
 

 
 

1ª Especializada 
Bull Terrier Clube de Portugal 

 

18/09/2021 

 

LOCAL: Jardim das Rosas 

 – Torres Novas – 

 
Horário: 

Admissão dos exemplares 
Não haverá Admissão no dia do Evento 

 

                        09:00h - Inicio dos Julgamentos 

 
Exposição Especializada  

Regida pelos regulamentos da Fédération Cynologique Internationale e do 

Clube Português de Canicultura, aberta aos exemplares Bull Terrier e Bull 

Terrier Miniatura, registados em Livros de Origens ou com Registos Iniciais 

emitidos por organismos reconhecidos pela Fédération Cynologique 

Internationale. 

Com atribuição do (C.C.J.) (C.A.C.) (C.C.C.) do Clube Português de 

Canicultura 

Atribuição do (C.C.J.C.)(C.A.C.C.) do EBTCP 

Juiz: PETER LAUBER (Dytona) 

 

Prazo limite para inscrições até dia 

06/09/2021 sem qualquer tipo de excepção 

 
Os boletins de inscrição deverão ser enviados para 

eventosbtcp@gmail.com  

(só serão aceites inscrições acompanhadas do respectivo 

comprovativo de pagamento) 

 

 

Inscrições n sócio  Sócio*  

Classes Obrigatórias     

1ª Inscrição individual 25,00 € 20,00 € 

2ª Inscrição individual 18,00 € 15,00 € 

3ª Inscrição individual 12,00 € 10,00 € 

4ª e seguintes (Valor Total) 65,00 € 50,00 € 

Classe Cachorros  12,00 € 8,00 € 

Classe Bebes +4M 10,00 € 6,00 € 

Classes Facultativas     

Classe de Pares 15,00€ 10,00€ 

Classe de Reprodutores 15,00€ 10,00€ 

Classe de Grupo Criador 15,00€ 10,00€ 

Taxas de Inscrição 

 
*sócio devem ter as cotas em dia na data da inscrição caso contrário 

será aplicada a taxa de não sócio 

 
DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO MILLENIUM BCP 
Nº de Conta: 45527557318 
IBAN: PT50003300004552755731805 
BIC/SWIFT: BCOMPTPL  

CH  Bull Terrier Clube Portugal  
 
 A Titulo excepcional devido aos anos atípicos de pandemia, 
será proclamado Campeão do Clube 2021, o exemplar que tiver 
obtido: 
  
- Melhor Macho da Raça   
- Melhor Femea da Raça 
 
 

JCH  Bull Terrier Clube Portugal 
 
A Titulo excepcional devido aos anos atípicos de pandemia, será 
proclamado Campeão Júnior do Clube 2021, o exemplar que 
tiver obtido: 
 
- Melhor Júnior Macho 
- Melhor Júnior Femea  
 
 
 
 
 
 
 
Importante:  
Normas Veterinárias e regulamentares 
 
Em todos os casos não mencionados neste Programa vigora o 
estabelecido no Regulamento das Exposições 
Caninas e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia 
Canina). 
Os casos omissos serão resolvidos pelo Clube 
Português de Canicultura conjuntamente com a 
Comissão Organizadora da Exposição. 
A classificação começará impreterivelmente à hora anunciada. 
Não é permitida a venda de animais no recinto da Exposição. 
A organização reserva-se o direito de substituir por outros, os 
juízes anunciados, ou de nomear outros juízes se o número de 
exemplares inscritos e as suas raças o impuser. 
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.» 
 
Serão respeitadas as Normas de Saúde Pública impostas pela 
DGS relativas a este evento 


