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 Caro Associado e Amigo                                                               

                                                                             
Expo-aves  a realizar-se no CNEMA ( Santarém ) integrada na Avisan de 01 a 04 de 
Dezembro de 2011. 
 
AVISAN sendo uma das maiores feiras do país e o ponto de encontro para milhares de pessoas é 
também uma oportunidade para promover e dignificar as nossas aves e os criadores em geral. Será 
também, para aqueles que o desejarem uma oportunidade de negócio, na venda de algumas aves 
que poderão estar na nossa feira. Para tal necessitamos da ajuda de todos sócios e amigos para se 
fazer uma das maiores Expo aves a nível Nacional. 
Estamos certos que com o esforço e boa vontade de todos iremos conseguir os objectivos.  

Lembramos que em 2010 a AVISAN teve cerca de 15,000 Visitantes em 3 dias  

 

Programa XV Expo aves 2011 
Entrega das aves: 26 de Novembro das 09,00 ás 17,30 

Julgamentos: 27 de Setembro de 2011 

Abertura ao Publico : 01 de Dezembro de 2011 

Encerramento : 04 de Dezembro de 2011 as 18,00 

Entrega de aves Vendidas das 18,30 ás 19,00  

Entrega de aves Expostas  das 19,30 as 20,30 

Inscrição:  
• Documentação em anexo devidamente preenchida 

• Pagamento no ato da inscrição 

• NIB: 004551504008942792288 

 

 

 
Regulamento: 
Exposição 
 

1. A exposição é aberta a todos os sócios dos clubes filiados na FOP e FONP. 
2. Todas as aves inscritas devem ter anilha com o Stam do próprio criador e do ano conforme as suas 
secções. 
3. Todos os expositores devem quando solicitado fazer respectiva prova. 
4. Qualquer tentativa de fraude implica a desclassificação de todas as aves do respectivo expositor. 
5. As folhas de inscrição deveram chegar ao clube até ao dia 11 de Novembro com o preenchimento 
obrigatório das classes e secções das aves. 
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6. A inscrição das aves é da total responsabilidade do expositor. 
7. Todas as aves inscritas fora da respectiva classe, serão consideradas “fora de classe”. 
8. As classes a concurso serão as oficiais, de acordo com a lista do CTJ 
9. As espécies protegidas por lei devem ser acompanhadas de declaração que determine a sua posse legal. 
10. As aves devem apresentar um bom estado de saúde (higiénico / sanitário). 

11. As aves que apresentarem sintomas de doença ou 
morrerem durante a exposição serão retiradas e não 
poderão ser substituídas. 

       
12. As aves inscritas não poderão ser retiradas antes do 
encerramento da exposição, salvo a situação descrita no 
ponto nº 11. 
13. A organização não se responsabiliza por qualquer, 

morte, acidente, fuga, ou furto que possa ocorrer durante a exposição ou feira, embora a organização tome 
todas as precauções de forma a prevenir tais situações. 
14. Aves expostas para venda  
14.1As aves para venda devem ser assinaladas no boletim de inscrição com o respectivo preço. Sobre todas 
as aves vendidas reverterá uma taxa de 10% para o GOC, no caso, de indicação de venda na fase posterior ao 
julgamento essa taxa será de 15% a favor do GOC 
 

      15. FEIRA DE AVES  
15.1 Os expositores podem também por aves que não estejam a concurso na nossa feira de aves por um preço 
de 2,00€ por cada. 
16. Os expositores terão de acatar a colocação das aves nos locais estabelecidos, sendo a alimentação das 
mesmas da responsabilidade da organização         
 
17. PRÉMIOS   
17.1 Em cada classe serão atribuídos prémios ás aves que atingirem a pontuação mínima de 90 pontos em 
individual e 360 em equipas. 
17.1.1 Na classificação geral serão atribuídos prémios a todos os participantes 

      17.2 Será atribuído o prémio “ ANILHA DE OURO“ ao vencedor de cada secção. 
      17.3 Prémio Surpresa para o criador que inscrever mais aves  
      18.Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela direcção do GOC 

           
 

     Contactos: 
     João Rosa  
     969 568 219 
       
     Paulo Jorge Costa 
     914 743 305 
 
     Email: goccartaxo@gmail.com 
 
    O GOC TAMBÉM JÁ ESTÁ NA INTERNET E NO FACEBOOK 
     
    http://gocartaxo.wordpress.com 
 
         A direcção 

Sócios Não sócios 

Individual 
1.00€ 

Individual 
1.50€ 

Equipa 
3.00€ 

Equipa 
4.00€ 


