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11 de Abril de 2015 - Herdade da Mesquita, Apostiça, Sesimbra
Data limite de inscrições - 3 de Abril de 2015

Juízes 12ª E.C.Monográfica:
Retriever do Labrador
Machos - Fernando Madeira Rodrigues
Fêmeas - José Cabral
Golden Retriever
Machos - José Homem de Mello
Fêmeas - Luís Catalan
Flat Coated Retriever e outros Retriever
Machos e Fêmeas - Rui Gonçalves

TAN - Teste de Aptidões Naturais
Juíz - Philippe Coppiatti
Inscrição - 15 €/binómio (cão + condutor)

Almoço (porco no espeto + bebidas)
10 € / pessoa
(almoço sujeito a reserva no acto de inscrição)

facebook.com/RetrieverClubedePortugal
retrieverclubedeportugal@gmail.com
www.retrieverclubedeportugal.pt

	
  

Caro Expositor

O Retriever Clube de Portugal vai realizar no próximo dia 11 de Abril de 2015, a sua
12ª Exposição Canina Monográfica (CAC-QC) e um TAN - Teste de Aptidões Naturais
para cães Retriever (Reconhecido pelo CPC).
É a primeira vez que num mesmo dia e num mesmo local – no cenário paradisíaco da
Herdade da Mesquita em Sesimbra, se realizam duas provas específicas para cães
das raças Retriever, uma na vertente morfológica e outra na vertente trabalho /
aptidões naturais.
Esta é sem dúvida uma excelente oportunidade para os proprietários de cães
Retriever, testarem as capacidades morfológicas e/ou aptidões naturais dos seus
cães.
Pela primeira vez, a exposição monográfica irá ser julgada por cinco prestigiados e
consagrados juízes nacionais, com reconhecida experiencia a nível internacional.
Para julgar o TAN, temos o prazer de ter connosco um dos juízes de maior renome
mundial, em provas de trabalho com cães das raças Retriever.
Para que possa usufruir e passar um dia memorável na companhia de todos os
participantes, dos seus Retriever e, participar numa ou em ambas as provas, o
Retriever Clube de Portugal preparou para si e para os seus acompanhantes, um
almoço ao verdadeiro espírito campestre – porco assado no espeto.
Estamos convictos de que este programa que o Retriever Clube de Portugal preparou
para si e para os seus Retriever, são razões mais do que suficientes para podermos
contar com a sua presença bem como, a presença de todos aqueles que mesmo não
participando, queiram assistir a este evento.
Garanta desde já a sua participação em ambas as provas - veja como se inscrever em
facebook.com/RetrieverClubedePortugal,
www.retrieverclubedeportugal.pt
ou
contacte-nos para retrieverclubedeportugal@gmail.com.
Esperamos por si e pelos seus Retriever, no próximo dia 11 de Abril.

Até lá;
A Direcção do Retriever Clube de Portugal	
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