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Informação FOP número107 de 26-08-2014 
 
 

Secções e classes para as Exposições FOP em 2014 
 
 
 

Caros Clubes Associados, 
 

Serve a seguinte informação para vos remeter as secções e classes, atualizadas, para vigorar nas 
Exposições que se realizarão sob a égide da FOP no ano de 2014. 
 
Os Clubes que organizam exposições temáticas e que pretendam uma abertura mais ampla das 
classes, devem de enviar ao CTJ/FOP o pedido de uma abertura de classes diferente da emanada 
por este órgão social da FOP. 
 
Mais informamos que a FOP não obriga a utilizar o programa da FOP nas exposições, mas cada 
Clube terá a obrigação de ter que inscrever as aves no programa, através do site da FOP, para que os 
tablets nos julgamentos acedam a essa informação on-line. 
 
Está entretanto já agendada para o dia 13 de Setembro de 2014 (Sábado), em local a designar 
oportunamente, uma workshop, que a FOP irá levar a efeito, a qual visará unicamente instruir os 
Clubes, principalmente os utilizadores do programa nas exposições, e retirar todo o tipo de dúvidas, 
ao acesso, manutenção e utilização do novo programa de exposições 
 

Voltamos a relembrar que não existe outro método de julgamento que não seja através dos já 
acima mencionados (os tablets), os juízes não vão levar consigo os livros de fichas de julgamento. 

 

DELIBERAÇÕES TÉCNICAS DO COLÉGIO TÉCNICO DE JUÍZES – CTJ / FOP 
 

A Direção da FOP informa que o seu Orgão Social Técnico – CTJ, decidiu após reunião em 
Assembleia Geral, aplicar para as Exposições Regionais dos Clubes, já para este ano, a seguinte 
medida: 

• Os Juízes na avaliação das aves a concurso nas várias Exposições, não necessitam de separar 

por um ponto as aves premiadas, ou seja, vão poder existir pontuações iguais para o 

primeiro, segundo ou terceiro classificados, traduzindo assim o real valor da ave e não uma 

pontuação inflacionada pelo facto de serem obrigados a separar por um ponto as aves 

premiadas. 

 
 

Melhores cumprimentos. 
Pela Direção da FOP, 

 

Luis Bandeira  
(Responsavel pela Área de Exposições FOP) 
luis.bandeira@fop.com.p   
http://fop.com.pt 

Paulo Fernandes 
(Presidente do Colégio Técnico de Juízes da FOP) 
 ctj@fop.com.pt  
http://fop.com.pt 

 
 


