilizada para a determinação de 
características de qualidade da 
carne e da carcaça in vivo. 
Trata-se de uma tecnologia não 
invasiva, uma normal ecografia, 
que permite determinar algumas 
características que de outra forma 
só poderiam ser avaliadas após a 
morte do animal, na carcaça. Os 
dados recolhidos aos animais que 
tenham entre 10 e 20 meses são 
integrados no BreedPlan e utili- 
zados na avaliação genética do 
animal. 

As característ icas aval iadas são a 
gordura subcutânea ao nível da garupa, 
a gordura subcutânea ao nível do lombo 
(entre a 12ª e a 13ª costelas), a área do 
lombo (músculo Longissimus dorsi, ao 
nível da 12ª/13ª costelas) e a percenta- 
gem de gordura intramuscular presente 
no lombo.

Linda Mckendrick é natural da Escócia 

e técnica acreditada pelo BreedPlan 

para a realização de ultrassonografia 

para e consequente utilização dos dados 

recolhidos na avaliação genética. Ao 

longo dos últimos 17 anos tem realizado 

ultrassonografia em diversos países da 

Europa, como a Chéquia, Alemanha,   

por todo o Reino Unido.

 SCANNING

 SCANNING



EXPOCARNE

CONCURSO "ANGUS - CHAMPION OF THE WORLD"
– REPRESENTANTE NACIONAL CONQUISTA BRONZE EUROPEU
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A representar Portugal na edição deste ano do concurso 
"Angus- Champion of the World" (cujos resultados 
podem ser acompanhados na página do Facebook 
Angus Breeder https://www.facebook.com/angus-
breeder.net), estiveram os campeões macho e fêmea 
do III Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus 
Bunlahy Mississipi e HS Eve G0049, ambos da 
exploração Sociedade das Silveiras. 
O concurso decorreu entre 1 e 14 de Dezembro
e teve como júri Javier Ezcurra (Argentina), Erica 
Halliday (Australia), Andrew Hughes (England) e Dan 
Shike (USA)

 O touro Bunlahy  Mississipi, Campeão Macho do III 
Concurso Ibérico da raça Aberdeen-Angus, ficou em 
terceiro lugar no grupo europeu!

A Aberdeen-Angus Portugal esteve presente na Feira ExpoCarne, realizada entre 9 e 12 de Dezembro no Parque 
de exposições da Vinha Brava, Ilha Terceira.
Esta primeira edição da ExpoCarne foi organizada pelo Núcleo de Criadores de Bovinos de Carne da Ilha Terceira 
e contou com exposição de animais de várias raças, diversas palestras sobre a temática da bovinicultura de carne 
(entre elas uma sobre a raça Aberdeen-Angus), visitas das escolas e várias actividades para os jovens.

BUNLAHY  MISSISSIPI

PARTICIPAÇÃO DA ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL NA EXPOCARNE PARTICIPAÇÃO DA ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL NA EXPOCARNE



O II Leilão de Jovens Reprodutores Testados da raça Aberdeen Angus, terá lugar no próximo dia 15 de 
Janeiro de 2022, na APORMOR, em Montemor-o-Novo. 

Após um teste de eficiência alimentar com a duração de 120 dias, no qual participaram 12 animais de 12 
criadores, os novilhos testados serão apresentados a leilão. Aproveite a oportunidade de comprar um 
excelente exemplar da raça Aberdeen-Angus testado para a eficiência alimentar, capacidade de crescimento, 
com exame andrológico e avaliação de marmoreio. Uma garantia de qualidade.

2º LEILÃO DE JOVENS REPRODUTORES TESTADOS

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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