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A ACOS - Associação de Agricultores do Sul, com a orientação técnica da Direcção-Geral 
de Alimentação e Veterinária, vai realizar um Concurso e uma Exposição Nacional de 
Suínos da Raça Alentejana. 
Com este concurso pretende-se estimular e orientar os criadores na produção de animais 
que pelas suas características étnicas e aptidões funcionais possibilitem a melhoria da 
produtividade das respectivas explorações. 

Artigo 2° 

A Exposição terá lugar a partir de 27 de Abril e o Concurso far-se-á a partir das 10.00 
horas do mesmo dia, em local para o efeito reservado no recinto da 34 a OVIBEJA, no 
Parque de Feiras e Exposições de Beja.

Artigo 3° 

As diferentes operações do concurso e da exposição decorrerão em obediência ao 
seguinte calendário: 

a) Inscrição: será efectuada pelos interessados até 13 de Abril na sede da ACOS; 

b) Admissão: os animais inscritos deverão estar presentes no local do concurso e 
exposição até às 20.00 horas do dia 26 de Abril, a fim de serem submetidos à 
apreciação do Júri de Admissão; 

c) Classificação: admitidos e arrumados os animais nos lugares que Ihe são 
destinados, a classificação do concurso será feita no dia 27 de Abril a partir das 
10.00 horas. 

d) Exposição: os animais admitidos e classificados manter-se-ão no recinto até às 
08.00 horas do dia 2 de Maio de 2017, devendo ser retirados pelo respectivo 
proprietário, ou seu representante, até às 17.30 horas deste mesmo dia. 

Artigo 1°



Artigo 4° 

Os sulnos a apresentar a concurso e exposição deverão: 

a) Estar em bom estado sanitário; 

b) Não apresentar taras físicas ou comportamentais; 

c) Estar inscritos no Registo Zootécnico ou no Registo Definitivo do Livro Genealógico 
da Raça; 

d) Estar identificados em conformidade com a legislação vigente, 

e) Ser provenientes de explorações com estatuto sanitário A4; 

f) Ser submetidos a rastreio individual da Doença de Aujeszky (vírus de campo), com 
resultados negativos, nos 30 dias que antecedem o início do Certame; 

Vir acompanhados da Guia de Trânsito (Modelo 251/DGV) emitida pela Divisão de 
Alimentação e Veterinária que superintende a região da exploração de origem. 

Artigo 5° 

A recepção dos animais é efectuada por um elemento da organização que confirmará a 
documentação exígida, procedendo de imediato ã distribuição dos animais pelos 
alojamentos que Ihes estão destinados, devendo estes ser alojados pelos criadores nos 
espaços indicados. 

O alojamento, o tratamento e a alimentação dos animais durante o evento são da 
responsabilidade da organização.

Artigo 6° 

A Organização garantirá o cumprimento das Normas legais em vigor no que respeíta ao 
Bem Estar Animal durante a recepção, permanência e expedição dos animais que 
participam no evento.

Artigo 7° 
A Organização da Feira assegurará a lavagem, desinfecção e desinsectização dos 
veículos de transporte dos animais após a sua descarga no recinto da Ovibeja. 

Artigo 8° 

A ACOS proporá à Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária o Júri que procederá à 
admissão e classificação dos animais inscritos, e que será constituído por um Presidente 
e por Vogais em número suficiente para a realização dos trabalhos em tempo útil. 
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Ao Júri de Admissão compete observar os animais e respectiva documentaça ecusando 
a admissão aos que: 

a) Não cumpram os requisitos exígídos neste regulamento (Artigo 4°); 

b) Apresentem mau estado geral e/ou sinais de doença, em particular de natureza 
infecto-contagiosa; 

c) Não apresentem as características étnicas que se enquadram no estalão da raça. 

Artigo 10° 

Ao Júri de classificação compete promover a classificação dos animais admitidos de 
harmonia com a tabela de pontuação estabelecida. 

Artigo 11° 

a) Os concorrentes podem reclamar das decisões do Júri, apresentando para o efeito 
a reclamação ao Presidente do Júri, desde que o façam por escrito no prazo de 1 
hora, a contar do momento que foram tornados públicos os resultados, mediante o 
depósito da quantia de 150 €, que Ihe será devolvida na hipótese de decisão 
favorável. 

b) Para a resolução das reclamações apresentadas, o Presidente do Júri decidirá. 

Artigo 12° 

Constituem obrigações ou responsabilidade dos concorrentes: 

a) Não apresentar mais de 2 grupos em cada classe; 

b) O esclarecimento dos membros do Júri sobre todos os assuntos que interessem à 
apreciação e julgamento dos animais; 

c) Não retirar animais do recinto do concurso sem autorização do Presidente do Júri e 
do Director de Feira.



Artigo 13° 

O Júri poderá deixar de atribuir prémios sempre que entenda que os animais 
apresentados não revelem nível zootécnico satisfatório. 

Artigo 14° 

Os animais que adoecem durante o evento são assistidos pelos serviços clínicos para o 
efeito estabelecidos, salvo se o proprietário pretender socorrer-se do clínico privativo. 

Artigo 15° 

Os animais são distribuídos por Classes. 

Constituir-se-ão as seguintes ciasses: 

• 1 a classe — Macho — Varrascos Adultos (Idade superior a 12 meses); 

• 2a classe — Fêmea — Porcas Adultas (1dade superior a 8 meses). 

Artigo 16° 

1. O risco de acidente ou morte dos animais na carga, transporte, descarga e durante 
a permanência no concurso ou exposição, ocorrerá por conta do criador 
apresentante, assim como os encargos derivados de ocorrência sanitária. 

2. A Comissão Organizadora dispõe de um seguro de responsabilidade civil que, no 
caso de fuga acidental dos animais ao seu cuidado, cobre os encargos decorrentes 
de agressão que lese outros animais, bens ou pessoas. 

Artigo 17° 

A Comissão Organizadora, sempre que a situação o exija, pode limitar a entrada do 
número de animais no Parque de Feiras e Exposições de Beja. 

Artigo 18° 

Qualquer alteração na situação Sanitária Nacional será sempre tomada como prioritária 
cumprindo-se as deliberações da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária.
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Artigo 19° 

São atribuídos os seguintes prémios: 

• Classe Macho: Troféu para o 1°, 2° e 3° classificados; 

• Classe Fêmea: Troféu para o 1°, 2° e 3° classificados. 

TABELA DE PONTUAÇÃO 
(a que se refere o Artigo 9.°) 

Caracteres Étnicos Pontuação Coeficiente Total de Pontos 
Aspecto Geral (desenvolvimento, 
Proporções e Peso) 1,50 

Pele e Pêlo, Pigmentação 0,50 
Cabeça e pescoço 0,50 
Tórax 0,70 
Costados 1,00 
Dorso e Lombos 2,00 
Garupa e Presuntos 2,40 

Ventre e Órgãos Genitais 0,70 
Extremidades e Andamentos 0,70 
Totais 10,00
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