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REGULAMENTO DO XV CONCURSO MORFOLÓGICO
GERAL DA RAÇA CHAROLESA

EXPOMOR 2020
MONTEMOR-O-NOVO
O XV Concurso Morfológico Geral da Raça Bovina Charolesa em Montemor-o-Novo,
organizado pela Associação Portuguesa de Criadores da Raça Bovina Charolesa, com a
colaboração da APORMOR - Associação de Produtores de Bovinos, Ovinos e Caprinos da
Região de Montemor-o-Novo, realizar-se-á no dia 25 de Setembro de 2020 às 17:00
horas.
Os objetivos deste concurso de âmbito nacional são:
- Constatar o estado actual da raça em Portugal em relação ao processo da sua
adaptação ao País;
- Comparar critérios de valorização através da selecção realizada;
- Adaptar o concurso às condições de maneio e de exploração existente em
Portugal, para melhorar a sua competição e aumentar a representatividade dos
criadores nacionais;
- Adaptar e desenvolver critérios de avaliação inter-explorações.
Constituem ainda finalidades deste concurso a formação e mentalização dos criadores
nacionais no sentido da defesa da raça, o intercâmbio de técnicas de criação bem como
a promoção da raça em geral e das explorações concorrentes.

CAPÍTULO I
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO AO CONCURSO
Art 1º - Apenas poderão inscrever animais a concurso, os criadores, associados da
Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos da Raça Charolesa, que estiverem no
pleno uso dos seus direitos. Podem concorrer animais, machos e fêmeas, nascidos em
Portugal e inscritos no Livro Genealógico Português da Raça Bovina Charolesa, sendo este
controlo realizado pelos serviços técnicos do Livro Genealógico.
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Art. 2º - Todos os animais inscritos a concurso devem ser propriedade do criador, que
os apresenta no concurso, há pelo menos seis meses.
Art. 3º - As inscrições para o concurso serão grátis. As inscrições serão enviadas para a
Associação, impreterivelmente até ao 31 de Julho de 2020. Contudo, e para organização
do concurso, os criadores que têm intenção de inscrever animais deverão comunicar a
mesma, bem como o número de animais que pretendem incluir em cada secção até 15 de
Julho de 2020.
A realização do concurso dependerá da adesão dos associados e do número de animais
inscritos.
Art. 4º - Os animais para o concurso e as explorações de onde provêm, deverão cumprir
as prescrições contidas no Regulamento específico da EXPOMOR.
Art. 5º - Os animais destinados a concurso devem dar entrada no recinto da APORMOR
até às 18 horas do dia 24 de Setembro de 2020. O proprietário do animal a concurso
obriga-se a acompanhar os animais ao descarregar e ao carregar, não cabendo quaisquer
responsabilidades à Organização por qualquer acidente ocorrido.
Os animais terão que abandonar o recinto da APORMOR no dia 27 de Setembro de 2020.
Art. 6º - A disposição dos criadores pelos lugares disponíveis será decidida por sorteio,
a realizar na sede da Associação em data e hora a anunciar. Esta não pode ser alterada
sem autorização da Comissão Executiva.
Art 7º - Para além dos lugares para os animais inscritos a concurso, 10 lugares são
destinados aos animais de leilão que, participando obrigatoriamente neste concurso, têm
regulamento de admissão específico.
Na eventualidade de ser necessária a realização de um rateio de animais inscritos, será
sempre garantido um mínimo de dois animais por criador, sendo o mesmo feito da
seguinte forma:
1º - 1 Animal por criador por secção;
2º - 2 Animais por criador por secção e sucessivamente;
3º - Na impossibilidade de satisfazer o ponto 1 ou 2, deve realizar-se um sorteio,
tendo por base as inscrições dos criadores, e o princípio de ter o maior número de
criadores possíveis, e os respectivos animais distribuídos pelas diferentes secções;
Art. 8º - A APORMOR responsabiliza-se por efetuar um seguro de responsabilidade civil
para quaisquer danos que os mesmos possam produzir a terceiros.
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Art. 9º - Os seguros de pessoal, alimentação dos animais e a limpeza das respetivas
boxes são assegurados pela APORMOR.
Art. 10º - Se qualquer animal adoecer durante a sua permanência no recinto será
assistido pelo Veterinário de serviço, que ordenará ou não a sua retirada. Será, no
entanto, permitida a intervenção de Veterinários indicados pelo proprietário do animal.
Art. 11º - Os animais são apresentados a concurso individualmente, sendo conduzidos
para o ringue por pessoal especializado e pelo criador ou seu representante. A ordem dos
trabalhos é ordenada pelo sexo (em primeiro as fêmeas) e pela data de nascimento com
uma sequência crescente (do mais novo para o mais velho) durante a segunda fase.
Art. 12º - Poderão participar neste concurso os animais nascidos até 31 de Dezembro
de 2019.
Art. 13º - Os animais importados apresentados no concurso Morfológico da Raça
Charolesa deverão satisfazer os seguintes requisitos:
Machos: ter descendentes, por monta natural, nascidos no criador e já admitidos
no Livro de Nascimentos.
Fêmeas: ter pelo menos um descendente nascido no criador e admitido no Livro
de Nascimentos, com último parto nos últimos 450 dias e idade ao 1º parto inferior
a 40 meses.

Art. 14º - As fêmeas reprodutoras nacionais inscritas para concurso deverão
obrigatoriamente ter parido com último parto nos últimos 450 dias e primeiro parto antes
dos 40 meses de idade.
Art. 15º - Animais trocados menos de 24h antes da data de descarga dos animais,
ficarão excluídos do concurso.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO E TRABALHO DO JÚRI
Art. 16º - A Comissão Executiva do Concurso Morfológico Nacional inclui o júri de
admissão que é composto pelo Presidente da Associação de Criadores da Raça Charolesa e
pela Secretária Técnica do Livro Genealógico da Raça Charolesa e ainda por um membro
designado pela APORMOR. Esta será responsável pela vigilância e cumprimento deste
Regulamento e de tudo quanto com ele se relaciona.
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Art. 17º - A classificação dos exemplares a concurso será realizada por um júri,
constituído por juizes nomeados pela Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos da
Raça Charolesa.
Art. 18º - Os pedigrees dos animais a concurso terão de estar tapados ou recolhidos
aquando da chegada do júri ao recinto e até serem anunciados todos os resultados.

Art. 19º - Cabe ao Secretário Técnico do Livro Genealógico o acompanhamento nas
seguintes missões:
- Garantir o cumprimento do Art. 18º;
- Antes do início do concurso, verificar a organização, principalmente a ordem de
apresentação dos animais;
- Controlar o trabalho de secretariado técnico, a distribuição das fichas de
apreciação;
- Assegurar a correta entrada dos animais em prova, assim como a velocidade do
trabalho de apreciação;

Art. 20º - A classificação dos exemplares a concurso será realizada pelo juiz nomeado e
é composta pelas seguintes fases:
-

O início dos trabalhos do concurso é às 17 horas;
Antes de se iniciar o concurso o juiz receberá a ficha de apreciação.

Fase de apreciação dos animais:
Primeira Fase: Apreciação dos animais nas respectivas boxes;
Segunda Fase: Apreciação dos animais a concurso individualmente no ringue
principal.
- Todos os pedigrees terão de estar ocultos desde a chegada do juiz ao recinto e até ao fim
dos trabalhos do Concurso
- O juiz, se assim o entender, pode solicitar que voltem ao ringue animais para nova
observação.
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- Os resultados das pontuações serão anunciados no fim de cada secção por ordem
crescente.
- Todas as fichas técnicas de pontuação serão públicas após terminar a ordem dos
trabalhos.
- Não haverá recurso das classificações ou da pontuação final do juiz.

CAPÍTULO III
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Art. 21º - A apreciação dos animais terá em contar as seguintes características:








Apreciação geral do animal;
Apreciação morfológica esquelética;
Apreciação morfológica muscular;
Qualidades Raciais;
Aptidões Funcionais;
Linha Lombo-Dorsal;
Apresentação (C. Corporal e preparação).

O juiz exprimirá uma avaliação global e conjunta do animal de 0 a 100 em função
da observação das características atrás referidas.

CAPÍTULO IV
DISTRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
Art. 22º - O reconhecimento das avaliações será pelo sistema de atribuição de
medalhas aos animais de acordo com a hierarquização das classificações dadas, sendo a
sua atribuição feita da seguinte forma: por secção, para fêmeas e machos separadamente.

Medalhas

Pontuação

Medalha de Ouro
Medalha de Prata
Medalha de Bronze

10% mais pontuados
15% mais pontuados
15% mais pontuados
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CAMPEÕES (M/F)
Troféu “Campeão(ã)” para o macho e para a fêmea melhor classificados.
VICE-CAMPEÕES (M/F)
Existirá também, um troféu “Vice-Campeão(ã)” para o macho e para a fêmea com a
segunda melhor classificação.
A revelação dos animais premiados e dos seus respetivos criadores será realizada
somente no final dos períodos de avaliação.

CAPÍTULO V
OUTROS
Art. 23º - Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Executiva
do Concurso e pela Direcção da Associação.
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ANEXOS
Plano de Secções
Sexo

Machos

Fêmeas

Natureza

Nascido de

Bezerros

01 de Setembro de 2019 até 31 de Dezembro de 2019

Jovens

01 de Julho de 2018 até 31 de Agosto de 2019

Touros

Antes de 30 de Junho de 2018

Bezerras

01 de Setembro de 2019 até 31 de Dezembro de 2019

Jovens

01 de Julho de 2018 até 31 de Agosto de 2019

Vacas

Antes de 30 de Junho de 2018

Regulamento Sanitário
Os animais para o concurso e as explorações de onde provêm, devem cumprir as
prescrições contidas no Regulamento Sanitário sobre Exposições, Feiras e Concursos
(Brucelose, Tuberculose e Leucose), assim como o edital língua azul em vigor à data do
evento. A respetiva documentação tem que ser apresentada às autoridades competentes
no ato da entrada dos animais no recinto da feira.
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