
Concurso “Bovinos de Trabalho 2019” 

Normas de Participação 

Artigo 1º 

As presentes normas de participação estabelecem as regras  relativas  ao  funcionamento  e  à 

organização  do  Concurso  “Bovinos  de  Trabalho”,  integrado  no  programa  da 38ª 

FICABEIRA e Feira do Mont’Alto 2019. 

Artigo 2º 

1. Este  concurso  tem por objetivo  a  apreciação  atual  da  Raça  Bovina, permitindo estimular  

os  criadores  na  produção  de  animais  que  pelas  suas  características interessem não só à 

economia do Concelho e da região, mas também à valorização e equilíbrio do espaço rural e à 

obtenção de produtos dotados de grande genuinidade. 

2. Constitui ainda objetivo deste concurso proporcionar aos criadores a oportunidade de 

mostrarem o esforço que vêm desenvolvendo na criação de gado. 

Artigo 3º 

O concurso Bovinos de trabalho, integrado no programa da 38ª FICABEIRA e Feira do 

Mont’Alto 2019, realizar-se-á a 7 de Setembro, a partir das 09 horas. 

Artigo 4º 

1.O concurso em causa é aberto a todos os criadores de gado bovino. 

2.Os criadores que desejem participar no concurso deverão inscrever os seus animais no 

próprio dia e local onde se realiza o concurso ou, em alternativa, nos Serviços de Turismo da 

Câmara Municipal de Arganil, através dos telefones 235 200 137/139 ou através do fax: 235 

200 158. 

Artigo 5º 

1.O júri do concurso é formado pelos elementos eleitos pelos participantes no mesmo, no dia 

da realização do certame. 

2. O júri do concurso é soberano no seu julgamento e das suas decisões não há recurso. 



Artigo 6.º 

Consideram-se como condições mínimas de acesso ao concurso: 

- deve o criador demonstrar que tem facilidade em conduzir o animal enquanto desfila; 

- devem os animais apresentar-se desparasitados e devidamente limpos 

 

Artigo 7º 

1. Os animais darão entrada no local de realização do concurso no dia 7 de Setembro de 2019 

e ocuparão os locais que lhes forem destinados, aí permanecendo à ordem do júri de 

classificação até que o concurso termine. 

2.Todos os animais deverão exibir-se no recinto de classificação pela ordem em que sejam 

chamados a participar. 

3.O animal deverá ser apresentado naturalmente, sem recurso a técnicas que de forma 

fraudulenta tentem mostrá-lo  balanceado,  sendo  expressamente  proibida  a utilização de 

produtos ou substâncias que possam alterar o seu aspeto. 

4. Não poderão ser feitos tratamentos medicamentosos a qualquer animal presente a 

concurso, sem que os mesmos sejam comunicados ao veterinário existente na feira.  

5.Os criadores que não  respeitem estas  regras  não  receberão os  apoios  de participação 

previstos. 

Artigo 8º 

Consideram-se, designadamente, como critérios de atribuição dos prémios para o concurso: o 

bom desenvolvimento para a idade e a boa estrutura do animal. 

Artigo 9º 

Os criadores inscritos ficam submetidos às disposições do presente regulamento e a qualquer 

outra que a organização entenda por bem aplicar no decurso do concurso para o bom 

funcionamento do certame. 

 

 



Artigo 10º 

Qualquer desconsideração, falta de respeito ou ofensa de qualquer natureza por parte do  

proprietário  de  animais,  tratador,  ou  qualquer  outra  pessoa  direta  ou indiretamente 

relacionada com os proprietários dos animais expostos, será punido podendo  o  criador  e  os  

seus  animais  ser  expulsos  do  concurso  ficando impossibilitados de receber os apoios 

previstos nas normas de participação do concurso. 

Artigo 11º 

A  organização  do  concurso  não  se  responsabiliza  pelos acidentes ou  danos  que possam  

ocorrer  tanto  nos  animais  em  exposição,  como  nos  seus  proprietários, representantes ou 

qualquer outra pessoa. 

Artigo 12º 

Uma vez admitidos a concurso, os animais não poderão abandonar o recinto antes do fim do 

mesmo. 

Artigo 13º 

As classes do concurso são as seguintes: 

Classe I - Animais Adultos, com 3º desfecho ou superior (caveiros limpos); 

Classe II - Novilhos de 2º ou 3º desfecho (1º desfecho e meados); 

Classe III - Vitelos e Vitelões (todos os animais sem nenhum desfecho). 

Artigo 14º 

A relação de prémios a atribuir é a seguinte: 

Classe I 

1º Prémio: 75,00 €  

2º Prémio: 50,00 €  

3º Prémio. 40,00 € 

 

 



Classe II 

1º Prémio: 50,00 €  

2º Prémio: 40,00 €  

3º Prémio: 30,00 €  

Classe III 

1º Prémio: 40€  

2º Prémio: 30€  

3º Prémio: 25€ 

Junta de Bois 

Melhor Junta de Bois 

Prémio: 60,00 € 

Artigo 15º 

1.A fim de incentivar e reconhecer o mérito da criação de gado bovino de trabalho, será 

atribuído  um  prémio  simbólico  de participação  aos restantes criadores  neste concurso. 

2.O prémio de participação, a atribuir a cada um dos criadores não premiados a qualquer das 

classes a que alude o artigo 14º, será de 25,00 € 

Artigo 16º 

1.Tradicionalmente, associado a este certame secular, tem-se registado, há já algum tempo a 

participação de animais equestres, designadamente cavalos e jumentos, cuja presença se tem 

revelado gratificante, quer para os seus proprietários, quer para o público em geral, pelo que 

no sentido de incentivar e reconhecer o mérito também dos criadores deste tipo animais, cujo 

interesse poderá envolver a economia local e regional, potenciando agora o turismo e a 

natureza, prevê-se neste regulamento a atribuição de um prémio simbólico de presença aos 

criadores que estiverem presentes no concurso. 

2.O prémio de presença, a atribuir a cada um dos criadores presente no concurso, com pelo 

menos um animal equestre, será de 25,00 €. 


