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REGULAMENTO  
Rita Gorrão C MçCrut 

Çhefe de Divis 
, de Alimentaç	 v ão e eterinaria 

do Baixo Alentejo Artigo 1°

A Associação Ornitológica do Baixo Alentejo (A.O.B.A.) vai realizar uma mostra de Aves 
integrada na 34a Ovibeja; 
Sendo o principal objectivo desta Associação (artigo 20 dos Estatutos) a criação e 
exposição de aves canoras, ornamentais e de capoeira, ficam excluídas do âmbito deste 
Regulamento quaisquer outras espécies; 
Fica, no entanto, salvaguardada a presença da Associação "Cantinho dos Animais", por 
possuir uma função social, de especial mérito, no apoio a cães e gatos abandonados. 

Artigo 2° 

A Exposição decorrerá entre os dias 27 de Abril e 1 de Maío de 2017, num espaço 
reservado para o efeito, no Parque de Feiras e Exposições de Beja. 

Artigo 3° 

A Exposição obedece ao seguinte calendário: 

1. A inscrição das Aves tem lugar até ao próximo dia 13 de Abril; 

2. As Aves inscritas devem dar entrada no local da Exposição no dia 26 de Abril , nos 
períodos compreendidos entre as 10 e as 13 horas e as 15 e as 20 horas, aí 
permanecendo até ao encerramento da feira. 

Artigo 4° 

De acordo com o ponto 2 do Edital N.° 2 da Doença de Newcastle, de 4 de Agosto de 
2009, da DGV, todos os galináceos, perus e pombos deverão estar vacinados contra esta 
doença. 
Os expositores destas espécies deverão apresentar, no acto da admissão, uma 
declaração do Médico Veterinário a atestar a referida vacinação dos exemplares a expor. 

Artigo 5° 

No que respeita à Gripe Aviária, deverá ser cumprida a legislação em vigor à data do 
evento.

Artigo 6° 

É obrigação dos Sócios colocar as Aves nos locais definidos pela Organização da



Exposíção. 
Os Sócios podem, com autorização da Organização, utilizar as suas próprias gaiolas, 
desde que sejam tipo standard, se apresentem em bom estado de conservação e 
cumpram as normas legais em vigor, nomeadamente no que respeita ao BeM"Estar 
Animal, higiene e segurança. 
No momento da recepção, caso a ave não esteja em boas condições físicas e/ou 
sanitárias, deve a mesma ser substituída por outra da mesma classe. 
No momento da admissão e durante a sua permanência no recinto da exposição, as aves 
serão sempre acompanhadas e vigiadas por pessoal especializado contratado para o 
efeito. 
Para determinadas espécies de aves mais sensíveis à presença humana em massa será 
colocada uma barreira impeditiva do contacto do visitante com as mesmas, de modo a 
minimizar a perturbação do seu Bem Estar. 
Serão sempre tomadas em consideração as imposições legais referentes ao Bem Estar 
das Aves.

Artigo 7° 

Será dado cumprimento integral ao disposto no artigo 28° do Decreto Lei 315/2003, de 
17 de Dezembro.

Artigo 8° 

As condições de temperatura e de ventilação da zona de exposição das aves serão 
adequadas à manutenção do Bem Estar das espécies expostas. 

Artigo 9° 

A A.O.B.A. responsabilizar-se-á pela alimentação e abeberamento das aves expostas, 
respeitando as particularídades e necessidades alímentares de cada uma das espécies. 

Artigo 10° 

Os Comerciantes com Stand montado no Pavilhão da Exposição são obrigados ao 
cumprimento integral das normas legais em vigor para o transporte das aves e para a 
actividade comercial que aos mesmos diga respeito no local da sua sede. 

Artigo 11° 

Todas as situações omissas no presente Regulamento são resolvidas pela Organização, 
prevalecendo sempre as normas legais em vigor à data da realização do Evento.
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