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       1)- DEFINIÇÃO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

  O presente regulamento diz respeito ao evento competitivo de ornitologia denominado 9ª 

Expo ave Regional Portas do Minho 2019, organizado pelo Clube Ornitológico da Trofa e 

Clube Ornitológico de Famalicão 

2) LOCAL DE REALIZAÇÃO 

O evento terá lugar num pavilhão do centro comercial do Lago Discount – Senhor dos 

Perdões - Ribeirão – Vila Nova de Famalicão. 

3)- ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

Comissão Organizadora 

É constituída pelos Corpos Sociais e sócios da C.O.T. e V.N.F. 

Corpo de Juízes 

O Corpo de Juízes será formado por membros do Colégio da FONP, respectivamente CNJ. 

 

Comissão de controlo 

A Comissão de controlo terá a responsabilidade de verificar as anilhas das aves premiadas e 

homologar os resultados finais da competição e será formada por elementos da Direcção do 

VNF e C.O.T. 

 

4)- EXPOSITORES 

Serão admitidos expositores sócios e não sócios filiados na FONP e FOP. 

Todos os expositores deverão indicar o seu nº PT-Stam  de criador nacional, que deverá ser 

único para todos os exemplares inscritos e autorizam a organização a efectuar todas as 

diligências que esta considere necessária à verificação das respectivas anilhas.  Exceptuam-

se os casos devidamente justificados e aceites pela organização. 

Todos os expositores participam na competição de forma amadora e exclusivamente com 

objectivos de índole recreativa. 

Ao inscreverem as suas aves, todos os expositores tomam conhecimento deste regulamento e 

renunciam expressamente a todo e qualquer direito de indemnização, moral ou material, 

decorrente da sua participação no campeonato, ou resultante das classificações, 

desqualificações, suspensões, exclusões ou prémios obtidos, comprometendo-se 

expressamente a aceitar qualquer decisão da Organização, bem como das decisões do Corpo 

de Juízes e Comissão de Controlo, e disso se declaram cientes para todos os efeitos previstos 

na Lei. 

 

5)- AVES A CONCURSO 

Apenas será admitida a inscrição de aves nascidas em cativeiro, devidamente anilhadas com 

anilhas oficiais, e cuja criação seja do próprio expositor. Exceptuam-se as aves da secção de 

venda. 

6)- INSCRIÇÃO 

Será apenas admitida a inscrição dentro da lista de secções e classes anexa a este regulamento. 

A inscrição só será válida se efectuada na ficha oficial de inscrição e depois de liquidado o 

valor por cada ave a inscrever. No acto de inscrição cada expositor deverá liquidar o valor de 

7,00€, que se destinam à aquisição do catálogo e palmarés oficiais. A data limite de inscrição 

está fixada no dia 26 de Novembro de 2019 online e papel nos Clubes dia 24 de Novembro. 

Não há qualquer limitação do número de exemplares a inscrever. 

Preço por ave é de 2.50€. 

 

7)- RECEÇÃO DE AVES 

A Receção de aves decorrerá no dia 30 de Novembro de 2019 (Sábado) das 10:00 às 18:00 

horas. No acto de entrega de aves, será verificado o seu estado sanitário sendo recusada a 

entrada em caso de estado não satisfatório. 

8) -JULGAMENTOS E CLASSIFICAÇÕES 

Os julgamentos e classificações decorrerão nos dias 1 e 2 de dezembro de 2019. Após a 

finalização dos julgamentos proceder-se-á ao controle de anilhas e posterior homologação 

dos resultados, que serão afixados no local da exposição e publicados no catálogo da 

exposição. 

9)- PRÉMIOS E PONTUAÇÕES 

Será atribuído um prémio especial aos expositores com maior quantidade de aves premiadas 

em Porte, Cor, Exóticos e Psitacídeos. Nota: Por cada equipa premiada só conta um prémio 

Novidade de Campeão Temático Serão atribuídos prémios especiais á melhor ave de cada 

uma das doze classes selecionadas para incentivar a competição temática. 

Às seguintes Classes: 

Agapornis , Diamante de Gould, Fife Fancy, Arlequim Português , Ágatas Topázio, 

Ágatas Opalas, Lipocromico Mosaico Amarelo, Lipocromico Mosaico Vermelho, 

Lipocromico Branco, Gloster, Periquitos, Ágata Mosaico e Clássicos - Melhor ave de 

cada uma destas classes. 

Estas Classes foram selecionadas porque têm sido as mais competitivas na Expo Aves 

Regional Portas do Minho, daí a sua seleção para fomentar a sua competição.  

Pensamos e acreditamos que fomentará a competição temática com prémios sugestivos e 

direcionados. Para que os criadores se sintam mais motivados a trazer os seus campões á 

competição. 

A Organização terá enorme satisfação em poder contar com a participação de todos os 

amantes de aves na festa da ornitologia que gostamos de promover.  

Prémio especial Portas do Minho será atribuído ao criador com a melhor média de 5 

aves. – em caso de empate passará para a melhor média de 10 aves mais bem pontuadas. 

Neste prémio serão abrangidas todas as aves das diversas secções. 

Serão atribuídos os seguintes prémios aos três primeiros classificados de cada classe que 

atinjam a pontuação mínima respectiva de acordo com a seguinte tabela (classes D a P) e um 

prémio de presença aos não premiados.  

 

Pontuação                         1º                           2º                                3º 

Máxima/mínima       Classificado           Classificado            Classificado 

 

Classes Individuais    89                  89              89 

 

Classes Equipas              356                          356                            356   

   

 

10) - AVES PARA VENDA E FEIRA DE AVES 

VENDA DE AVES INSCRITAS NO CONCURSO OFICIAL 

No caso de assim o desejarem os expositores poderão fixar um preço de venda das aves a 

concurso. Neste caso não será cobrada excecionalmente qualquer taxa.   

Cada ave posta a venda após Julgamento terão um custo de 1 €. 

 

11) - ALIMENTAÇÃO, GESTÃO E DISPOSIÇÃO DAS AVES NA EXPOSIÇÃO 

A alimentação das aves, a sua gestão e disposição durante o campeonato é da exclusiva 

responsabilidade da comissão organizadora. 

A organização procurará assegurar as melhores condições de instalação e alimentação de 

todas as aves presentes, bem como a adequada vigilância e segurança, mas não poderá ser 

responsabilizada por qualquer acidente, morte ou roubo de qualquer ave. 

 

12) - ABERTURA AO PÚBLICO E ACESSO À EXPOSIÇÃO 

O público terá acesso à exposição com entrada franca, no seguinte horário: 

Sexta-feira, 6 de Dezembro 2019 abertura ao público 10h00 as 19:00h; 

Sábado, 7 de Dezembro de 2019, das 10h00 às 20h00. 

Domingo, 8 de Dezembro de 2019 das 10h00 às 17h00   

 

13) – SÁBADO AS 15:00H INAUGURAÇÃO OFICIAL, COM ENTIDADES 

CONVIDADAS, COM ENTREGA DOS PREMIOS ESPECIAIS. 

 

14) - ENTREGA DE PRÉMIOS 

A entrega de prémios decorrerá no Domingo dia 8 de Dezembro de 2019, desde a abertura ao 

encerramento.  

15) DEVOLUÇÃO DE AVES 

A devolução de aves decorrerá a partir das 17h.30m do dia 8 de Dezembro de 2019, Domingo. 

16) – ENCERRAMENTO 

O campeonato será encerrado após a devolução de todas as aves. 

17) - OMISSÕES E CASOS NÃO PREVISTOS 

Em qualquer caso não previsto ou omisso, rege a decisão da Comissão Organizadora e a Lei 

Geral do País. 

Organização          


