
 

FEIRA ANUAL DA TROFA 2023 
 

 

CONCURSO PECUÁRIO – RAÇA AROUQUESA 

04 DE MARÇO DE 2023 – 11:00 HORAS 
TABELA DE PRÉMIOS 

Classe Prémios  

Touros                                              
( a partir do 2.º desfecho) 

1.º 110,00 € 

2.º 100,00 € 

3.º 80,00 € 

Novilhos reprodutores                   
(com o 1.º desfecho) 

1.º 100,00 € 

2.º 80,00 € 

3.º 60,00 € 

4.º 45,00 € 

5.º 30,00 € 

6.º 30,00 € 

Novilhos inteiros                          
(sem desfecho) 

1.º 100,00 € 

2.º 80,00 € 

3.º 60,00 € 

4.º 50,00 € 

5.º 40,00 € 

6.º 30,00 € 

7.º 30,00 € 

Vacas reprodutoras, a partir do 4.º 
desfecho inclusive 

1.º 110,00 € 

2.º 100,00 € 

3.º 80,00 € 

4.º 70,00 € 

5.º 60,00 € 

6.º 50,00 € 

7º 40,00€ 

Vacas    reprodutoras                                  
( com o 2 e 3 .º desfecho ) 

1.º 110,00 € 

2.º 100,00 € 

3.º 80,00 € 

4.º 70,00 € 

5.º 60,00 € 

6.º 50,00€ 

7º 40,00€ 

Novilhas                                           
( ao 1.ºdesfecho, com/sem parto) 

1.º 110,00 € 

2.º 100,00 € 

3.º 80,00 € 

4.º 60,00 € 

5.º 45,00 € 

6º 35,00€ 

Novilhas 
 ( sem desfecho e sem parto) 

1.º 100,00€ 

2.º 80,00€ 

3.º 70,00€ 

4.º 60,00€ 

5.º 50,00€ 

6.º 45,00€ 

7.º 40,00€ 

8.º 35,00€ 

Juntas de Vacas de Trabalho 

1.º 120,00 € 

2º 100,00 € 

3º 80,00€ 

Juntas de Novilhas                                  
( sem desfecho sem parto) 

1º 100,00 € 

2º 90,00 € 

3º 80,00 € 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO PECUÁRIO – RAÇA AROUQUESA 

 
Artº. 1º - O concurso pecuário da Feira Anual da Trofa é promovido pela Junta de Freguesia de  Bougado 

(São Martinho e Santiago) e Comissão de Agricultores. Efectuar-se-á no dia 04 de Março de 2023, pelas 

11:00 horas, sob a orientação e regulamentação da Direcção Geral de Alimentação e Veterinária, Direcção 

Regional de Agricultura e Pescas do Norte e Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Arouquesa. 

 

Artº. 2º - A inscrição dos bovinos de raça Arouquesa será efetuada no próprio dia e local até às 10:30 

horas.  

 

Artº. 3º - Os animais deverão dar entrada no recinto do Concurso impreterivelmente até às 11:00 horas do 

dia 4 de Março de 2023. 

a) Os proprietários dos bovinos deverão apresentar a Declaração de Deslocações (Mod.1281/DGAV),  

Passaporte do Bovino (Mod. 241-B/DGAV) no acto da admissão a concurso, contendo a seguinte 

informação: Concurso Feira Anual da Trofa, morada, Padrão, S. Martinho Bougado, Trofa,   Nº de 

Contribuinte: 510835155 e marca de exploração: BEZ06. 

b)  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. 

 

Artº. 4º - A classificação morfológica terá início às 11:00 horas, competindo ao Júri de Classificação 

promover a pontuação dos animais de harmonia com as tabelas em vigor. 

 a)  A distribuição dos prémios terá lugar, no recinto, logo que terminem os trabalhos do Júri de Classificação. 

 

Artº. 5º - Os animais pertencentes ao Estado não podem concorrer a prémio pecuniários. 

 

Artº. 6º - Os animais serão agregados em 9 classes. 

            

  1.ª Secção – BOVINOS DE RAÇA AROUQUESA 

 

1ª Clã – Touros, depois do 2º desfecho. 5ª Clã – Vacas Reprodutoras, c/ o 2 º e 3.º desfecho  

2ª Clã – Novilhos reprodutores, c/1º desfecho. 6ª Clã – Novilhas, ao 1.º desfecho, com/sem parto.  

3ª Clã – Novilhos inteiros, sem desfecho. 

7ª Clã – Novilhas sem desfecho e sem parto   

8.º Clã - Junta de vacas de trabalho. 

4ª Cla – Vacas reprodutoras, a partir 4.º 

desfecho inclusive 9ª Clã – Junta  novilhas s/ desfecho  s/ parto. 

 

           

Artº. 7º -  Na falta de documentação idónea, a idade dos animais será afixada em face do 

cronómetro dentário ou do boletim sanitário. 

Artª. 8º - A genealogia e descendência dos animais serão certificadas pela secretaria técnica 

do Livro Genealógico. Os prémios serão atribuídos aos animais com maior pontuação na 

classificação morfológica. 

Artº. 9º -  A Direcção Geral de Veterinária 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 realização dos trabalhos em tempo útil. 

Artº. 10º - Todos os concorrentes terão direito a um Diploma de Participação.  

Artº. 11º -  A admissão dos animais estará sujeita ao controlo da documentação sanitária a  

efectuar pelo Médico Veterinário nomeado para o efeito. 

  

 CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXIGIDAS PARA OS BOVINOS 

1-Os animais deverão estar identificados e circular segundo o Dec.-Lei n.º 142/06 de 27/07, 

nomeadamente com duas marcas auriculares e acompanhados dos seguintes documentos: Mod. 

1281/DGAV, Mod. 241-B/DGV e cumprir as medidas impostas pelo Edital da Língua Azul em vigor na data 

do transito dos animais para o evento (Na presente data encontra-se em vigor o Edital n.º 77 de 20/12/2022). 

2-Os animais deverão ser provenientes de explorações oficialmente indemnes de Brucelose (B4), Leucose 

(L4) e Tuberculose (T3) e indemne de PPCB, podendo ser admitidos a concurso animais provenientes de 

explorações indemnes de Brucelose (B3) e, se provenientes de explorações indemnes de Brucelose (B3) 

vacinadas com RB51, os animais tenham sido vacinados há mais de 4 semanas, não podendo de modo algum 

nas feiras serem movimentados para outra exploração com estatuto sanitário superior (B4) 

 
3-Os animais com mais de 12 meses deverão ser sujeitos a testes de pré-movimentação de Tuberculose e 

Brucelose (RB+FC) nos 30 dias anteriores ao movimento (42 dias se seguidos, pela impossibilidade de 

realizar antes novo teste de intradermotuberculinização) com resultado negativo. Animais com mais de 6 

semanas e menos de 12 meses tem que possuir uma prova a Tuberculose, nos 30 dias anteriores. A 

movimentação animal para concursos/exposições pecuárias pode ter uma derrogação de 90 dias desde que 

os animais em causa não foram, entretanto, integrados noutro efetivo para além do de origem.       

4-O transporte dos animais deverá respeitar as regras do bem-estar animal, em cumprimento do Regulamento 

N.º 1/2005 e o Dec.-Lei n.º 265/2007 de 24/7. O condutor do veículo deve exibir o Certificado Aptidão 

Profissional e o registo de transportador. A obrigatoriedade da autorização prévia pela DGV não se aplica ao 

transporte de animais pelo produtor, nos seus próprios meios de transporte, com destino exclusivamente a 

este concurso, no decurso do qual não se realizam trocas comerciais. 

 

 

Contribuinte: 510.835.155 

Marca Exploração: BEZ06 
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