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Cão de Fila de São Miguel

Microchip Transponder

País Country

Variedade/Cor Variety/Colour

_______/_______/_______

Nascimento Date of Birth

Mãe Dam

Email



Sexo Sex

M:
F:

25.ª Exposição Canina Monográfica do CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL

Raça Breed

L.O. Reg. Nr.

Nome do cão Dog's Name

Pai Sire

Criador Breeder

Proprietário Owner

Morada Address

Cód. Postal Post Code

DECLARAÇÃO DO EXPOSITOR EXHIBITOR'S STATEMENT
Declaro conhecer o Regulamento de Exposições e Concursos de Beleza do Clube Português de Canicultura, aceitando o seu Data Date _____/_____/______
cumprimento, sendo verdadeiras as declarações que constam neste boletim de inscrição, sujeitando-me às sanções disciplinares do C.P.C.. Assinatura Signature
I declare to know and accept the Clube Português de Canicultura's Show Regulations, confirm that every information in this entry
form is true and that I will obbey the disciplinary penalties of the C.P.C..
________________________

25.ª

A SATA tem o gosto em apoiar a 25.ª Monográfica do Cão
de Fila de São Miguel com a oferta do transporte gratuito de
animais (até 45kgs) na rota Lisboa ou Porto/P. Delgada/Lisboa
ou Porto e Terceira/P. Delgada/Terceira.
As reservas dos passageiros e dos animais deverão ser feitas junto
do Contact Center SATA, através do 707 22 72 82, indicando o
número de animais a transportar, dimensões dos contentores e
peso total. O transporte de animais está condicionado ao tipo de
equipamento que opera o voo, estando por esta razão limitado
e sujeito a confirmação prévia por parte da SATA. Uma vez
atingindo este limite por voo, os animais não serão aceites nem
como carga, nem ao check-in, pelo que sugerimos que façam as
reservas com antecedência.
Após confirmação por parte da SATA, e emissão dos bilhetes,
deverão contactar-nos e indicar-nos o código de reserva para
que possamos isentar o transporte dos animais.
De salientar ainda que, os animais que forem apresentados no
aeroporto sem que conste a informação do seu transporte na
reserva com a respetiva confirmação prévia por parte da SATA,
ou cujas dimensões e peso não correspondam ao autorizado
serão recusados ao check-in.
Animais de grandes dimensões com peso superior a 45kgs, ou
ferozes deverão ser transportados como carga e, neste caso,
a SATA oferece o frete, porém o valor das taxas associadas
ficarão a cargo dos beneficiários. As dimensões máximas dos
contentores aceites em check-in são:
90x60x50cms – voos SATA Air Açores
100x78x69cms – Voos SATA Internacional

CÃO de FILA
de SÃO MIGUEL
Qualificativa de Campeonato
(CAC - QC)

ORGANIZAÇÃO

PORTAS DO MAR

Catálogo

Expositor

Class:

CLASSE:

Bebés

Baby

Puppy

(Idade)

(Age)

(≥4 <6 m.)

(≥6 <9 m.)

(≥9 <18 m.)

Cachorros

(≥15 <24 m.)

Juniores

Junior

(≥ 15 m.)

Intermédia

Intermediate

(≥ 8 a./y.)

Open

Aberta

Working

Trabalho(*)

Champion

Campeões(*)

Veteran

Veteranos

Progeny

Reprodutores

Brace

Pares

Breeder’s Group

Grupo de Criador

(*) Juntar cópia do certificado.
Enclose copy of the certificate.

Ponta Delgada

24 de Setembro de 2017
CLUBE DO
CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL

(X)

Não Preencher
Do Not Fill

Exposição Canina
Monográfica do

Apartado 1450
9511-802 PONTA DELGADA - AÇORES
Tel: 919 437 780

APOIOS

Modelo J - 2009/12

Exposição Canina Nacional
Qualificativa de Campeonato
Organizada pelo Clube do Cão de Fila de São Miguel, com
o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada, regida pelos
Regulamentos do Clube Português de Canicultura, aberta aos
exemplares da raça Cão de Fila de São Miguel, registados
em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos
por organismos reconhecidos pela Féderation Cynologique
Internationale.

25.ª Exposição Canina
Monográfica do

CÃO DE FILA
DE SÃO MIGUEL
Juiz







Horário
Domingo, 24 de Setembro de 2017
13:00h
14:00h

- Entrada dos Exemplares
- Início dos Julgamentos

		

- Grandes Prémios

		

- Encerramento da Exposição

CH. PORTUGAL
1. Será proclamado Campeão Nacional de Beleza, o
exemplar que cumulativamente tiver obtido:
a) Quatro Certificados de Aptidão ao Campeonato Nacional
de Beleza (CAC) dos quais pelo menos um Qualificativo
de Campeonato (CAC-QC);
b) A qualificação de “Excelente” numa classe individual
obrigatória em uma das Exposições Qualificativas de
Campeonato organizadas pelo CPC;
c) A qualificação de “Excelente” numa classe individual
obrigatória na Exposição Monográfica do Clube de Raça
correspondente, se o houver;
2. Os quatro Certificados de Aptidão ao Campeonato
deverão ter sido propostos por, pelo menos, três juízes
diferentes.

JORGE RODRIGUES

Inscrições até 15 de Setembro!
Os Boletins de Inscrição, devidamente preenchidos e assinados
deverão ser entregues, todos os dias úteis, nos seguintes locais:

Clube português de Canicultura
Rua Frei Carlos, 7 - 1600-095 Lisboa
Telef. 217 99 4 790 • Fax 217 994 799
Email:

exposicoes@cpc.pt

A Organização declina toda a responsabilidade das inscrições
que não sejam feitas diretamente, ou por escrito, nos locais
indicados anteriormente.


IMPORTANTE
É obrigatória a apresentação de boletim sanitário ou prova da
vacinação anti‑rábica dentro do prazo de validade conforme
determinado anualmente pela DGAV, devendo comprovar
também possuir as vacinações contra as principais doenças
infecto-contagiosas da espécie efectuadas há mais de oito dias.
“É obrigatória a identificação por método electrónico
através da aplicação subcutânea de uma cápsula
(microchip) no centro da face lateral esquerda do pescoço.”
(Dec.-Lei n.º 313/2003, 17 de Dezembro, Art.º 3.º)





Taxas de Inscrição
CLASSES OBRIGATÓRIAS
1.ª Inscrição individual

..................................... € 5,00

2.ª Inscrição individual em diante

........................... GRÁTIS

OS PAGAMENTOS SÃO
EFETUADOS EXCLUSIVAMENTE
NA ADMISSÃO DA EXPOSIÇÃO

A falta de apresentação dos exemplares ao exame médicoveterinário é motivo de exclusão.
Os animais perigosos ou potencialmente perigosos que se
encontrarem em território nacional por período inferior a 4 meses,
deverão apresentar comprovativo do registo no país de origem
e subscrever um termo de responsabilidade, em modelo DGAV.
(Dec.-Lei nº 315/2009, 29 de Outubro, Art.º 5.º).
De acordo com o Regulamento de Exposições e Concursos de
Beleza (Eventos de Morfologia Canina) é proibida a inscrição
e participação em exposições e concursos de qualquer cão que
apresente amputação do tecido das orelhas. A participação de
exemplares que apresentem amputação da cauda apenas é
permitida nas raças cujo estalão preveja essa caraterística.

PRÉMIOS A ATRIBUIR
Melhor Bebé da Exposição
Melhor Cachorro da Exposição
Melhor Macho da Exposição
Melhor Fêmea da Exposição
Melhor Classe Campeões

Em todos os casos não mencionados neste programa vigora
o estabelecido no Regulamento de Eventos de Morfologia
Canina (Exposições e Concursos).

Melhor Veterano da Exposição

Os casos omissos serão resolvidos pelo Clube Português de
Canicultura.

Prémio de Raça

