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REGULAMENTO DOS TROFÉUS ENG. JORGE DUQUE E DR JOÃO DUQUE

Artigo 1°

(Enquadramento)

A Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque, no âmbito da sua missão,

pretende apoiar a promoção do desenvolvimento cultural e artístico local

atribuindo dois Troféus na corrida de toiros de quinta-feira da Ascensão

realizada na praça de toiros da Chamusca.

A fundação foi constituída com o património do Senhor Dr João José Oliveira

Neves Duque grande aficonado e irmão do senhor Eng.Jorge Duque que foi

forcado do grupo de Forcados Amadores de Santarém.

Pretende-se também com a atribuição do Troféu Eng. Jorge Duque valorizar,

sempre que possível, a pega de cernelha.

Artigo 2°

(Prémios)

Troféu Eng. Jorge Duque - placa em prata atribuída á melhor pega na
corrida de quinta-feira da Ascensão;

Troféu Dr João Duque - placa em prata atribuída á melhor lide a cavalo
na corrida de quinta-feira da Ascensão;



Artigo 3°

(Composição do juri)

A nomeação do Júri será efetuada pelo conselho de administração da

fundação.

o júri é composto por um elemento da fundação e outros dois elementos de

reconhecido mérito na tauromaquia. Fará parte do Júri pelo menos um

elemento do grupo de forcados Amadores de Santarém (grupo do qual fez

parte o Eng. Jorge Duque) desde que este grupo não esteja a participar na

corrida de quinta-feira da Ascensão.

Artigo 4°

(Critérios de avaliação)

Troféu Eng. Jorge Duque - melhor pega

As pegas serão pontuadas de um a dez valores em resultado da análise dos
seguintes critérios:

a) Domínio de poder e técnica

b) Mando no toiro

c) Conhecimento dos terrenos para a colocação e cite

d) Estética e forma como está fardado o forcado e o grupo

e) Coesão do grupo, papel de cada elemento

f) Entrada do rabejador

g) Número de tentativas efetuadas até à concretização

h) Seriedade do toiro/Grau de dificuldade da pega

i) Valorização de pega de Cemelha



Troféu Dr João Duque - melhor lide a cavalo

As lides a cavalo serão pontuadas de um a dez valores em resultado da
análise dos seguintes critérios:

a) Voluntariedade/ coragem

b) Habilidade e expressão no centro da sorte

c) Capacidade de mandar no toiro no momento da reunião

d) Arranjo do cavalo

e) Facilidade nos recortes e dobrar com o toiro para ambos os lados

f) Facilidade em vencer o piton

g) Reação suscitada no público
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