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CANICULTURA
EM TEMPO 
DE COVID19

O ANO DE 2020 foi marcado pela súbita mudança que afetou toda a nossa sociedade
a nível mundial devido à pandemia, o que nos obrigou a reinventar e a estudar novas formas
de gerir o nosso Clube e dar continuidade ao nosso trabalho.
A enorme incerteza que essa situação gerou, à medida que íamos realizando que não se tra-
tava de uma situação temporariamente curta ou mesmo com fim previsível, limitou bastante
a gestão de muitas áreas da nossa canicultura.
Desde o início da pandemia, através de diversos comunicados, fizeram-se e anunciaram-se
planos de contingência necessários e criaram-se regras para a eventual realização de even-
tos e provas de acordo com os requisitos da DGS. Da mesma forma criaram-se condições de
segurança necessárias para garantir o normal funcionamento da nossa secretaria de registos
e de poder assim garantir o seu funcionamento de forma ininterrupta.
Fizeram-se também diversas tentativas para retomar as nossas atividades, nomeadamente
da área dos eventos de morfologia e provas que infelizmente não foram bem sucedidas. 
Ao longo deste ano a nossa grande preocupação foi a de manter vivo o interesse dos nossos
sócios e canicultores e com esse objetivo promovemos diversos encontros recorrendo a pla-
taformas digitais, mantendo sempre todos os nossos canais de divulgação abertos e operan-
tes. Através de várias medidas, proporcionámos também a todos os que se dedicam à cani-
cultura, nas suas diversas vertentes, as condições necessárias para desenvolver o seu traba-
lho não obstantes todas as condicionantes
A fim de estar sempre a par da evolução dos acontecimentos a Direção do Clube passou a
reunir-se assiduamente online procurando solucionar os problemas à medida que iam surgin-
do e dar seguimento à gestão regular do CPC.
De salientar que dois dos nossos Vice-Presidentes entenderam apresentar a sua demissão,
um em finais de Janeiro e o outro em Junho, pelo que todo o trabalho de gestão deste ano
recaiu sobre os 3 membros da nossa Comissão Executiva. Apraz-nos registar o facto de que,
embora com um número substancialmente reduzido, a Direção cumpriu cabalmente, com
muita determinação e grande sentido de equipe, o seu trabalho na gestão do nosso Clube.
No âmbito da Aliança Canina Latina (ACL) mantivemos todos os acordos internacionais que
fizemos com três outras entidades dirigentes da Canicultura a nível da FCI, tendo sido o início
deste ano bastante mediático nesta área.
É de salientar que em 2020 mantivemos mais uma vez o equilíbrio financeiro, apresentando
um resultado financeiro estável e favorável. Ao longo deste ano verificamos que o número dos
registos nos Livros de Origens se manteve estável, sendo esse o motor imprescindível que
nos permite investir em todas as áreas da nossa canicultura. Estes resultados, que se apresen-
tam com um ligeiro aumento, foram muito animadores e refletem a tendência que se verificou
em quase todos os países da FCI e que foi a de um aumento de atividade na área de criação.
Ao longo do ano foram investidos esforços e meios para divulgar a nossa canicultura e
colocá-la ao alcance de um maior número de canicultores a quem disponibilizámos diversas
oportunidades para usufruírem de formação técnica na área da canicultura. 
Podemos afirmar que, não obstante as adversidades, cumprimos em termos práticos e econó-
micos todos os projetos, subsídios e realizações que foram possíveis nas atuais circunstâncias.
Segue-se o relatório de todo o nosso trabalho deste ano, no qual poderão apreciar o que se
fez nas diversas vertentes do nosso clube em prol da canicultura em Portugal.

AO LONGO DESTE ANO 
A NOSSA GRANDE 
PREOCUPAÇÃO FOI 
A DE MANTER VIVO O
INTERESSE DOS NOSSOS
SÓCIOS E CANICULTORES
E COM ESSE OBJETIVO
PROMOVEMOS DIVERSOS
ENCONTROS 
RECORRENDO 
A PLATAFORMAS DIGITAIS,
MANTENDO SEMPRE
TODOS OS NOSSOS
CANAIS DE DIVULGAÇÃO
ABERTOS E OPERANTES. 

ESTATÍSTICAS DO ANO 2020

PAÍS                         TOTAL                  CACHORROS        NINHADAS         EXPOSIÇÕES CAC            EXPOSIÇÕES            JUÍZES                                  JUÍZES                     SÓCIOS           CLUBES
                                     REGISTOS                                                                                         TODAS AS RAÇAS           DE CACIB                    DE EXPOSIÇÕES           DE PROVAS                                        DE RAÇA

PORTUGAL     14.853              14.399                 3.107                 6                                       3                              52                                  49                        688               44

CARLA MOLINARI
PRESIDENTE 
DO CLUBE PORTUGUÊS 
DE CANICULTURA
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A NOSSA ALIANÇA INTERNACIONAL:  
ALLIANCE CANINE LATINE (ACL)

GRANDES PROJETOS  
DE CANICULTURA 

⁄

NO INÍCIO DO ANO os Presidentes dos 4 países membros da ACL, isto é, os países que seguem uma tradição cinológica
muito próxima e com diversas áreas de interesses comuns, reuniram-se no Porto por ocasião da nossa Exposição Internacional e
Exposição da Aliança Canina Latina. Nessa reunião foram discutidos projetos de interesse comum. Foi reforçada a decisão de
manter essa união que nos permite também desenvolver a nossa influência dentro da Secção Europa da FCI, à qual pertencemos.
Foi decidido continuarmos a organizar as nossas importantes Exposições ACL com a presença de um stand comum aos quatro
países nesses eventos, tendo em vista uma maior divulgação das nossas áreas de ação da nossa canicultura nacional. Discutiram-se
também as possibilidades de realizarmos Provas na área do trabalho nas suas diversas vertentes, sob a alçada do nosso logo comum.

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Em Janeiro de 2020, realizou-se no decorrer da 80.ª Exposição Internacional do Norte, a segunda ACL Winner em Portugal.
Nesse evento, que teve um número muito alto de inscrições, e procedeu-se à cerimónia do desfile das Bandeiras da ACL e cada
país, na presença do Presidente da FCI, Dr. Tamás Jakkel.

ESTE PROJETO ao qual aderimos em meados do ano
anterior, no seguimento da referida campanha internacional,
foi implementado no primeiro trimestre nomeadamente
divulgando diversas imagens com todas as Raças Portugue-
sas, que foram amplamente divulgadas nas redes sociais e

num stand próprio no decorrer das Exposições Caninas ACL
e Qualificativa de Campeonato que se realizaram na Exponor
em Janeiro e na Petfil. Diversos posters figurando cada uma
das nossas raças nacionais foram postos à disposição dos
nossos criadores e foram amplamente publicitados.

PROJETO “SALVEM AS NOSSAS RAÇAS”

EM MARÇO DESTE ANO recebemos com muita ale-
gria a notícia que o Comité da FCI tinha aceite o reconheci-
mento oficial do nosso Cão de Gado Transmontano como
raça da FCI a título provisório. Foi o colmatar de muitos anos
de trabalho neste projeto, que envolveu vários canicultores
e também membros da nossas Comissões, pelo qual estare-
mos sempre muito gratos. 

O trabalho não irá ficar por aqui no Projeto do Cão de Gado
Transmontano visto termos, a partir de agora, outros 10 anos
para trabalhar no seu reconhecimento definitivo por parte da FCI. 
No entanto, vermos já reconhecido todo o trabalho feito em
prol deste primeiro passo é, sem dúvida, sumamente gratifi-
cante.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL 
DO CÃO DE GADO TRANSMONTANO

COMO ACONTECE ANUALMENTE, essas Comissões
reuniram se como habitualmente no início de Fevereiro e fo-
mos representados pela nossa Presidente Carla Molinari na
Comissão de Juízes e pelo nosso Vice-Presidente Luís Catalan
na Comissão de Exposições
As reuniões tiveram lugar em Palma de Maiorca, a convite da

Real Sociedad Canina de Espanha e durante essas reuniões fo-
ram discutidos diversos pontos de interesse das duas áreas
e formuladas propostas a serem apresentadas para apro-
vação do Comité da FCI. Entre essas propostas salienta-se a
alteração do Código de Conduta dos Juízes de Morfologia Ca-
nina, que foi posteriormente aceite.

REUNIÃO DA COMISSÃO DE JUÍZES  
E DA COMISSÃO DE EXPOSIÇÕES DA FCI 
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O PROGRAMA Cão de Gado Transmontano completou
15 anos de existência. E embora sem os habituais concursos
manteve o seu trabalho na região. Durante o ano de 2020 fo-
ram adquiridos a pastores e colocados em outros rebanhos
diversos exemplares desta raça com o intuito de continuar a
reduzir o perigo de ataques do lobo aos rebanhos. Constata-se
que a procura de cães por parte de pastores manteve-se alta,
assim como a sua utilidade funcional. 
Esse programa existe com base num acordo celebrado entre
o ICNF/Parque Natural de Montesinho e o Clube Português de
Canicultura, com a colaboração da Associação de Criadores
do Cão de Gado Transmontano. 

No decorrer deste ano registaram-se 84 cães no RI e 115 no
LOP, verificando se assim uma diminuição de cerca de 29%
em relação aos números do ano anterior. Foi efetuado 1 regis-
to inicial por exame e 3 exemplares com RI passaram a LOP
por cumprirem os requisitos para tal. O total de cães registados
desde o seu reconhecimento oficial é de 4404 exemplares.
Devido a pandemia não foi possível realizar a Monográfica da
Raça como habitualmente. Também os habituais concursos
regionais de Moimenta, Chaves, Coelhoso, São Julião dos Pa-
lácios, Mogadouro e Boticas tiveram de ser cancelados.

CÃO DE GADO TRANSMONTANO

GESTÃO DO PROJETO   
PARA AS RAÇAS PORTUGUESAS 

⁄

Devido à pandemia houve total impossibilidade de se realizarem os habituais Concursos regionais 
referentes as raças Cão de Gado Transmontano, Barbado da Terceira e Cão do Barrocal Algarvio.

O PROJETO Barbado da Terceira iniciado em 2005, em
conjunto com a Direção Regional de Agricultura e a Univer-
sidade dos Açores – Pólo da Terceira não decorreu com a di-
nâmica habitual devido à situação de pandemia e por esse
motivo não foi possível este ano dar continuidade ao trabalho
local de identificação e resenha de exemplares e verificação
de ninhadas. 
Foram registadas um total de 15 ninhadas, num total de 61
indivíduos, dos quais 22 exemplares no RI e 39 no LOP, o que
representa um acréscimo de cerca de 17% em relação a 2019,

perfazendo um total de 1833 Barbados registados nos livros
de origens desde o seu reconhecimento oficial.
O Clube Português do Barbado da Terceira (CPBT) realizou em
Fevereiro, na FIL, em Lisboa, a sua 4.ª Especializada, a qual foi
julgada por Rui Teixeira e contou com 25 exemplares (11 ma-
chos e 14 fêmeas).
A 10.ª Monográfica da Raça organizada pelo CPBT realizou-se
no mês de Setembro, em Aveiro, com a presença de 20 exempla-
res (8 machos e 12 fêmeas) e foi julgada pelo francês Dominique
Vizzari.

BARBADO DA TERCEIRA

DEU-SE continuidade ao apoio a este núcleo de canídeos
cujo solar é o Barrocal Algarvio. Foi um ano de pouca ativida-
de visível neste projeto em que o concurso anual não se reali-
zou devido a pandemia, estava programada a primeira Mono-
gráfica que também teve de ser cancelada. No entanto,
apraz-nos registar um maior empenho por parte da Associa-
ção responsável em divulgar esta raça. 
Deu-se continuidade ao apoio à sua criação, nomeadamente no
fornecimento gratuito de microchips para o registo no RI de
cachorros nascidos em ninhadas, com a colaboração do Veteri-
nário Municipal de Faro.

Em termos de registos individuais, foram efetuadas 54 inscri-
ções no RI e registada a primeira ninhada no LOP (7 indivíduos).
5 cães desta raça estiveram inscritos na Exposição Qualifica-
tiva de Campeonato da Exponor e participaram no desfile das
Raças Portuguesas que teve lugar no Ringue de Honra. Na
Especializada de Raças Portuguesas integrada no Petfestival
estiveram inscritos 6 exemplares. A Associação de Criadores
da raça patrocinou essas deslocações.

CÃO DO BARROCAL ALGARVIO
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EM 2020, mantivemos o bom relacionamento nesta área institucional com o órgão de tutela, estas relações decor-
reram num ambiente de cooperação e entendimento que nos permitiu operar um conjunto de soluções para a resolução de
alguns problemas importantes.
Colaborámos com a DGAV com material fotográfico e informação sobre as nossas Raças Portuguesas para a publicação do
Catálogo sobre Raças Autóctones a ser editado por essa Entidade em 2021.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS⁄

CONTINUAM a ser uma das nossas principais preocu-
pações, dada a fragilidade em que se encontram e a dificul-
dade que os nossos criadores têm para fazer o trabalho de
criação e colocação dos seus produtos.
Como tem vindo a acontecer nos últimos anos, mantivemos

a decisão de continuar a isentar todas as Raças Portuguesas
de custos de registo de ninhadas assim como manter todas
as benesses que têm vindo a usufruir. 
Não obstante a situação de pandemia, o  interesse por algu-
mas das nossas raças no estrangeiro foi significativo 

RAÇAS PORTUGUESAS⁄

POR INICIATIVA e com organização da nossa Co-
missão de Raças Portuguesas realizou-se em Fevereiro, na
Petfil, um evento inteiramente dedicado às Raças Portugue-
sas, que teve excelente presença de público. Com um rin-
gue grande e um stand de apoio do Clube e do CPC Jovem,
esse evento teve grande impacto mediático. 
Devido ao confinamento e limitações impostas pelas regras
de controle da pandemia e à impossibilidade de se realiza-
rem eventos públicos, este ano não se realizaram os tradicio-
nais concursos promovidos pelos Clubes de Raça nomeada-
mente os do Cão da Serra da Estrela, Cão de Água, Cão de
Castro Laboreiro e Rafeiro do Alentejo, assim como o já tra-
dicional Concurso de Podengos promovido pelo CPC em Trás-
-os-Montes, no decorrer da Feira Franca da Moimenta da Raia.

Também não se realizaram as tradicionais exposições que
lhes são habitualmente dedicadas nomeadamente a Co-
memorativa do Dia de Portugal, a do Cartaxo e a de Salva-
terra de Magos.
Destacamos, no entanto, a realização de mais uma Expo-
sição, que normalmente é integrada no festival “Chocalhos”
que devido a pandemia este ano não se realizou. A Expo-
sição dos Chocalhos, uma iniciativa com organização da Câ-
mara Municipal do Fundão e da Junta de Freguesia de Al-
pedrinha, evento dedicado às Raças de Pastoreio, onde as
nossas raças estiveram representadas, foi realizada. Este
ano, esta Exposição foi julgada pelo juiz Luís Gorjão-Henri-
ques e contou com a presença da nossa Presidente Carla
Molinari.

RAÇAS PORTUGUESAS
NA PETFIL E OUTROS EVENTOS 

POR OCASIÃO das exposições Caninas ACL e qualificativa de Campeonato realizadas na Exponor em Janeiro, o CPC
contratou uma equipa de filmagem profissional que realizou diversos vídeos no decorrer do evento, alguns deles inteiramente
focados sobre as nossas Raças Portuguesas

VÍDEOS SOBRE AS NOSSAS RAÇAS PORTUGUESAS

AO LONGO DO ANO a Direção do CPC reuniu-se através de plataforma digital com as Direções de alguns dos Clubes
de Raças Portuguesas a fim de estabelecer um relacionamento mais próximo com essas entidades e de auscultar as suas
necessidades e opiniões. 
Efetuaram-se reuniões com o Clube Português do Barbado da Terceira, a Associação de Criadores do Rafeiro do Alentejo, o
Clube do Cão de Fila de São Miguel e a Associação do Cão da Serra da Estrela.

REUNIÕES COM CLUBES DE RAÇAS PORTUGUESAS
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PELA TERCEIRA VEZ CONSECUTIVA, realizámos a
nossa entrega de Prémios a todos os vencedores destes con-
cursos anuais convidando-os para um jantar onde essa entrega
foi feita com o maior relevo. O modelo de sucesso deste acon-
tecimento repetiu-se no mesmo local do ano anterior e, na
presença de cerca de 100 pessoas, a Direção do Clube premiou
os vencedores que ao longo do ano se esmeraram para obter es-

tes resultados, participando nos nossos eventos de morfologia.
Foi num ambiente alegre e de festa que estiveram todos pre-
sentes celebrando os seus sucessos. Os vencedores apura-
dos para a Seleção de Raças Portuguesas estiveram também
presentes neste jantar e aos membros do Team Portugal, que
nos irão representar em Madrid, foi entregue um colete iden-
tificativo e diverso outro material de divulgação.

ENTREGA DE PRÉMIOS
PARA OS VENCEDORES DOS TROFÉUS ANUAIS

EM MEADOS do ano decidiu-se remodelar totalmente
o site do Clube contratando para o efeito uma equipa de pro-
fissionais.
Indo de encontro à modernização que todos pretendemos,
servimo-nos da tecnologia mais atual e adaptámo-la da me-
lhor forma para estar ao serviço de todos. Teremos, dessa
forma, um novo site dinâmico, fluído, com uma navegação
fácil, atraente e intuitiva, através de computadores, tablets
e telemóveis.
Esta plataforma, além de um testemunho da história da nossa
canicultura, agora acessível a todos, irá constituir também
um instrumento facilitador para tarefas que até agora eram

desempenhadas de uma forma mais lenta e burocrática.
Em breve estará também disponível a segunda fase – Im-
plementação da plataforma para Gestão de Inscrições, por
forma a permitir a gestão de registo de proprietários e cães,
inscrições em eventos e respetivos pagamentos, bem como
aceder ao histórico de presenças e de resultados alcançados.
O site contará ainda com um sistema de notificações que
permitirá ao utilizador ser atempadamente informado das
várias novidades, bem como alertado para as datas de reali-
zação e prazos de inscrição dos vários eventos, entre outras
informações do seu interesse.
Esse site estará operacional na sua fase inicial no início de 2021.

Devido as restrições impostas pela situação sanitária en-
tendeu-se adotar o modelo de trabalhar maioritariamente
online através de plataformas digitais.
Criámos a plataforma CPC ONLINE que se manteve muito
ativa durante diversos meses.
Devido à impossibilidade de organizar formações presenciais
o CPC estabeleceu uma importante parceria com a CBKC –
Confederação de Brasileira de Cinofilia, tendo em vista apre-
sentar semanalmente videoconferências sobre diversas raças
caninas, abrindo essas conferências aos canicultores interes-

sados. Foi uma parceria de grande sucesso, que teve uma par-
ticipação elevada de canicultores portugueses e que se pro-
longou por diversos meses, durante as quais foram apresen-
tados Powerpoints sobre diversas raças e onde houve a opor-
tunidade de partilhar os conhecimentos dos palestrantes. 
A convite do Clube alguns Juizes/Criadores portugueses co-
laboraram nesta iniciativa apresentando também os seus tra-
balhos, nomeadamente Pedro Bispo (Boxer), Pedro Delerue
(Teckel), Amélia Taborda (Bouvier Bernois), Paulo Coelho
(Whippet) e Ricardo Siva (Bullmastiff).

O NOVO SITE DO CPC⁄

CPC ONLINE – WEBINARS  
PARA JUÍZES E CANICULTORES 

⁄
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EM 2020 o número de registos individuais aumentou
3,6%, tendo sido realizados 14.399 registos de cachorros, num
total de 14.853 registos individuais, sendo o rácio de regis-
tos individuais/ninhada de 4,63.
O número de transferências realizadas voltou a diminuir,
sendo que a proporção relativamente aos registos individu-
ais realizados diminuiu para 42,09%.
Foram realizados um total 109 registos no RI por exame,
sendo que 32 foram de raças portuguesas, tendo sido ins-

critos um total de 212 animais com registo condicionado.
Tendo em conta os períodos de confinamento total, nos
quais não foi possível realizar verificações, bem como o de-
ver de especial cuidado e proibições de circulação, o núme-
ro de inspeções realizado decresceu. Ainda assim, recorren-
do à rede de 15 verificadores disponível foi possível verificar
160 ninhadas. Também foi possível efetuar o controlo de filia-
ção aleatório a várias ninhadas, passando a recorrer ao labo-
ratório do INIAV para a análise das amostras.

GESTÃO DO LIVRO DE ORIGENS⁄

REGISTOS EFECTUADOS EM 2011-2020

                                                        2011              2012            2013           2014          2015           2016            2017             2018            2019           2020
Declarações de Ninhada            4.307            4.332          3.789         3.716         3.420         3.340          3.256           3.217           3.202         3.491
Registos de Ninhada                   4.076            4.112          3.608         3.489         3.280         3.137          2.999           3.026           3.017         3.107

Registos no LOP                   17.877          17.948        15.431       14.791       13.784       13.128        12.921         12.867         12.769       13.395
Registos no RI                         956              1.138          1.181         1.344         1.389         1.751          1.457           1.541           1.561         1.458

Transferências                             9.180            9.750          8.189         8.048         7.446         6.409          6.455           6.357           6.090         6.252
Afixos                                               100               100             112             113            106             130             124               105              111             126
Exemplares Exportados               501               578             566             592            617             613             684               721              687             572
Exemplares Importados              357               369             401             366            418             386             463               420              482             338

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO
RESPIRATÓRIA DAS RAÇAS   
BULLDOG INGLÊS, BOULEDOGUE
FRANCÊS E CARLIN, RELACIONADO
COM A SÍNDROME BOAS

⁄

A CONVITE da FCI, o CPC foi um dos 14 países que ade-
riram ao importante esquema de Avaliação da Função Res-
piratória das raças Bulldog Inglês, Bouledogue Francês e Carlin,
relacionado com a síndrome BOAS tendo para esse efeito
assinado um acordo com o Kennel Club Inglês e com a Univer-
sidade de Cambridge.
Esta colaboração conjunta procura desenvolver diretrizes para
os criadores das organizações caninas nacionais, sobre formas
de contribuir para o melhoramento da saúde das raças bra-
quicefálicas. Também tem como missão monitorizar os resulta-
dos destes programas durante os próximos 5 a 10 anos, para
que se possa avaliar a sua eficiência e perceber se existe a ne-

cessidade de implementar outras estratégias complementares.
Os países signatários concordaram em cooperar na investi-
gação, assim como, na orientação de criadores e de propri-
etários de cães com pedigree, sobre a síndrome de obstrução
das vias aéreas em cães braquicefálicos. Este assunto do foro
do bem-estar animal tem resultado num grande debate a
nível global e que muito preocupa os criadores de cães, assim
como, os proprietários de cães destas raças. 
Em Portugal formámos uma equipa para implementar este
acordo a partir já do próximo ano. Esse grupo de trabalho foi
constituído por 2 veterinários nomeados pelos nossos Clubes das
Raça visadas e por um membro da nossa Comissão Técnica.
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REGISTOS DE RAÇAS PORTUGUESAS
No ano de 2020, o número de registos de exemplares de raça portuguesa manteve-se inalterado, representando mais

de 16% do total de registos.
A raça Cão da Serra da Estrela mantém-se como a mais registada, recuperando este ano da queda acentuada que se tinha
verificado no ano anterior.
De assinalar as subidas significativas do número de registos de Cão de Água Português e Cão de Castro Laboreiro, bem
como em sentido contrário, os decréscimos do Cão da Serra da Estrela, Cão de Gado Transmontano e Podengo Pequeno.

AS 10 RAÇAS (ESTALÃO) MAIS REGISTADAS EM 2020
As dez raças mais registadas representaram, em 2020, 44,7% do total de registos individuais, aumentando, dessa forma,

o seu peso. 
O Cão da Serra da Estrela, mantém-se como a única raça portuguesa com lugar nas 10 mais registadas, apesar da diminui-
ção de registos.
Das raças de cães de parar apenas o Epagneul Bretão se mantém na lista. Fruto da sua grande popularidade as raças Cão
de Pastor Belga e Bulldog entraram na lista.

POSIÇÃO                                        RAÇA                                        LOP                              RI                          Total     Variação
2020                         2019                                                                                                                                                                                          
   1                               1                Cão de Pastor Alemão                      1467                           81                        1548                    +193               14,24%
   2                               2                   Labrador Retriever                         1083                           31                        1114                    +184               19,78%
   3                               3                  Bouledogue Francês                        655                             92                         747                       -35                 -4,48%
   4                               6                     Golden Retriever                            540                             16                         556                      +61                12,32%
   5                               8                        Spitz Alemão                               472                              4                          476                      +59                14,15%
   6                               9                              Beagle                                     456                             14                         470                      +75                18,99%
   7                              12                 Cão de Pastor Belga                         416                             29                         445                      +61                17,18%
   8                              13                      Bulldog Inglês                              372                             62                         434                      +65                21,17%
   9                               7                     Epagneul Bretão                            418                             11                         429                       -31                 -6,74%
  10                              4               Cão da Serra da Estrela                      340                             87                         427                      -121              -22,08%
                                                                           Totais                                       6219                            427                         6646                     +327                  5,17%

AS DEZ RAÇAS (ESTALÃO) MAIS REGISTADAS EM 2019
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POSIÇÃO                                          RAÇA                                         LOP                            RI                       Total    Variação
2020               2019                                                                                                                                                                                      

         1                    1                   Cão da Serra da Estrela                       340                          87                        427
                                                              pêlo comprido                                310                          38                        348                    -125                -26,43%
                                                                  pêlo curto                                      30                          49                          79                      +4                   +5,33%
         2                    3                     Perdigueiro Português                        325                            5                        330                     +52                 +18,71%
         3                    5                    Cão de Água Português                       297                            5                        302                     +91                 +43,13%
         4                    6                        Rafeiro do Alentejo                            166                          72                        238                     +50                 +26,60%
         5                    4                  Cão de Fila de São Miguel                     142                          63                        205                     -48                 -18,97%
         6                    2                Cão de Gado Transmontano                    115                          84                        199                     -81                 -28,93%
         7                    8                   Cão de Castro Laboreiro                       152                          12                        164                     +49                 +42,61%
         8                    9                     Cão da Serra de Aires                           69                          87                        156                     +26                 +20,00%
         9                    7               Podengo Português Pequeno                  103                            5                        108
                                                                pêlo cerdoso                                   48                            1                          49                     -26                 -34,67%
                                                                    pêlo liso                                       55                            4                          59                     -14                 -19,17%
        10                  10                Podengo Português Médio                       50                          41                          91
                                                                pêlo cerdoso                                   34                          32                          66                     -12                 -15,38%
                                                                    pêlo liso                                       16                            9                          25                      +6                  +31,58%
        11                  12                      Barbado da Terceira                             39                          22                          61                      +9                  +17,31%
        12                  13                  Cão do Barrocal Algarvio                          7                          54                          61                     +16                 +35,56%
        13                  11               Podengo Português Grande                      56                            3                          55
                                                                pêlo cerdoso                                   24                            0                          24                     +14                +140,00%
                                                                    pêlo liso                                       32                            3                          35                     -14                 +28,57%
                                                                   Totais                                      1.747                         657                      2.404                      +84                   +3,62%

REGISTOS DE RAÇAS PORTUGUESAS

RAÇA                      2011               2012              2013                2014              2015               2016               2017              2018               2019               2020
BT                             186                 161                159                 203               148                117                 110                120                   52                  61
CSEpC                     434                 553                394                 507               484                477                 432                348                 473                348
CSEpc                        54                   73                  23                   40                 50                  93                   77                  60                   75                  79
CSA                            74                 114                  86                   90               109                105                   81                  98                 130                156
CAP                          183                 204                165                 205               287                254                 291                316                 211                302
CCL                          192                 231                146                 175               202                182                 167                182                 115                164
CFSM                       294                 316                275                 238               213                189                 194                175                 253                205
CGT                          210                 200                154                 170               209                325                 219                305                 280                199
CBA                                                                                                                                           359                     3                  38                   45                  61
PeP                          179                 199                144                 243               194                219                 233                298                 278                330
PoPGpc                      11                   15                  22                   20                 13                  13                   24                  21                   10                  24
PoPGpl                      26                   28                  16                   42                 56                  34                   10                  23                   49                  35
PoPMpc                   101                 108                144                   94                 91                  94                   72                  75                   78                  57
PoPMpl                      80                   83                  87                   61                 45                  58                   34                  38                   19                  34
PoPPpc                    143                 117                102                 102                 92                  84                   47                  56                   75                  49
PoPPpl                       93                   95                  67                   67                 64                  77                   72                  36                   73                  59
RA                            185                 208                193                 188               172                196                 210                130                 188                238
TOTAL                     2445               2705              2177                2445              2429               2876               2276              2319               2404               2401

EVOLUÇÃO DAS RAÇAS PORTUGUESAS – 2011-2020
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DURANTE O ANO, o nosso Gabinete de Imagem con-
cebeu como habitualmente os programas das exposições do
Clube que se realizaram. 
Foi concebida uma campanha de sensibilização ao público,
tendo em vista informar dos requisitos básicos para adquirir
um cão. Colaborou também ativamente na elaboração do
novo site do Clube concebendo conteúdos para publicação.
No decorrer do ano, o nosso departamento de imagem pres-
tou todas as informações que lhe foram solicitadas.

O stand do Clube, esteve presente na nossa exposição do
Porto, assim como na PETFestival, onde foram prestadas in-
formações ao público e expositores e distribuído diverso ma-
terial de divulgação. O stand do CPC Jovem esteve também
presente nesses eventos.
A participação na nossa página no Facebook foi bastante ativa
e nela foram regularmente divulgados os diversos comuni-
cados da Direção e outras notícias pertinentes para a cani-
cultura nacional e internacional. 

A NOSSA IMAGEM⁄

O CONTRATO com o nosso atual patrocinador, a ARION, foi ren-
ovado por mais um ano, consolidando um trabalho iniciado em 2017
com essa empresa que nos tem apoiado em diversos eventos.

PATROCÍNIOS
ANUAIS

A ÁREA de atendimento ao público manteve sempre operacional
embora os  nossos funcionários estivessem a trabalhar maioritariamen-
te a partir de casa devido às regras de confinamento, tendo sido devi-
damente apetrechada para fazer face às regras de proteção e o aten-
dimento presencial, quando possível, foi feito por marcação prévia.
No final do ano elaborámos e distribuímos a todos os sócios uma más-
cara protetora com o logo do nosso Clube.

SÓCIOS
E CANICULTORES
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CPC JOVEM   
E JOVENS CANICULTORES 

⁄

WEBINARS SOBRE CANICULTURA
Este ciclo de palestras teve como intuito proporcionar oportunidades de formação, com participação gratuita e in-
clusiva a todas as faixas etárias, com o propósito de incentivar uma sociedade onde o respeito e o conhecimento pelo
amigo canino se destacam. Os nossos webinars sobre Canicultura tiveram abrangência em diversos temas, nomea-
damente: 
     ›  Antropomorfismo do Cão na Arte
        – Rui Martins 
     ›  Urbanidade vs. Ruralidade
        – João Silvino 
     ›  Estalão canino na Morfologia e no Trabalho
        – Aguilar Pereira 
     ›  Descãoplicar | Comportamento Canino
        – Pedro Paiva
     ›  Matemática Na Avaliação Morfológica De Cães
        – Juan Rodriguez 
     ›  Uma Visão Sobre O Handling Canino
        – Salvador Janeiro
     ›  Fatores importantes de bem estar na criação de cães
       – Ilda Gomes Rosa
     ›  Bem estar animal no treino canino
        – Domingos Carneiro e Fernando Campelo

CICLO DE WEBINARS SOBRE CÃES DE REBANHO
O Município do Fundão, em parceria com o Clube Português de Canicultura, promoveu entre junho e setembro de 2020
um ciclo de palestras online sobre Cães de Rebanho. Tratando-se de um projeto que focou e abraçou a temática da
funcionalidade das raças de cães de pastoreio, ligadas às duas vertentes de condução e proteção de rebanhos, houve
um grande destaque para as nossas raças autóctones de cães de rebanho, projetando a sua utilidade e dando-as a se-
rem melhor conhecidas e honradas na sua vertente funcional. O CPC Jovem apoiou esta iniciativa, divulgando a mes-
ma através das redes sociais, fomentando a participação de jovens canicultores neste ciclo de webinars.

PARCERIAS
Desde 2016, o CPC Jovem tem realizado inúmeras visitas a estabelecimentos de ensino em todo o território nacional,
onde são concretizadas uma série de formações que incidem sobre diversos temas diretamente relacionados com a
Canicultura, com o propósito de incutir nas camadas mais jovens o interesse pela Canicultura. Durante o ano de 2020,
o CPC Jovem estabeleceu parcerias com entidades públicas em todo o território nacional, com o objetivo de realizar no
futuro, ações de formação sobre a Canicultura em estabelecimentos de ensino. 

REDES SOCIAIS
O CPC Jovem divulgou a atividade cinológica através das suas redes sociais, partilhando a existência de projetos de
educação que valorizam os cães, ações de formação relacionadas com diversas modalidades cinológicas, assim como
a partilha diversificada de notícias de referência sobre os cães.

Durante o ano de 2020, o CPC Jovem adaptou as suas atividades e intervenções práticas face 
à existência da pandemia que mudou a vida de tantas pessoas. Recorrendo à realização de eventos
pedagógicos e informativas sobre a Canicultura através da execução de webinars e videoconferências,
foram feitos vários eventos online durante o ano de 2020, nomeadamente: 
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CÃES DE INTERVENÇÃO    
PSICOSSOCIAL 

⁄

A comissão de Cães de Intervenção Psicossocial do CPC é composta por cinco subcomissões:
     ›  Cães de Assistência ou de Serviço;
     ›  Cães de Bio Medicina;
     ›  Cães Guia de Cegos;
     ›  Cães de Intervenções Assistidas; e
     ›  Cães de Busca e Salvamento;

A Comissão de Cães de Intervenção Psicossocial (CCIP) foi aprovada pela Direção do CPC em Setembro de 2020,
tendo organizado de seguida, durante o mês de outubro, o seu primeiro evento, que assinalou a criação e a apre-
sentação da Comissão. Este evento foi realizado online, por motivos de saúde publica e índole prática, face à 
situação de pandemia que nos concerne a todos. O webinar “Mesa Redonda – CIP” destinou-se a todos os associa-
dos do CPC, com o objetivo de reunir a partilha de experiências e de ideias por parte dos associados do clube,
servindo ainda como uma forma de apresentação dos objetivos, missão e elementos da comissão. 

A Comissão CIP do CPC esteve presente na 3ª Edição do evento Internacional "INTERVENÇÕES ASSISTIDAS
POR ANIMAIS – UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR", que decorreu durante a semana de 23 a 25 de Novembro de
2020, contando com diversos especialistas na área da justiça, saúde e educação, que partilharam a sua visão e
demonstraram os resultados e a importância dos mesmos, no recurso às Intervenções Assistidas com Animais. 

O Clube Português de Canicultura, através da criação da Comissão de Cães de Intervenção Psicossocial, tem
como principal missão, assumir a responsabilidade social e de comunidade para o desenvolvimento cooperante
e de supervisão na utilização de animais em contextos de ajuda social, dentro das cinco áreas de intervenção
abrangentes nesta comissão. O objetivo geral da CCIP é conseguir desenvolver e dinamizar a colaboração com
as entidades já existentes no âmbito dos cães de ajuda social em Portugal, e adjudicar mecanismos que elevem
e que promovam os benefícios das funcionalidades sociais dos cães, tanto para o humano como para os cães,
vinculando com todos os profissionais um compromisso ético, deontológico, colaborativo, e com enquadramento
legal e jurídico atual.

Os cães de intervenção social têm assumido um papel de crescente reconhecimento e progresso 
em Portugal e no mundo inteiro. Por este motivo, e tendo em consideração as várias áreas 
de atuação do Clube Português de Canicultura, foi identificada a necessidade de criar uma 
comissão de Cães de Intervenção Psicossocial dentro da orgânica do CPC. 
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ESTES EVENTOS realizaram-se em Janeiro, com enor-
me sucesso e afluência de expositores e público.
Este ano tivemos uma montagem diferente, ocupando uma
área maior e 3 pavilhões da Exponor. Foi a primeira expo-
sição do ano do CPC, que, devido à nova fórmula referente
à Aliança Canina, teve uma entrada excecional de cães.
Esta dupla exposição beneficiou de um painel de juízes
internacionais de alto nível, como é habitual para as nossas
exposições qualificativas de campeonato, mas com número

aumentado e teve a participação do Presidente da FCI Dr.
Tamás Jakkel. 
Inscreveram-se 1815 exemplares na ACL Winner e 1998
exemplares na Porto Winner – Qualificativa de Campeonato,
sendo a participação de exemplares estrangeiros muito alta
e provenientes de 22 países.
O Stand da ACL esteve presente pela segunda vez neste
evento que foi também visitado pelos Presidentes dos 4 paí-
ses membros da ACL.

EXPOSIÇÃO PORTO WINNER 2020,
ACL WINNER E A QUALIFICATIVA DE CAMPEONATO 
DA EXPOSIÇÃO DO NORTE

OS NOSSOS 
EVENTOS PRINCIPAIS

⁄

Neste ano insólito, onde estivemos à mercê das consequências da pandemia, foram muito poucos 
os eventos que se realizaram no nosso país. Infelizmente a nossa Exposição Qualificativa de Campeonato
de Lisboa teve de ser adiada para Dezembro e no final do ano também não conseguimos realizar esse 
evento que tinhamos programado para se realizar em Santarém.
Da mesma forma, e pelos mesmos motivos, tivemos de cancelar a Exposição Qualificativa de Campeonato
dos Açores, que estava anunciada para Outubro. 
O calendário dos diversos eventos foi publicado atempadamente, mas não pôde ser cumprido devido 
aos adiamentos e cancelamentos resultantes da pandemia. Por esse mesmo motivo não foi possível 
elaborar o do próximo ano, sendo esse de difícil calendarização.
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GESTÃO DE EVENTOS     
DE MORFOLOGIA CANINA

⁄

O ANO DE 2020 iniciou-se, de acordo com calen-
darização prevista, pelas Exposições Caninas Internacionais
do Norte, tendo devido ao surto pandémico causado pelo ví-
rus SARS-CoV-2, sido suspenso em meados do mês de mar-
ço, e retomado, temporariamente, em meados de setem-
bro, com a realização das Exposições Caninas Especializa-
das de Cães de Condução e Proteção de Rebanhos (Cho-
calhos 2020), e das Exposições Caninas Nacional e Inter-
nacional de Aveiro, bem como de algumas monográficas.
Foi de igual modo preparada a realização da Exposição Ca-
nina Internacional Qualificativa de Campeonato, que como
vem sendo hábito se realiza no mês de julho em Lisboa, e foi
reagendada para dezembro em Santarém, mas devido ao in-

cremento da 2.ª vaga da pandemia, fomos forçados a cancelar.
Assim, no decorrer de 2020, foram realizadas 3 Exposições
Internacionais, sendo 1 Qualificativa de Campeonato, 3 Ex-
posições Nacionais, 9 Exposições Especializadas de uma ra-
ça, 2 Exposições especializadas de um grupo de raças, 1 Ex-
posição Especializada de Raças Portuguesas e 5 Exposições
Monográficas.  
Ainda, e devido ao surto pandémico, tendo em vista o reto-
mar das Exposições Caninas foram elaboradas normas sa-ni-
tárias, bem como adaptações ao Regulamento de Eventos de
Morfologia Canina, adaptações estas, que posteriormente
foram apresentadas, e aprovadas, na Assembleia Geral Ex-
traordinária, que teve lugar a 9 de setembro de 2020.

AO LONGO do ano de 2020, foram sendo acompa-
nhados os resultados dos concursos anuais e atribuídos os
respetivos prémios em conformidade com os regulamentos
em vigor.

CONCURSOS
ANUAIS
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ACTIVIDADE DOS CÃES     
DE CAÇA DESPORTO E DE TRABALHO 

⁄

DEVIDO À PANDEMIA não foi possível realizar grande parte das atividades programas, sendo apenas possível realizar algu-
mas provas até ao meio do mês de Março, bem como na segunda quinzena de Setembro.
As Taças de Portugal quer de Primavera, quer de Caça Prática tiveram que canceladas.
A nível internacional os campeonatos da Europa e do Mundo foram também cancelados.

PROVAS DE CAÇA 
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COM A VERBA disponibilizada para a Subcomissão de
Agility foram adquiridas células fotoelétricas wireless com
respetivas baterias e cabos, procedeu-se ao recondiciona-
mento do Cronómetro Galican do CPC para admitir as novas
células adquiridas e foi adquirido um Tablet para registo dos
dados de prova de cada concorrente que permite explorar o
cronómetro em toda a sua capacidade, designadamente o
registo visível de Tempo, Faltas, Recusas e Eliminações de
cada concorrente. Foram ainda adquiridos dois cinómetros
para se proceder às medições oficiais de todos os cães em com-
petição de Agility. Um destinado a permanecer no CPC Lis-
boa e outro a permanecer no CPC Porto.
Foi finalizado, implementado e refinado o programa infor-
mático para tratamento dos dados de provas de Agility
FLOWAGILITY”. O programa permite gerir as inscrições dos
competidores, as ordens de saída, tratar os resultados de for-
ma imediata e seguir os resultados em tempo real através
da aplicação do próprio programa. 
Procedeu-se a pequenos ajustes nas normas do Campeona-
to Nacional e Seletivas de modo a tentar tornar o primeiro
mais apelativo e competitivo.
Procedeu-se à elaboração do plano de contingências relati-
vo à pandemia aplicável às provas de Agility.
Das 39 provas previstas para o Campeonato Nacional de
Agility 2019/2020, apenas foram realizadas 21.
Sagraram-se Campeões Nacionais as seguintes duplas:

     ›  Large
         Campeão Nacional de Agility 2019/2020
        – Sérgio Sousa com CAT do Clube Niki Ladra
        Vice Campeão Nacional de Agility 2019/2020
        – Julio Rodrigues com BELOTA do Clube de Agility 
        do Tejo (CAT)

     ›  Midi
         Campeão Nacional de Agility 2019/2020
        – Francisco Esteves com NOA do Clube Niki Ladra
        Vice Campeão Nacional de Agility 2019/2020
        – Hugo Santos com NYUGI do Clube Ocean Agility

     ›  Small
         Campeão Nacional de Agility 2019/2020
        – Belmiro Sousa com BE do Clube Ocean Agility
         Vice-campeão Nacional de Agility 2019/2020
        – Inês Figueiredo com TWIX do Clube Ocean Agility

Nas provas realizadas foi-se procedendo à medição dos cães
participantes nas provas do Campeonato o que permitiu a cons-
tituição duma base de dados de registo dessas medições.
As provas seletivas para o Open Europeu 2020 e o Cam-
peonato do Mundo FCI 2020 foram canceladas, já que estas
foram respetivamente cancelada e adiada por um ano;
O Campeonato Nacional de Agility referente à Época
2020/2021 iniciou apesar da persistência da Pandemia. No
entanto, das 12 provas previstas para o período Julho – De-
zembro 2020 apenas foram realizadas 4;
A Subcomissão foi acompanhando os desenvolvimentos re-
ferentes à organização dos Open Europeu 2021 e o Junior
Open Agility World Championship 2021.
Não foi possível realizar as ações de formação para jovens
inscritas nos objetivos da Sub Comissão de Agility para o ano
2020 devido à situação pandémica e também a formação
de juízes prevista para Abril de 2020 a decorrer em São Pe-
tersburgo e na qual deveriam ter participado dois juízes por-
tugueses foi cancelada.
Foram levadas a cabo ações formativas online de pessoal para
devida utilização do programa informático de tratamento
de provas.

AGILITY

EM 2020, dada a situação de pandemia, das catorze
provas previstas mais Taça de Portugal (a realizar na zona
sul do país), todas foram canceladas à exceção de quatro.
Dado só se terem realizado as referidas provas o campe-
onato nacional 2020 foi cancelado, contando os resultados
obtidos para o campeonato da época seguinte.
O Campeonato do Mundo, previsto para a vizinha Espanha,
teve de ser cancelado.
A subcomissão preparou um documento para ser seguido
nas provas efetuadas em plena pandemia, visando minimi-
zar contágios e riscos desnecessários.
Após a prova do Fundão o juiz norueguês Rune Bjerkelund sim-
paticamente deu uma formação sobre os novos regulamen-

tos FCI, que se prevê que entrem em vigor em 2022. Foi uma
sessão muito participada e interessante, tendo contado com
uma sala cheia de adeptos e praticantes da modalidade.
No fim-de-semana de 7 e 8 de Novembro a subcomissão
conseguiu levar a cabo, nas magníficas instalações do Hotel
do Cão em Portimão, uma fabulosa formação prática com o
bicampeão do Mundo Jesus Martin, e com a campeã de
Espanha, Itália e diversas vezes finalista do campeonato do
mundo, Sheila de la Iglesia. Foi um seminário inesquecível,
que teve um feedback muito positivo de participantes e for-
madores.
Nas poucas provas que houve conseguiram-se, ainda assim,
efetuar alguns tirocínios de candidatos a comissários e juiz.

OBEDIÊNCIA
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A ÉPOCA 2019/2020 de Mondioring decorreu num cenário atípico, atendendo à conjuntura pandémica que, em Por-

tugal, afeta o desporto canino desde março de 2020. Foram ainda realizadas 12 provas, organizadas por 9 clubes diferentes.
Ao longo do campeonato nacional participaram 28 binómios nacionais e 6 binómios estrangeiros em Grau 3, 13 binómios
nacionais e 4 binómios estrangeiros em Grau 2 e 17 binómios nacionais e 3 binómios estrangeiros em Grau 1. As últimas
quatro provas da época foram canceladas, bem como a seletiva de Homens Assistêntes, a Taça de Portugal e o Campeonato
do Mundo.
Foi decidido prolongar a época para o ano de 2021, tornando-se assim a época de 2019/2021, para que todo o trabalho real-
izado pelos binómios até fevereiro de 2020 não ficasse perdido.

MONDIORING

NO ANO DE 2020, devido à pandemia, não foi possível a subcomissão organizar qualquer prova em Portugal.
Com o apoio da subcomissão foi realizada a primeira prova de trabalho de Nível III em Itália.

PROVAS PRÁTICAS
PARA CÃES DE ÁGUA

A ÉPOCA 2019/2020 No Ano 2020 foram organiza-
das 4 Provas de TS, BH-VT, 2 provas de IGP e as 2 Taças de
Portugal, IGP e Pistagem, registando-se assim uma quebra na
organização de provas em 50% relativamente ao ano ante-
rior e IGP com um total de 87 licenças de praticante e 96 cães
apresentados em prova o que correspondeu a uma quebra de
apenas 25% ao nível da quantidade de cães apresentados.
A Taça de Portugal de Pistagem 2020 realizou-se a 25 de
janeiro em Vila do Conde e contou com a participação de 5
concorrentes distribuídos pelos graus Fpr1, Fpr2, IFH1 e
IFH2. O vencedor da Taça de Portugal de Pistagem em IFH2
2020 foi Carlos Correia com o cão “Diego”. A Taça foi julga-
da pelo Juiz Serafim Sousa e as pistas marcadas pelos tra-
çadores Carlos Tavares e António Barros, ficando Luís Car-
valho encarregue de traçar os rastos falsos e coordenar a
organização das pistas.
A Taça de Portugal de IGP 2020 realizou-se a 22 e 23 de fe-
vereiro em Loulé e contou com a participação de 3 concor-
rentes participantes no Grau 1 e 2 provas de BH-VT. O Títu-
lo de Campeão Nacional foi disputado por 6 concorrentes,
sagrando-se vencedor da Taça de Portugal, Casimiro Costa
com o cão “Lobo de Sorribas”. A Taça foi julgada pelos juízes
Cláudia Miranda e Júlio Silva os traçadores das pistas e fi-

gurantes da prova foram Luís Carvalho e Hélio Adão. 2020
foi também o ano em que celebrámos a 20ª Edição da orga-
nização da Taça de Portugal.
A 27 de Setembro realizou-se reunião geral da modalidade,
em Coimbra com a participação de vários clubes e pratican-
tes da modalidade em que foram discutidos e votados vá-
rios pontos de alteração aos regulamentos nacionais de or-
ganização da modalidade e seus intervenientes.
Ainda antes do final do ano realizou-se na “Cidade Europeia
do Desporto 2020 – Odivelas” com o apoio da Escola Pro-
fissional Agrícola D. Dinis – Paiã a formação e credenciação
de figurantes de provas, em que participaram: 16 formandos,
6 candidatos à credenciação e 1 figurante oficial de prova
fez reciclagem.
Em conclusão, num ano completamente atípico em termos
de limitações derivadas à situação de pandemia vivida no país,
registámos um aumento em cerca de 6% do número de li-
cenças relativamente ao ano anterior, o que mostra clara-
mente uma tendência crescente de interessados na modal-
idade. Por outro lado, em contraste com o baixo número de
provas organizadas, fruto das restrições impostas, a exposi-
ção a novas pessoas, nas redes sociais, registou um aumen-
to superior a 40%.

IGP/IFH
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NÃO OBSTANTE as limitações impostas pela pandemia
e a impossibilidade de se realizarem sessões presenciais de
exames, este foi um ano de grande atividade para a Comissão
de Juízes.
No decorrer do ano, e após uma sessão presencial de exa-
mes que teve lugar no decorrer das exposições caninas do
Exponor,  a comissão  optou por marcar  sessões de exames
escritos distribuídos por diversos dias, de forma a garantir
todas as condições sanitárias. Essas sessões realizaram-se
em Lisboa e na Delegação do Norte. Conseguiu-se assim, não
obstante as restrições, examinar um número elevado de
candidatos.
Em simultâneo e através do programa CPC Online realiza-
ram-se diversas apresentações esclarecedoras sobre raças,
que foram muito participadas pelos nossos juízes e candi-
datos a juízes.

Foram convocados para fazer o exame de admissão a Juiz
de Morfologia Canina 4 candidatos, sendo que só 2 compare-
ceram e foram aprovados.
Foram convocados 23 juízes, para efetuar 33 testes práti-
cos e 110 escritos, tendo-se efetuado 128 exames com re-
sultados positivos.
Foram elaborados e atualizados vários pontos de exames,
bem como se manteve atualizado o ficheiro dos juízes por-
tugueses.
Durante o ano vários juízes tiveram oportunidade de fechar
grupos, foram efetuados os tirocínios a 3 candidatos a juiz e
foram nomeados 1 juiz definitivo (Nacional) e 1 juiz All-Breeds
Internacional.
Na área do trabalho, foi nomeado 1 juiz de provas de cães
de parar, prestaram provas de admissão 2 candidatos a juiz
de Provas de Mondioring.

JUÍZES     
PORTUGUESES

⁄

COMISSÃO     
DE RAÇAS PORTUGUESAS

⁄

A COMISSÃO das Raças Portuguesas, que no ano ante-
rior tinha introduzido no panorama de Canicultura uma nova
postura de interação com todos aqueles ligados às nossas
raças autóctones e anunciado um programa ambicioso de
eventos, trabalhou este ano ativamente na programação do
Mundial de Raças Portuguesas projeto que, devido a situação
sanitária internacional, teve de ser adiado. Recorda-se que se
tratava duma exposição de nível mundial das Raças Portu-
guesas, o Portuguese Breeds World Challenge, com Mono-
gráficas e um Congresso. O evento era denominado Portugue-
se Dog Breeds Summit e espera se que possa vir a ser reali-
zado num futuro próximo.
Realizou a segunda participação das Raças Portuguesas no
PET Festival na FIL num enorme ring bem decorado e apre-
sentado para o desenvolvimento das nossas atividades. Nesse
recinto esta comissão do CPC organizou uma Exposição de
Raças Portuguesas e promoveu a realização de várias espe-

cializadas organizadas pelos respetivos Clubes de Raça, com
a assistência de numeroso público nesse local, tivemos mais
uma vez à disposição espaços dedicados aos stands para o
CPC, CPC Jovem e Clubes de Raça que aí divulgaram as suas
raças e o seu trabalho. 
No decorrer do fim de semana das Exposições ACL e Quali-
ficativa de Campeonato que se realizaram na Exponor a Co-
missão teve uma participação ativa no evento. Geriu um stand
dedicado a todas as nossas raças sob o tema “Salvem as nos-
sas Raças”, stand esse que foi bastante visitado e onde foram
distribuídas ofertas a todos os vencedores de prémios de raça.
Organizou também dois desfiles, um em cada dia, apresentan-
do ao público e às individualidades presentes, todas as nos-
sas raças de cães e apresentou também a equipa de Seleção
Nacional de Raças Portuguesas.
Devido à situação sanitária não foi possível organizar a habitual
exposição comemorativa do Dia de Portugal (10 de Junho).
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DURANTE O ANO de 2020, a constituição da Comis-
são Técnica foi renovada, tendo continuado o seu trabalho de
apoio à Direção.
A comissão reuniu assiduamente tendo desenvolvido várias ati-
vidades, entre as quais se contam as que enumeramos de seguida:
Emitiu pareceres sobre a aplicação e interpretação de regu-
lamentos, nomeadamente sobre a suspensão temporária
de regulamentos durante a pandemia de CODIV-19.
Emitiu pareceres sobre pedidos de filiação de entidades no CPC.
Analisou o Programa de Valorização de Reprodutores atual-
mente em vigor com vista à introdução de melhorias.
Referenciou o Grupo Lobo da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa para colaboração sobre elementos de
perfil comportamental de cães de proteção.
Promoveu reuniões com a APMVEAC e com a Comissão
Científica da FCI, com vista a criar regras de uniformização
de leituras das displasias coxo-femoral e do cotovelo.
Analisou e monitorizou iniciativas legislativas com vista à proi-
bição das corridas de cães mais conhecidas por corridas de galgos.
Colaborou na constituição de um grupo de trabalho sobre o
Programa de Avaliação da Função Respiratória das raças
Bulldog Inglês, Bouledogue Francês e Carlin, relacionado com
a síndrome BOAS.

COMISSÃO TÉCNICA⁄
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2020, UM ANO DIFERENTE     
PARA A CANICULTURA PORTUGUESA

2020 foi um ano diferente para a canicultura em todo o
mundo e foi um enorme desafio garantir a sua gestão. Foi cer-
tamente um ano durante o qual foi posta à prova a nossa
capacidade de conseguir gerir o nosso Clube em circunstân-
cias insólitas e limitativas.  
Esse foi o grande desafio deste ano.
No entanto, da leitura do relatório que precede, pode ser feita
facilmente a análise que, não obstante as limitações, o Clube
funcionou, teve visibilidade, deu vazão às diversas solicita-
ções que lhe foram colocadas e atendeu todos os canicul-
tores e sócios que nos contactaram proporcionando-lhes os
habituais serviços de forma ininterrupta.
É certo que todas as limitações que nos foram impostas
pelas restrições sanitárias obrigaram-nos a nos reinventar e
a encontrar formulas e métodos novos de forma a levar a ca-
bo os nossos objetivos. Passámos assim a trabalhar maiori-
tariamente online reunindo nos através das plataformas digi-
tais e, em certos casos essa nova forma de trabalhar e de nos
relacionar foi muito produtiva, permitindo-nos ter um contac-
to mais direto com os diversos intervenientes 
Durante o ano preocupámo-nos em dar relevo à nossa ima-
gem através de uma maior divulgação do nosso trabalho nas
plataformas e redes sociais, onde demos destaque para as d-
iversas áreas da nossa canicultura.
Foi uma vez mais um ano de muito trabalho, na maioria leva-
do a efeito na retaguarda, durante o qual nos esforçámos para
dar um maior acesso a formação e a conhecimentos técnicos
aos nossos canicultores. 

Embora dispondo de uma equipa de gestão reduzida envidá-
mos, de novo, todos os nossos esforços para manter viva a
nossa canicultura com o apoio dos membros das nossas Co-
missões, a quem desde já agradecemos os serviços presta-
dos à canicultura Portuguesa.
Como habitualmente, não podemos finalizar este relatório sem
agradecer toda a divulgação que tem sido continuamente fei-
ta à canicultura pelos diversos órgãos de informação nacio-
nais e estrangeiros e para todos os fotógrafos que nos têm
fornecido graciosamente os seus trabalhos. 
Os nossos agradecimentos são dirigidos também a todas as
entidades que nos apoiaram nas iniciativas de canicultura ao
longo deste ano, e com especial relevo para o CNEMA, com o
qual colaborámos diretamente, assim como a todas as outras
entidades que promoveram eventos de Canicultura. 
Uma referência muito especial deve ser feita ao nosso patro-
cinador principal, a ARION, pela sua disponibilidade a pelo seu
trabalho de cooperação deveras gratificante.
No final deste mandato, queremos agradecer a todos os inter-
venientes que ao longo do triénio nos apoiaram, incentivaram
e colaboraram na gestão do nosso Clube.

Lisboa, 31 de Dezembro de 2020

A Direção do Clube Português de Canicultura
Carla Molinari

Luís Catalan
Luís Gorjão-Henriques
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CONTAS DO EXERCÍCIO 2020
ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

ACTIVO                                                                                                                                   2020                             2019    
Activo não corrente                                                                                                                                                        
      Activos fixos tangíveis                                                                                                           439.090,01                 453.185,10 
       Investimentos financeiros                                                                                                             598,76                         511,11
                                                                                                                                             439.688,77               453.696,21
Activo corrente                                                                                                                                                                           
       Clientes                                                                                                                                         5.772,07                   17.714,61    
       Estado e outros entes públicos                                                                                                   180,66                  12.094,89    
       Outras contas a receber                                                                                                               992,36                   12.983,49    
       Diferimentos                                                                                                                                1.385,73                     1.556,87    
       Caixa e depósitos bancários                                                                                             1.231.870,30             1.264.334,97
                                                                                                                                                              1.240.201,12           1.308.684,83 
Total do activo                                                                                                                             1.679.889,89           1.762.381,04

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio                                                                                                                                                                            
       Capital realizado                                                                                                             1.559.225,40             1.509.246,17 
 
       Resultado líquido do período                                                                                                 54.556,67                  30.138,05
        Total do capital próprio                                                                                                   1.613.782,07           1.539.384,22    

PASSIVO                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                  
Passivo corrente                                                                                                                            
      Fornecedores                                                                                                                              8.359,16                  24.580,05    
       Estado e outros entes públicos                                                                                             13.232,72                  24.102,58 
       Outras contas a pagar                                                                                                            44.515,94                 174.314,19   
      
                                                                                                                                                                     66.107,82              222.996,82 
        Total do passivo                                                                                                                        66.107,82              222.996,82 
        Total do capital próprio e do passivo                                                                       1.679.889,89           1.762.381,04

BALANÇO

A ATUAL PANDEMIA começou por ser uma crise de saú-
de pública, mas rapidamente se alastrou à economia e aos
mercados de trabalho. Esta crise é a crise mais severa que o
mundo atravessa desde a grande depressão (1930). O im-
pacto é claramente muito superior ao que vivemos na crise
global financeira de 2009.
A economia mundial caiu numa recessão histórica em 2020,
mas a situação acabou por ser menos má face ao que se julga-
va, afirma o Fundo Monetário Internacional. Após a queda de
9,4% no primeiro semestre de 2020 face ao final de 2019, a
atividade económica mundial recuperou durante os meses de
verão. No terceiro trimestre, o PIB mundial cresceu acima do
esperado. O ressurgimento do número de casos de COVID-19,
em particular nas economias avançadas, conduziu à reintrodu-
ção de medidas de contenção, condicionando a atividade nos
setores mais afetados e a confiança dos agentes económicos.
Não obstante esta evolução, enquanto não existir uma solução
médica plenamente implementada o vírus continuará a condi-
cionar o comportamento dos agentes económicos e a atividade.
As perspetivas para a economia portuguesa nos próximos me-
ses permanecerão rodeadas de elevada incerteza, dependen-

do da evolução da pandemia, das medidas de contenção em
Portugal e no resto do mundo, das políticas económicas e da
reação dos agentes económicos a estes desenvolvimentos.
Tal como em muitos outros países, nos últimos meses Portu-
gal viveu uma situação social sem precedentes. As pessoas
desenvolveram novos hábitos como consumidores, trabalha-
dores, estudantes, cidadãos e como membros das famílias. As
crenças prevalecentes sobre a organização social e económi-
ca desejadas para o país foram contestadas. Algumas destas
transformações serão transitórias, enquanto outras poderão
persistir. 

ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
No exercício de 2020 o Clube apresentou um volume de negó-
cios de 540584,28 €, representando um declínio de cerca de
33% relativamente ao período homólogo. Apesar disso, o re-
sultado líquido manteve-se positivo, mantendo a tendência
de períodos anteriores, no valor de 54556,67 €.
O clube continua a apresentar indicadores Económico-finan-
ceiros muito positivos, continuando a situação financeira favo-
rável.
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RENDIMENTOS E GASTOS                                                                                                                                                                     2020                     2019
                
 Vendas e serviços prestados                                                                                                                                                 540.584,28         812.763,35
 Fornecimentos e serviços externos                                                                                                                                    -314.101,50       -596.727,46
 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                                                                                                                                                          
 Gastos com o pessoal                                                                                                                                                            -156.857,78       -167.611,04
 Subsídios/donativos                                                                                                                                                                                                      950,00
 Outros rendimentos e ganhos                                                                                                                                                           4,69           22.360,30
 Outros gastos e perdas                                                                                                                                                              -2.177,90          -21.143,03

 RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTOS E IMPOSTOS                       67.451,79         50.592,12

 Gastos/reversões de depreciação e de amortização                                                                                                        -14.095,09         -22.209,63

 RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)                          53.356,70        28.382,49

 Juros e rendimentos similares obtidos                                                                                                                                    1.199,97              1.770,18
 Juros e gastos similares suportados                                                                                                                                                                       -14,62

 RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS                                                                                                                                     54.556,67         30.138,05

 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                                                                                                                                      54.556,67         30.138,05

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

CONSELHO
FISCAL

PARECER SOBRE O RELATÓRIO 
E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

EM CUMPRIMENTO Em cumprimento das disposições
estatutárias aplicáveis, o Conselho Fiscal, do Clube português
de Canicultura, vem apresentar o relatório da sua ação fiscali-
zadora no exercício do ano 2020, num ano sem precedentes, mar-
cado, por uma pandemia que afetou, de uma forma particular,
resultados financeiros e atividades. Apresentamos também o
parecer sobre o Relatório e Contas do mesmo exercício, recebi-
do e analisado nesta data.

1. ATIVIDADE DESENVOLVIDA
No âmbito das funções que nos foram confiadas desenvolvemos
a nossa atividade fiscalizadora, sustentada entre outros, nos se-
guintes procedimentos:
       ›  No decorrer do exercício efectuámos reuniões periódicas para
        análise e verificação da documentação de suporte às demons-
        trações de resultados financeiras;
         › Reunimos com o Coordenador dos Serviços Administra- 
       tivos, para clarificação e fundamentação dos principais actos
       de gestão, tendo ainda solicitado esclarecimentos ao técnico
       oficial de contas, considerados necessários nas circunstâncias;
         ›  Foram também formuladas diversas recomendações para a
        melhoria do sistema organizativo e de controlo interno do Clube;
         ›  Participação em diversas actividades promovidas pelo clube, 
        incluídas no relatório de actividades.

2. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES
O Relatório emitido pela Direção, relativo ao ano de 2020, retra-
ta as actividades desenvolvidas pelo Clube Português de Cani-
cultura do ano em análise.

Valoriza também o sucesso e o reconhecimento dos grandes mo-
mentos do nosso clube e dos seus associados.

3. APRECIAÇÃO DAS CONTAS
A atual situação financeira está devidamente apresentada no Re-
latório da Direção, nomeadamente no balanço e na demonstração
de resultados líquidos, o qual não nos merece qualquer reparo.
Não se verificaram situações ou quaisquer actos que violassem os
Estatutos.

4. PARECER
É opinião deste Conselho, que o Relatório e Contas sobre o Exer-
cício de 2020, apresentado pela Direção, representa de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente
relevantes, a posição financeira do Clube no ano de 2020. Face
ao exposto somos de parecer:
       
       a) Sejam aprovados o Relatório e Contas do Exercício de 2020;
       b) Seja igualmente aprovado um voto de louvor à Direção, que
consegue, mais uma vez, de maneira exemplar, apresentar exce-
lentes resultados, quer ao nível financeiro, quer nas diversas ativi-
dades em que o clube esteve envolvido.

5. NOTA FINAL
O Conselho Fiscal agradece a colaboração obtida da direcção,
do  Coordenador dos Serviços Administrativos e de todos os ser-
viços administrativos em geral, a qual foi determinante no bom
desempenho da sua ação fiscalizadora.
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CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES

1ª Comissão (Livro de Origens)
  › Carla Molinari
  › Luís Gorjão-Henriques
  › Hugo M. Pinto

2ª Comissão (Exposições)
  › Luís Catalan
  › Rui Martins
  › Carlos Mocho
  › Luís Magro
  › Maria Filipe Ferreira
  › Maria Gabriela Rafael
  › Maria Jesus Macau
  › Ricardo Silva
  › Rute Cruz

3ª Comissão (Provas de Caça)
  › Sob gestão da Direção

4ª Comissão (Provas de Trabalho)
  Sub-Comissão de Agility 
            › Luís Catalan
             › Luís Narciso
             › Hugo Santos
             › Jorge Pires 
   Sub-Comissão de IGP/IFH
            › Luís Gorjão-Henriques
             › António Henriques
             › Júlio Silva
   Sub-Comissão de Obediência
            › Luís Gorjão-Henriques
             › Maria Teresa Vasconcelos
             › Hernâni Carneiro
             › Marco Oliveira
             › Maria David 
   Sub-Comissão de Provas Práticas 
   para Cães de Água
            › Luís Catalan
             › Rodrigo Pinto
             › Maria Filomena Braamcamp
             › Silvino Macau

5ª Comissão (Juízes)
  › Carla Molinari
  › Luís Catalan
  › Francisco Salvador Janeiro

6ª Comissão (Raças Portuguesas)
  › Carla Molinari
  › Francisco Salvador Janeiro
  › Maria Graça Borges
  › Pedro Delerue   

   Projectos para as Raças Portuguesas 
            › Carla Molinari
  Cão de Gado Transmontano
              › Duarte Diz Lopes
              › José Luís Rosa 
   Barbado da Terceira
              › Luís Catalan
              › Carla Cruz
   Cão do Barrocal Algarvio
              › Carla Molinari
                › Francisco Salvador Janeiro 

7ª Comissão (Técnica)
  › João Silvino
  › Dr. Eduardo Pina
  › José Romão
  › Dr.ª Juliana Casanova
  › Prof. Dr. Mário Ginja
  › Dr.ª Nanci Pereira 

Comissão Norte  
  › David Ribeiro
  › Aida Rosas
  › Domingos Carneiro
  › Maria Gabriela Rafael
  › Ricardo Silva 

Comissão de Cães de Intervenção Psicossocial
  › Luís Catalan
  › Catarina Molinari Osório de Castro
  › Pedro Emanuel Paiva
  › Luís Guerreiro

Gabinete de Comunicação e Imagem
  › Carla Molinari
  › Luís Catalan
  › Marcos Brás 
  › Olavo Aires

CPC Jovem          
  › Catarina Molinari Osório de Castro
  › Afonso Rodrigues
  › Gonçalo Guerreiro
  › Grace Lopes
  › Maria Carmo Cunha
  › Maria Santos
  › Mariana Magro
  › Tânia Costa
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