
REGULAMENTO

2021
AGRO

CONTACTE JÁ 
A SUA ASSOCIAÇÃO

PRÉMIOS
Artigo 1.º - Este concurso é promovido pela InvestBraga - Agência para a Dinamização Económica, EM e 
efectuar-se-á no dia 26 de Março de 2021, pelas 15h00, sob a orientação e regulamentação da DGAV - 
Direcção Geral de Alimentação e Veterinária  e da ANCRA - Associação dos Criadores de Bovinos da Raça 
Arouquesa.

Artigo 2.º - O concurso é reservado aos bovinos da Raça Arouquesa, inscritos no respectivo Registo 
Zootécnico / Livro Genealógico.

Artigo 3.º - Com este Concurso pretende-se orientar os criadores para o tipo e características étnicas mais 
desejáveis, estimular a produção de ovinos na região, valorizar o esforço dos criadores na manutenção desta 
raça autóctone e promover a raça como componente importante na preservação do mundo rural.

Artigo 4.º - O Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Arouquesa, para além de presidir ao júri de 
classificação, procede também à verificação das inscrições do ponto de vista administrativo, bem como à 
compilação de toda a informação funcional dos animais a concurso. Procede ainda a algum esclarecimento 
pertinente quando questionado pelos elementos do júri de classificação. É responsável pela afixação dos 
resultados do respectivo concurso.

Artigo 5.º - A inscrição dos bovinos será efectuada pelos proprietários interessados até às 14h30 do dia do 
concurso.
a) Os animais inscritos deverão dar entrada no recinto do Concurso - ALTICE FORUM BRAGA -  entre as 
12h00 e as 14h00 do dia 26 de Março de 2021.
b) No acto de admissão ao concurso os proprietários deverão apresentar o Passaporte (mod. 241-B/DGV) e 
a Guia de trânsito eletrónica (Mod 1281/DGAV), contendo a seguinte informação: Morada: Altice Forum 
Braga; Nº de Contribuinte: 504 807 706; Marca de exploração: AT 70 C.
c) Depois do Júri de Admissão proceder à identificação dos animais e verificar se foram observadas as 
exigências sanitárias e zootécnicas constantes deste regulamento, deverão os animais admitidos ao 
Concurso ser arrumados nos lugares a eles reservados.

Artigo 6º - A classificação morfológica terá início às 15h00, competindo ao Júri de Classificação promover a 
pontuação dos animais de harmonia com as tabelas em vigor.
a) A distribuição dos prémios terá lugar logo que terminem os trabalhos do Júri de Classificação.

 Artigo 7.º - Os animais pertencentes ao Estado não podem concorrer a prémios pecuniários.

 Artigo 8.º - Os animais serão agregados em secções e classes:

 Artigo 9.º - A genealogia dos animais será certificada pelo secretariado do Livro Genealógico.

 Artigo 10.º - A DGAV nomeará o Júri que procederá à admissão e classificação dos animais inscritos. Este Júri 
será constituído por um presidente e por vogais em número suficiente para a realização dos trabalhos em 
tempo útil.

 Artigo 11.º - Os animais concorrentes deverão ser propriedade dos seus apresentadores.  A prova de posse 
será da responsabilidade do secretário técnico da respectiva raça.

 Artigo 12.º - Todos os concorrentes terão direito a um Diploma de Participação.

 Artigo 13.º - A admissão dos animais estará sujeita ao controlo da documentação sanitária a efectuar pelo 
Médico Veterinário, Dra Liliana Carvalho, portadora da cédula profissional n.º 3371.

1.º
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4.º
5.º
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8.º

€ 80,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 30,00 
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º 

€   80,00 e Taça
€ 40,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º

€ 60,00 e Taça
€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

Classe Lugar Arouquesa

Touros,
repordutores

após os 3 anos

1.º
2.º
3.º
4.º

€ 100,00 e Taça

1.º
2.º
3.º
4.º

€   80,00 e Taça

1.º
2.º
3.º
4.º 

€   60,00 e Taça

€ 100,00 e Taça

€ 80,00
€ 60,00
€ 40,00

€   40,00
€   30,00
€   20,00

€   40,00
€   25,00
€   15,00

1.ª Classe

2.ª Classe

3.ª Classe

4.ª Classe

5.ª Classe

6.ª Classe

Touros, após os 3 anos

Novilhos, de 2 a 3 anos

Novilhos, até aos 2 anos

Vacas, após os 3 anos

Novilhas e Vacas, dos 2 aos 3 anos

Novilhas até aos 2 anos

Novilhos,
dos 2 aos 3 anos

Novilhos
até aos 2 anos

Vacas,
após os 3 anos

Novilhas e Vacas,
dos 2 aos 3 anos

Novilhas,
até aos 2 anos

Animais inscritos no Registo Zootécnico / Livro Genealógico

 CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXIGIDAS
conforme anexo 2

CONCURSO PECUÁRIO
DA RAÇA AROUQUESA
SEXTA-FEIRA, DIA 26 DE MARÇO DE 2021 - 15,00 horas

ORGANIZAÇÃO: COM O ALTO PATROCÍNIO:

25 a 28 de Março de 2021
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