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2021, UM ANO DE GESTÃO INSÓLITA
ED

IT
OR

IA
L

ESTATÍSTICAS DO ANO 2021
TOTAL  CACHORROS  NINHADAS  EXPOSIÇÕES CAC  EXPOSIÇÕES  JUÍZES JUÍZES SÓCIOS CLUBES
REGISTOS    TODAS AS RAÇAS CACIB  DE EXPOSIÇÕES  DE PROVAS   FILIADOS

18.659 17.781 3.709 12 6 55 49 767 44

O adiamento do ato eleitoral para os Órgãos Sociais do CPC para o triénio 
2021/2023, que devido às restrições sanitárias da pandemia, em vez de se realizar 
em meados de março acabou por só se realizar em meados de Junho, manteve 
a Direção cessante em gestão mais tempo do que o devido.

O protelar do ato eleitoral e a própria extensão da campanha eleitoral, que foi longa e  
intensiva, fez com que o primeiro semestre do ano fosse gerido pela equipa de Direção cessante.
Também pela primeira vez na história do nosso Clube apresentaram-se múltiplas listas 
para os diversos órgãos sociais do CPC, tendo as eleições sido participadas pela grande 
maioria dos nossos associados, que claramente expressaram a sua escolha quanto às 
listas vencedoras. 
Assim, a Direção eleita, só deu início ao seu trabalho após a tomada de posse, a 29 de 
junho de 2021, tendo estado em pleno exercício das suas funções só durante os últimos 
6 meses do ano de 2021.
O presente relatório reflete o trabalho levado a cabo ao longo de todo ano, com maior 
incidência para os últimos meses, sendo este obviamente um relatório de transição. 
Conscientes que o nosso dever é também o de contribuir para uma melhor abordagem 
da sociedade sobre a missão do CPC e da canicultura em geral, a partir do início deste 
mandato procurámos criar um modelo mais integrado de “governance” em que as várias 
áreas do programa da Direção foram trabalhadas em simultâneo com a colaboração de 
várias comissões orientadas para os melhores resultados.
Criámos assim um modelo de ação mais simples e transparente tendo por base a confiança 
na nossa equipa e criando as sinergias necessárias à estrutura positiva de um trabalho 
de cooperação.
Conforme anunciámos, a nossa vontade expressa foi e será a de apresentar o CPC como 
defensor e promotor da canicultura em geral e dos cães de Raças Portuguesas em  
particular, numa vertente de bem-estar mútuo e na relação da sociedade com o cão, 
este enquanto animal de companhia, funcional e socialmente útil. 
Contribuímos para um melhor entendimento da sociedade sobre a missão do CPC 
e da Canicultura em geral, divulgando as nossas multifacetadas atividades e criando 
um maior entendimento sobre a importância da preservação das nossas raças e 
sobre a criação responsável de cães, defendendo dessa forma os interesses dos 
nossos criadores. 
Queremos salientar que a responsabilidade social é encarada como um processo contínuo 
de melhoria do nosso Clube na sua relação com as comunidades e parceiros, sendo o 
compromisso do nosso CPC também para com as pessoas e os valores humanos, na sua relação 
e interação com o cão e no seu inquestionável valor como nosso parceiro social e funcional. 
É com muito orgulho que informamos os sócios que todo o nosso trabalho nas diferentes 
áreas da canicultura, na divulgação formação das gerações mais novas, apoio e divulgação 
das Raças Portuguesas foi considerado de grande relevo e mereceu-nos a aceitação, a 
nosso pedido, por parte da UNESCO (Nações Unidas) como CLUBE UNESCO. 
Em Portugal existem agora só 69 clubes Unesco e somos o único Clube de Canicultura 
do mundo que recebeu até a data esta distinção. 
No futuro incluiremos o logo da UNESCO em todo o nosso material de divulgação. É uma 
distinção da qual nos devemos todos orgulhar e que certamente nos irá trazer muitas 
vantagens.

Membro da
Rede de
Associações e
Clubes para a
UNESCO 

 
 

Organização
das Nações Unidas

para a Educação,
a Ciência e a Cultura

CARLA MOLINARI 
Presidente

do Clube Português 
de Canicultura

A análise deste mapa mostra-nos uma atividade de canicultura em crescimento nas diversas parcelas, onde, pela primeira 
vez em vários anos, se pode  verificar um aumento considerável de registos nos Livros de Origens (+25,62%).
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CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE 
DOS ÓRGÃOS SOCIAIS ELEITOS 
PARA O TRIÉNIO 2021/23

No dia 29 de junho de 2021 tomaram posse na sede do CPC, 
na sala-museu da sede do Clube, os membros dos novos 
corpos sociais eleitos a 12 de Junho. 
A posse aos novos membros de todos os Órgãos Sociais foi 
dada pela Presidente da Mesa da Assembleia do CPC 
cessante, Maria Amélia Taborda.
Todos os candidatos eleitos estiveram presentes nesse ato 
de posse.

DIREÇÃO
PRESIDENTE: CARLA MOLINARI
VICE-PRESIDENTES: CARLOS MOCHO | FRANCISCO SALVADOR 
JANEIRO | MARIA EDUARDA PIRES | PEDRO MARQUES RODRIGUES

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE: RUI VALENTE DE ARAÚJO
VICE-PRESIDENTES: LUÍS VARELA
SECRETÁRIOS: MARIA GABRIELA RAFAEL | RODRIGO SILVA

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE: SÍLVIO RAFAEL
VOGAIS: MARIA JESUS MACAU | PEDRO CAFÉ

CONSELHO DISCIPLINAR
PRESIDENTE: ISABEL SALDIDA
VOGAIS: DAVID RIBEIRO | EDUARDO PINA | JOAQUIM DINIZ
LUÍS CARVALHO
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A NOSSA ALIANÇA 
INTERNACIONAL, 
ACL – ALLIANCE 
CANINE LATINE 

Devido às limitações sanitárias internacionais, 
as reuniões de trabalho foram feitas na plataforma Zoom 
tendo em vista uma maior divulgação das nossas áreas de 
ação da canicultura e uma maior cooperação “interpares”.

n Por ocasião da Exposição Mundial 
de Brno, na República Checa, os 4 paí-
ses membros da ACL, isto é, os países 
que seguem uma tradição cinológica  
muito próxima e com diversas áreas de 
interesses comuns, reuniram-se mais 
uma vez numa área social que foi mui- 
to visitada. 

E O NOSSO STAND EM BRNO 
NA EXPOSIÇÃO MUNDIAL 
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O CPC teve um stand nesse evento 
onde recebemos diversas individua-
lidades e que foi visitado por muitos 
canicultores durante os 4 dias da ex- 
posição. Nesse stand foram distribuí-
dos panfletos e material de divulga-
ção das nossas exposições e das Ra-
ças Portuguesas.
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SUCESSOS DOS NOSSOS 
CANICULTORES PORTUGUESES 
EM EVENTOS MUNDIAIS E EUROPEUS

n Não obstante todas as limitações 
impostos pelo COVID19, apraz-nos 
registar o facto que os nossos expo- 
sitores têm estado presentes em nú-
mero cada vez mais significativo nos 
eventos de Canicultura Mundiais e Eu- 
ropeus e neles têm vindo a obter gran- 
des sucessos. 
Significa que temos uma canicultura 
viva, feita por excelentes criadores, que 
tem obtido reconhecimentos conside- 
ráveis a nível internacional, e dos quais 
nos devemos orgulhar. 
O número de títulos mundiais e euro-
peus, assim como qualificações nos 
Grandes Prémios desses eventos, ob-
tidos por exemplares provenientes de 
Portugal tem vindo a aumentar e em 
2021 foram muito numerosos.
De salientar ao longo deste ano as vi-
tórias de exemplares propriedade de  
expositores portugueses, alguns de  
sua própria criação, em diversos even- 
tos internacionais e os vários títulos 
obtidos.
Damos especial relevo para os luga-
res obtidos no Ringue de Honra pelos 
Samoiedos de Pedro e Dasha Silva 
“Samspring Fire On Fire”, “Samspring 
Dreamaker Your Legacy” e “Dorian 
Spring Charleen Lumiere De La Vie”, no 
Mundial em Brno na República Che-
ca e “Samspring Carry On My Secret 
with Joy” no Europeu de Budapeste, 
do Bouledogue Francês “Dreamlega-
cy Yakuza” de Celestina Neves no Eu-
ropeu da Hungria, assim como do Cão 
de Água Português “Claircreek Faro 
do Atlantico” de Hugo e Paula Oliveira 
no Mundial de Brno.
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RAÇAS 
PORTUGUESAS

As nossas Raças Caninas são 
o nosso património histórico e 
serão sempre uma das nossas 
principais preocupações, dada 
a fragilidade em que se 
encontram e a dificuldade que 
os nossos criadores têm para 
fazer o trabalho de criação

Nessa conformidade 
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. 

De salientar que a procura por 
algumas das nossas raças no 
estrangeiro foi significativa.

DEFENDER, ACARINHAR E DIVULGAR 
AS RAÇAS PORTUGUESAS É O NOSSO 
PRINCIPAL OBJETIVO
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RAÇAS PORTUGUESAS NO 10 DE JUNHO 
– EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DO DIA DE PORTUGAL
n Por iniciativa e com a organização 
da nossa Comissão de Raças Portu-
guesas, realizou-se, mais uma vez no 
Cartaxo, no dia 10 de junho, a Exposi- 
ção Comemorativa do Dia de Portugal.
Nesse evento que teve o apoio da Jun-
ta de Freguesia do Cartaxo e do Vale da  
Pinta, participaram 136 exemplares de  
todas as Raças Portuguesas que foram 
jugados por 4 juízes, nomeadamente 
Pedro Delerue, Tavares Passadinhas, 
António Aguilar Pereira e Rui Martins.
Devido ao confinamento e limitações 
impostas pelas regras de controlo da 
pandemia que levaram à impossibili-
dade de se realizarem eventos públi-
cos, este ano não se realizaram os tra-
dicionais concursos promovidos pelos 
Clubes de Raça nomeadamente os do 
Cão da Serra da Estrela, Cão de Água, 
Cão de Castro Laboreiro e Rafeiro do 
Alentejo, assim como o já tradicional 
Concurso de Podengos promovido 
pelo CPC em Trás-os-Montes, no de-
correr da Feira Franca da Moimenta 

da Raia. Também não se realizou o 
Petfestival onde habitualmente parti-
cipamos com um evento inteiramente 
dedicado as nossas raças
Destacamos, no entanto, a realização 
de mais uma Exposição, que normal-
mente é integrada no festival “Choca-
lhos” que devido à pandemia este ano 
mais uma vez não se realizou. A Ex-

posição dos Chocalhos, uma iniciativa 
com organização da Câmara Munici-
pal do Fundão e da Junta de Fregue-
sia de Alpedrinha, evento dedicado às 
Raças de Pastoreio, onde as nossas ra-
ças estiveram representadas, foi rea- 
lizada. Este ano, esta Exposição foi jul- 
gada pelos juízes Francisco Salvador 
Janeiro e Paulo Cipriano.
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A DEFESA 
DO MUNDO RURAL

Pela segunda vez participamos ativamente num protesto 
nacional em defesa do Mundo Rural, desta vez foi a 5 de junho 
de 2021, com concentração no Marquês de Pombal, em Lisboa 
e desfile até à Assembleia da República.  

n Com o slogan “pela canicultura” e “em  
defesa das nossas Raças Portuguesas 
funcionais” desfilámos com cartazes.
Participaram no desfile, que teve uma 
excelente cobertura mediática, diver-
sos canicultores e membros da Dire-
ção do CPC, com cartazes alusivos ao 
nosso apoio ao Mundo Rural.
Quisemos dessa forma marcar a nos-
sa presença, mostrar solidariedade e 
dar o nosso apoio a este movimento 
de defesa das nossas raças autócto-
nes e da sua funcionalidade.  
Na certeza que juntos seremos sem-
pre mais fortes no combate à destrui-
ção das nossas tradições do mundo 
rural Português, berço e garante das 
nossas raças funcionais de cães.
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CAMPANHA 
CRIAR COM AMOR 
E BEM ESTAR 
E A NOSSA PARTICIPAÇÃO 
NO PROJETO EUROPEU 
PRO-ACTIVE DA ROYAL CANIN

Atentos à opinião pública e a fazer passar a nossa mensagem, 
no primeiro semestre do ano foi lançada a campanha 
“criar com amor e bem-estar” que causou bastante 
impacto e teve boa visibilidade nas redes sociais. 

n Foram diversos os slogans publici- 
tados, entre os quais destacamos “Criar  
é cuidar com amor e bem-estar”, “Criar  
em excelência com zelo e amor”, “Quem 
ama cuida”, “Cães felizes e funcionais 
são criados com propósito e amor”, 
“Amar, cuidar, educar e treinar são os 
pilares do Bem-Estar”.
A convite da Royal Canin, a nossa 
Presidente, Carla Molinari participou, 
em nome do CPC, no Projeto Europeu 
Pro-Active da Royal Canin, onde apre-
sentou um trabalho sobre toda a ativi-
dade do Clube Português de Canicul-
tura na área de formação e divulgação 
da Canicultura.
Esse trabalho, “O papel do Clube na 
promoção da criação responsável” 
está publicado no YouTube e foi visto 
em todos os países da Europa.
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OS NOSSOS EVENTOS
Neste ano, mais uma vez insólito, onde estivemos de novo sujeitos às consequências da 
pandemia, foram poucos os eventos de morfologia canina que se realizaram no nosso país.   
Infelizmente, por indisponibilidade do espaço da Exponor, não nos foi possível realizar 
as nossas Exposições Porto Winner 2021 a Qualificativa de Campeonato da área do Norte,
Tendo a grande maioria das exposições sido canceladas, tomámos a decisão de realizar 
um grande evento que, após sucessivas mudanças de data se realizou no início de 
novembro, em Santarém. 
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EXPOSIÇÕES QUALIFICATIVAS 
DE CAMPEONATO DO CPC 
EM SANTARÉM, ACL WINNER
n Combinando a realização de dois 
pontos qualificativos, o ponto da ACL, 
o ponto de Campeonato Ibérico e o 
ponto de Crufts Qualifier, esse grande 
evento, um dos maiores dos últimos 
anos, teve um enorme sucesso e uma 
organização exemplar ocupando toda 
a área do CNEMA e hospedando tam-
bém a realização de 6 Monográficas. 
Foi organizado de forma diferente ao 
habitual, mas que resultou de manei-
ra positiva e permitiu aos nossos ex-
positores o acesso a uma amplidão de 
espaço de arrumação dos seus cães 
assim como entrada facilitada para o  

interior dos pavilhões. Uma zona de ali- 
mentação centralizada onde os cães 
também eram bem-vindos foi uma 
inovação de sucesso neste certame.
Esta dupla exposição beneficiou de 
um painel de 32 juízes internacionais de 
alto nível, como é habitual para as nos-
sas exposições qualificativas de cam- 
peonato.
Inscreveram-se 1677 exemplares na 
ACL Winner e 1708 exemplares na 
CPC Winner - ambas Qualificativas de 
Campeonato, sendo a participação de 
exemplares estrangeiros muito alta e 
provenientes de 22 países.
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EXPOSIÇÃO QUALIFICATIVA DE CAMPEONATO 
DOS AÇORES E INTERNACIONAL DA RIBEIRA GRANDE

CONCURSO 
CANINO “OPEN” 
DA TERCEIRA

n Realizou-se com sucesso, na Ribeira Grande, em São Miguel, nos Açores, mais uma Exposição Canina Qualificativa de 
Campeonato de acordo com o previsto no Regulamento de Eventos de Morfologia Canina do CPC. O evento que se rea-
lizou no Pavilhão da Associação Agrícola de São Miguel, teve o habitual apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande e 
nele participaram 223 exemplares de 61 raças com a presença também de expositores de diversos países e a participação 
de 6 juízes internacionais.
Ao início da tarde de sábado, realizou-se também a Monográfica do Cão de Fila de S Miguel que teve 29 inscritos e foi 
julgada pelo juiz Rui Martins.

n Tendo em vista incutir um maior 
gosto pela canicultura e a competição 
em ringue nas ilhas da região autó-
noma dos Açores, o CPC promoveu a 
realização de um Concurso open na ci-
dade de Angra do Heroísmo, que teve 
o apoio da Câmara Municipal dessa 
cidade e da Associação Açoreana do 
Cão Barbado da Ilha Terceira. Partici-
param exemplares de diversas raças. 
Os julgamentos estiveram a cargo do 
juiz Rui Martins.
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MELHOR CÃO 2021

n Assim ao longo do ano de 2021, foram sendo acompanhados os resultados dos Concursos Anuais e no final do ano 
foram atribuídos os respetivos prémios em conformidade com os regulamentos em vigor.
Congratulamos os proprietários dos vencedores pela sua participação ativa e pela qualidade dos seus exemplares estando 
prevista a realização da festa de entrega de prémios para 2022, assim que a situação sanitária nos permita essa organização.

TROFÉUS ANUAIS 
DE MORFOLOGIA 
CANINA

Assistiu-se a uma lenta 
retoma dos nossos eventos 
de Morfologia Canina tendo o 
habitual calendário sofrido 
diversas alterações a fim de 
se poderem realizar eventos 
em Portugal.  

1.º SAMSPRING CARRY 
ON MY SECRET WITH JOY 
Samoiedo 
BRITO, PEDRO MIGUEL SILVA

4.º ALZAWAIA ALMIR 
FAMOUS NOBLE 
Baixote Miniatura de pêlo raso 
FIGUEIRAS, PAULO JORGE DUARTE

2.º CORONEL HANNIBAL SMITH 
DE BOSCARDINI 
Golden Retriever 
CARVALHO, JOSÉ FERNANDO SOARES R.

5.º LE BOUQUET RIGOLO 
DA TERRA QUENTE 
Basset Artesién Normand 
CAFE, PEDRO ANTÓNIO RIBEIRO

3.º PALOMAR WISHFUL 
THINKING 
Fox Terrier de pêlo liso 
PEREIRA, NANCI LIANE RIBEIRO

6.º SGHOST ADVENTURE 
OF LOVERVILLE 
Epagneul Pequinês 
SÉRGIO FINOTE & CRISTINA BRÁS
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MELHOR EXEMPLAR DAS RAÇAS PORTUGUESAS 2021

JOVEM ESPERANÇA 2021

1.º FAB POINT IDALGO 
FIDALGO 
Perdigueiro Português 
GARRIDO, PAULO ANDRÉ C. BOAVIDA

1.º SAMSPRING THE ELEMENT 
OF EARTH 
Samoiedo 
BRITO, PEDRO MIGUEL SILVA

4.º IMPERIO DE VIAMONTE 
Podengo Português Pequeno 
de pêlo cerdoso 
SABINO, MIGUEL ANGELO CONDE

2.º QUE FERA DO MONTE 
DA MÓ 
Cão de Fila de São Miguel 
PEREIRA, AMADEU MANUEL FERREIRA

4.º SIMPLY BLACK WHEN 
YOU CAME INTO MY LIFE 
Schnauzer Miniatura preto 
SILVA, MANUEL ANTÓNIO GOIS DUARTE

3.º SOUTHPOINT KIEZA 
Whippet 
GRACA, LUÍS FILIPE SILVA

6.º DIEGO MARTINEZ 
THE NORTHERN PROUDBULLS 
Bull Terrier Standard 
SANTOS, JOÃO PEDRO FUZEIRO

2.º SAMSPRING FIRE 
ON FIRE 
Samoiedo 
BRITO, PEDRO MIGUEL SILVA

5.º AVIGDORS SERGIA 
Bouledogue Francês 
KEVIN ROCHA RODRIGUES & INÊS 
SILVA RODRIGUES

5.º X’VIRIATO DA ENCOSTA 
DA LOBA 
Cão da Serra da Estrela de pêlo comprido
CARRICO, CELSO FERREIRA MACHADO

3.º BRANDY DO ALTO 
DO CAGICA 
Barbado da Terceira 
CAGICA, LEONOR ALVES

6.º XL DO VALE DE FERMEDO 
Podengo Português Pequeno 
de pêlo liso 
FREITAS, SERGIO PAULO SILVA
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JOVEM PROMESSA 2021

MELHOR VETERANO 2021

CRIADOR CPC 2021 JOVEM 
APRESENTADOR 2021

1.º PALOMAR WISHFUL 
THINKING 
Fox Terrier de pêlo liso 
PEREIRA, NANCI LIANE RIBEIRO

4.º NAZARE NORTH CANYON 
DA CASA AMARELA 
Baixote Standard de pêlo cerdoso 
CANAVERDE, ALIPIO JORGE SILVA

3.º CLAIRCREEK LUSITANO 
OCEANO ATLANTICO 
Cão de Água Português 
PAULA SAMPAINHO OLIVEIRA & HUGO 
SAMPAINHO OLIVEIRA

3.º NAY VON SOUTHSEASIGHT 
DILORINI 
Cão de Pastor de Brie
JOÃO RODRIGUES CABELEIRA 
& NIKLAS RUTHVEN-MURRAY

2.º ALDA’S GOLDSTAR GORDON 
RAMSAY 
Yorkshire Terrier
COUTINHO, ALDA M OLIVEIRA

6.º QUE FERA DO MONTE 
DA MÓ 
Cão de Fila de São Miguel 
PEREIRA, AMADEU MANUEL FERREIRA

5.º LITTLE CLAMAR’S ETERNAL 
MELODY 
Cavalier King Charles Spaniel 
LEITE, SOFIA CAMEJO MENDES SALAZAR

6.º SWEET DOLLY DOLLY 
DO VALE DE LEAO 
Bulldog Inglês 
SEABRA, JOÃO FILIPE ABRANTES 
OLIVEIRA

2.º DIANA TAURASI 
DE BOSCARDINI 
Golden Retriever 
ARAUJO, OSCAR MIGUEL FERRAZ ALVES

1.º DORIAN SPRING CHARLEEN 
LUMIERE DE LA VIE MW15 
Samoiedo
BRITO, PEDRO MIGUEL SILVA

1.º BOSCARDINI 
Golden Retriever
ARAUJO, OSCAR MIGUEL FERRAZ ALVES

2.º PASTOR DO AVE 
Cão De Pastor Alemão 
De Pêlo Curto
SILVA, HUGO MIGUEL FERREIRA

1.º MARIA FLORES RIBEIRO
2.º MARGARIDA CARICHAS
3.º ORIANA MARTINS
4.º DINIS SANTOS

5.º DON BENITO 
DE PERABERNARDO
Bouledogue Francês 
KEVIN ROCHA RODRIGUES & INES 
SILVA RODRIGUES

4.º RUCA DAS TERRAS D’CISTER
Cão da Serra da Estrela 
de pêlo comprido 
SILVA, FRANCISCO JOSÉ CARREIRA
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PATROCÍNIOS ANUAIS

SÓCIOS 
E CANICULTORES

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

A área de atendimento ao público manteve-se sempre operacional seguindo todas as regras 
sanitárias obrigatórias, devidamente apetrechada para fazer face às regras de proteção. 
O atendimento presencial foi feito maioritariamente por marcação prévia.

n Sempre atentos e como é habitual, 
no final do ano elaborámos e distribuí-
mos a todos os sócios um bloco notas 
personalizado com o logo do nosso 
Clube.
Um novo cartão de sócio associado a 
algumas benesses e descontos está 
já em fase de estudo, para ser imple-
mentado a partir de 2022.
De salientar que o nosso número de 
sócios tem vindo a aumentar progres-
sivamente, o que é sinal que a paixão 
e o interesse pela canicultura estão 
cada vez mais vivos.

Segue-se o relatório de todo o nosso trabalho através das nossas comissões,
 referente a este ano, no qual poderão apreciar o que foi feito nas diversas vertentes 
do nosso clube em prol da canicultura em Portugal.
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COMISSÃO 
DO LIVRO DE ORIGENS

n Sem dúvida consequência da pan-
demia, dos confinamentos e do tele-
trabalho, que aumentou o tempo dis-
ponível em família e passado em casa, 
fomentando a vontade de partilhar a  
vida com animais de companhia, as-
sistiu-se em 2021 a um enorme cres-
cimento do número de registos reali- 
zado – ninhadas e cachorros, bem co- 
mo de cães importados.
Em 2021 foi realizado o registo indi-
vidual de 17.781, num total de 18.659 
registos individuais, o que representou 
um aumento de 25% relativamente ao 
ano anterior. O número de registos de 
ninhada aumentou cerca de 20%, ci-
frando-se o rácio de cachorros/ninha-
da em 4,79.
O número de transferências realiza-
das aumentou mais de 23%, tendo a 
proporção relativamente aos registos 
individuais realizados diminuído para 
41,44%.
Foram realizados um total 184 regis- 
tos no RI por confirmação de raça, sen- 
do que 73 foram de raças portuguesas, 

tendo sido inscritos um total de 274 
animais com registo condicionado.
Atendendo os períodos nos quais não 
foi possível realizar verificações, bem 
como o dever de especial cuidado, foi, 

ainda assim, possível verificar 200 ni- 
nhadas recorrendo à rede de verifica- 
dores disponível, sendo efetuado o con- 
trolo de filiação aleatório a várias ni-
nhadas, recorrendo a testes de ADN.

REGISTOS EFETUADOS 2012-2021
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Declarações de Ninhada 4.332 3.789 3.716 3.420 3.340 3.256 3.217 3.202 3.491 3.976

 Registos de Ninhada 4.112 3.608 3.489 3.280 3.137 2.999 3.026 3.017 3.107 3.709

 Registos no LOP 17.948 15.431 14.791 13.784 13.128 12.921 12.867 12.769 13.395 16.866

 Registos no RI 1.138 1.181 1.344 1.389 1.751 1.457 1.541 1.561 1.458 1.793

 Transferências 9.750 8.189 8.048 7.446 6.409 6.455 6.357 6.090 6.252 7.733

 Afixos 100 112 113 106 130 124 105 111 126 163

 Exemplares Exportados 578 566 592 617 613 684 721 687 572 818

 Exemplares Importados 369 401 366 418 386 463 420 482 338 672
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AS 10 RAÇAS (ESTALÃO) MAIS REGISTADAS EM 2021

 1 1 Cão de Pastor Alemão 1752 63 1815 +267 17,31%

 2 2 Labrador Retriever 1328 55 1383 +269 24,15%

 3 3 Bouledogue Francês 649 63 712 -35 -4,69%

 4 11 Setter Inglês 671 28 699 +301 75,63%

 5 5 Spitz Alemão 626 9 635 +159 33,40%

 6 13 Braco Alemão de pêlo curto 586 2 588 +232 65,17%

 7 4 Golden Retriever 573 10 583 +27 4,86%

 8 9 Epagneul Bretão 578 2 580 +151 35,20%

 9 12 Cane Corso 508 65 573 +200 53,62%

 10 6 Beagle 546 8 554 +84 17,87%

 Totais   7817 305 8122 +1655 24,90%

 2021      2020 RAÇA LOP RI Total   Variação
POSIÇÃO

n A tabela de raças mais registadas apresenta, em 2021, algumas alterações. Tendo-se mantido as 3 raças mais regis-
tadas, é de destacar a entrada na lista de mais duas raças de cães de parar revelando a apetência por este tipo de raças. 
Destaca-se ainda que apesar de ter aumentado o número de registos, o Cão da Serra da Estrela não marca presença 
nesta tabela ao contrário do que tem sido hábito.
Estas dez raças mais registadas representaram 43,59% do total de registos individuais, diminuindo ligeiramente o seu peso. 
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REGISTOS DE RAÇAS PORTUGUESAS

 1 1  Cão da Serra da Estrela 433 92 525

   pêlo comprido 417 52 469 +121 34,77%

   pêlo curto 16 40 56 -23 -29,11%

 2 3 Cão de Água Português 477 2 479 +177 +58,61%

 3 6 Cão de Gado Transmontano 226 235 461 +262 +131,66%

 4 2 Perdigueiro Português 342 19 361 +31 +9,39%

 6 5 Cão de Fila de São Miguel 127 78 205 0 –

 7 10 Podengo Português Médio 76 74 150

   pêlo cerdoso 48 40 88 +22 +33,33%

   pêlo liso 28 34 62 +37 +148,00% 

 8 8 Cão da Serra de Aires 87 47 134 -22 -14,10%

 9 7 Cão de Castro Laboreiro 110 9 119 -45 -27,44%

 10 9 Podengo Português Pequeno 114 4 118

   pêlo cerdoso 60 1 61 +12 +24,49%

   pêlo liso 54 3 57 -2 -3,39%

 11 13 Podengo Português Grande 17 32 49

   pêlo cerdoso 8 1 9 -15 -62,50%

   pêlo liso 9 31 40 +5 +14,29% 

 12 11 Barbado da Terceira 41 7 48 -13 -21,31%

 13 12 Cão do Barrocal Algarvio 5 9 14 -47 -77,05%

 Totais   1.185 708 2.893 +492

 2021      2020 RAÇA LOP RI Total   Variação
POSIÇÃO

n Assistimos em 2021 a aumento do 
número de registos de cães de raça por- 
tuguesa, na ordem dos 20%, ainda as-
sim abaixo do aumento geral de regis-
tos, o que significa uma pequena dimi-
nuição do peso das raças portuguesas 
(15,5%) sobre o total de registos. 
Uma vez mais o Cão da Serra da Es-
trela é a raça portuguesa mais regis- 

tada, com cerca de 100 indivíduos mais  
do que no ano transato.
Assinalamos as subidas muito signifi- 
cativas do Cão de Água Português e prin- 
cipalmente do Cão de Gado Transmon- 
tano, raça esta que mais do que dupli- 
ca o número de efetivos registados duran- 
te o ano, sendo mesmo o ano com maior 
número de registos destas duas raças.

Salienta-se ainda a contínua quebra 
de registos da raça Barbado da Tercei-
ra, apresentando desta vez uma dimi-
nuição de cerca de 20%, bem como os 
decréscimos do Cão da Serra de Aires, 
Cão de Castro Laboreiro e ao Cão do 
Barrocal Algarvio, que quebra o ciclo 
ascendente de registos do anos ante-
riores.
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EVOLUÇÃO DAS RAÇAS PORTUGUESAS 2012-2021
 RAÇA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 BT 161 159 203 148 117 110 120 52 61 48

 CSEpC 553 394 507 484 477 432 348 473 348 469

 CSEpc 73 23 40 50 93 77 60 75 79 56

 CSA 114 86 90 109 105 81 98 130 156 134

 CAP 204 165 205 287 254 291 316 211 302 479

 CCL 231 146 175 202 182 167 182 115 164 119

 CFSM 316 275 238 213 189 194 175 253 205 205

 CGT 200 154 170 209 325 219 305 280 199 461

 CBA     359 3 38 45 61 14

 PeP 199 144 243 194 219 233 298 278 330 361

 PoPGpc 15 22 20 13 13 24 21 10 24 9

 PoPGpl 28 16 42 56 34 10 23 49 35 40

 PoPMpc 108 144 94 91 94 72 75 78 57 88

 PoPMpl 83 87 61 45 58 34 38 19 34 62

 PoPPpc 117 102 102 92 84 47 56 75 49 61

 PoPPpl 95 67 67 64 77 72 36 73 59 57

 RA 208 193 188 172 196 210 130 188 238 230

 Total 2705 2177 2445 2429 2876 2276 2319 2404 2401 2401
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 EXPOSIÇÃO PRESENTES INSCRITOS 
 135.ª  E.C. Internacional do CPC - LW - (QC) 1535 1677
 136.ª  E.C. Internacional do CPC - CPCW - (QC) 1491 1708
 21.ª  E.C. Internacional de Santarém 653 740
 27.ª  E.C. Nacional de Santarém 649 712
 11.ª  E.C. Internacional de Braga 592 654
 14.ª  E.C. Nacional de Braga 557 614
 12.ª  E.C. Nacional do Fundão 456 503
 13.ª  E.C. Internacional de Aveiro 374 412
 28.ª  E.C. Nacional do Alto Alentejo 364 391
 20.ª  E.C. Nacional de Aveiro 359 394
 19.ª  E.C. Nacional da Ribeira Grande (AZW) 190 214
 11.ª  E.C. Internacional da Ribeira Grande (QC) 184 223

n Assim, no decorrer de 2021, foram 
realizadas 6 Exposições Internacio-
nais, sendo 3 Qualificativas de Cam-
peonato, 6 Exposições Nacionais, 19 
Exposições Especializadas organiza-
das por clubes de raça, 2 Exposições 
especializadas de um grupo de raças 
(Chocalhos 2021), 2 Exposições Es-
pecializadas de Raças Portuguesas, 
1 delas Qualificativa de Campeonato, 
33 Exposições Monográficas e 1 Con-

curso aberto a todas as Raças (Ilha 
Terceira).  
Considerando, apenas as Exposições 
Nacionais, Internacionais e de Raças  
Portuguesas, tivemos um total de 8418  
exemplares inscritos e 7558 exempla-
res presentes.
Ordenando as Exposições Caninas 
Nacionais e Internacionais, pelo nú-
mero de exemplares presentes ob-
servámos:

Foi levada a cabo uma reunião com todos os responsáveis técnicos das Exposições Caninas, no sentido de 
que estes, juntos às respetivas entidades organizadoras, reiterassem o interesse da continuidade da realiza-
ção dos seus eventos, tendo também sido solicitada a sua reflexão sobre o atual Regulamento de Eventos de 
Morfologia Canina, e que fizessem chegar à Comissão de Exposições, as propostas de alteração que enten-
dessem relevantes para melhoria do mesmo.

COMISSÃO 
DE EXPOSIÇÕES

O ano de 2021, foi uma vez mais, 
um ano atípico para a sociedade 
em geral e em particular para a 
nossa atividade, marcado pelas 
contingências da situação 
pandémica causada pelo vírus 
SARS-CoV-2. Assim, foi apenas 
no mês de maio, que se tornou 
possível retomar os eventos de 
morfologia canina. Contudo, no 
decorrer do ano outras exposições 
que se encontravam calendarizadas 
se viram canceladas.
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12.ª E.C. NACIONAL DO FUNDÃO

11.ª E.C. INTERNACIONAL DE BRAGAMONOGRÁFICA SERRA DA ESTRELA

13.ª E.C. INTERNACIONAL DE AVEIROMONOGRÁFICA FILA DE S. MIGUEL
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MONOGRÁFICA SERRA DE AIRES28.ª E.C. NACIONAL DO ALTO ALENTEJO

MONOGRÁFICA CÃO DE ÁGUA

MONOGRÁFICA C. G. TRANSMONTANO21.ª E.C. INTERNACIONAL DE SANTARÉM

MONOGRÁFICA BARBADO DA TERCEIRA
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TROFÉUS ANUAIS

OUTRAS ATIVIDADES

n Foram analisados e adaptados, à realidade existente devido às circunstâncias impostas pela situação pandémica que 
temos vivido, os Regulamentos dos Troféus Anuais para 2021 e 2022, bem como no decorrer de 2021 foram acompanha-
dos os resultados destes e atribuídos os respetivos prémios em conformidade com os Regulamentos em vigor.

n Foram realizadas reuniões da Co-
missão de Exposições e auscultados os  
seus elementos, para as alterações  
aos Regulamentos dos Troféus Anuais,  
visando a adaptação dos mesmos a  
um calendário que continua restrito por  
imposições resultantes do contexto 
pandémico instalado, bem como às 
alterações ao Regulamento de Even-
tos de Morfologia Canina a serem pos- 
teriormente apresentados à direção 
e para proposta de aprovação em As-
sembleia Geral.

Numa política de envolvimento e di-
versificação dos diversos atores desta 
nossa atividade, foram abertas, pela 
primeira vez no site do Clube Português 
de Canicultura, inscrições para a for-
mação inicial para comissários de rin-
gue, verificando-se uma enorme ade-
são por parte dos canicultores a esta 
iniciativa, tendo-se registado um total 
de 145 inscrições. Devido a esta ma- 
ciça adesão, e para responder ao nú-
mero elevado de inscrições, foi neces- 
sário programar várias ações de forma- 

ção em vários pontos do território na-
cional, que se estenderão para além 
do ano de 2021.
Assim, foram já efetuadas em Lisboa, 
na sede do Clube Português de Cani-
cultura, três ações de formação com 
um total de 56 inscrições e 42 presen-
ças, e uma em São Miguel, na sede do 
Clube de Cão de Fila de São Miguel, 
aquando da realização das Exposições 
Caninas realizadas nesta Região Au-
tónoma, com um total de 5 inscrições 
e 5 presenças.



RELATÓRIO E CONTAS 2021
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA

27

COMISSÃO DINÂMICA 
E DE JOVENS CANICULTORES

A nova COMISSÃO 
DINÂMICA (CD) inclui 
membros canicultores 
de diversas áreas de interesse 
cinológico, distribuídos 
em duas áreas geográficas 
distintas, nomeadamente, 
o norte e sul do país. Esta 
comissão tem o objetivo 
de promover a curiosidade, 
a paixão e a sede 
de conhecimento sobre 
a canicultura, sobre 
as funcionalidades caninas 
e as atividades cinotécnicas 
do CPC.

AÇÕES DE FORMAÇÃO SOBRE CANICULTURA

JANTAR DE CANICULTORES DO NORTE

n Têm sido propostas a diversas entidades públicas a possibilidade de concretizar colaborações conjuntas no âmbi-
to de um projeto que visa a realização de sessões de formação sobre a Canicultura, lecionadas por formadores nas 
áreas do treino e saúde animal, proporcionando ao público em geral, ações de formação sobre a Canicultura, que se 
baseiam nos seguintes temas: treino e obediência canina; comportamento canino; bem-estar animal; primeiros so-
corros em animais de companhia; ações de rastreio veterinário, demonstrações de modalidades desportivas, entre 
outros temas de interesse cinológico. 

n Em coordenação com a Comissão Norte do CPC, o núcleo Norte da Comissão Dinâmica promoveu um encontro 
de jovens canicultores por ocasião do jantar anual que se realizou em Leça da Palmeira, em dezembro. 
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ESTRUTURAÇÃO 
DA COMISSÃO

PROTOCOLOS 
INTERNOS

PARTICIPAÇÃO 
EM EVENTOS

n Sendo que se trata de uma co- 
missão nova, durante os seis me-
ses de mandato do ano 2021, a 
Comissão Dinâmica organizou di-
versas reuniões internas e criou 
várias formas de atuação dentro 
da comissão. Foi criado um logo-
tipo oficial da comissão, assim co- 
mo uma página de Facebook e 
Instagram, nas quais decorrem 
campanhas de sensibilização so-
bre os cães de raça, informação so- 
bre as Raças Portuguesas e sobre 
outros temas relacionados com a  
Canicultura. Também têm sido cria- 
dos internamente, conteúdos pan-
fletários de apoio a diversas áreas 
de atuação no âmbito da comissão.  

n Foram estabelecidos protoco-
los internos com Universidades de  
Medicina Veterinária, com a fina-
lidade de organizar e coordenar 
ações de formação sobre temas de 
cariz cinológico. Para esse efeito, 
foram criados internamente, ins- 
trumentos pedagógicos multimé- 
dia sobre uma série de temas rele-
vantes. Também procurámos esta- 
belecer protocolos de colaboração  
com entidades já atuantes no âm- 
bito cinotécnico e da Proteção Civil. 

n A Comissão Dinâmica esteve 
presente com um stand e demons- 
trações de atividades cinológicas 
na Festa Animal de Oeiras, em ou- 
tubro. Esteve igualmente presen- 
te com um stand oficial nas Expo-
sições Caninas Winner, no CNEMA, 
em novembro e nas Exposições Ca- 
ninas de Santarém, em dezembro.

BRANDING

CPC JOVEM, UMA NOVA SUBCOMISSÃO

n No seguimento das preocupações e objetivos da Comissão Dinâmica realizá-
mos esforços para construir um logotipo oficial da comissão com sucesso.
Elaborámos diversos materiais de divulgação para promover a Canicultura, o 
CPC e as atividades da Comissão Dinâmica, tais como canetas alusivas ao CPC, 
livretos sobre as raças portuguesas, sobre as condutas e normas a seguir, roll 
ups e vinis, estalões e panfletos variados.
Fazendo valer a denominação da Comissão Dinâmica utilizámos uma carrinha 
clássica com grande destaque para a promoção da Canicultura e das raças ca-
ninas, decorando-a a rigor e transportando-a para os mais diversos eventos. 

n A Comissão Dinâmica tem dado apoio à nova equipa da Subcomissão CPC 
Jovem (SJ), com o intuito de incentivar à descoberta e à aprendizagem de con-
teúdos relacionados com a Canicultura. Os mentores da Comissão Dinâmica 
pretendem ser mais do que uma simples fonte de inspiração para os membros 
da Secção Jovem, fortalecendo laços entre gerações, através de atividades 
conjuntas que envolvam as diversas áreas de atuação da Canicultura, dando 
destaque às Raças Portuguesas. Com esse objetivo estivemos presentes com 
um stand conjunto da Comissão Dinâmica e do CPC Jovem nas Exposições Ca-
ninas do CPC em Santarém e na AVISAN, no CNEMA onde foram distribuídos 
panfletos e material de divulgação aos visitantes e canicultores. 
A responsável da Subcomissão, Raquel Colaço, foi nomeada representante de 
Portugal na FCI Youth.
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COMISSÃO DE SAÚDE E BEM-ESTAR
Esta nova Comissão do CPC deu início ao seu trabalho em outubro com o objetivo, entre outros, de promover a atividade 
amadora na criação de cães onde se destaquem a saúde, o bem-estar e a qualidade dos exemplares produzidos.

n Foi feita a divulgação do programa 
da Comissão de Saúde e Bem-Estar 
da FCI, também de recente formação, 
entre os diferentes membros da co-
missão e discussão sobre estratégias 
de divulgação do mesmo programa. 
Foi estabelecido um cronograma de 
formações em bem estar assente nos 
modelos de webinars abertos a sócios 
e não sócios em apoio ao programa de 
responsabilidade social que teve início 
com a realização do webinar “sozi-
nho em casa e agora?”. Este evento 
foi o primeiro de vários webinars com 
continuidade e que serão promovidos 
pela Comissão de Saúde e Bem-Estar.
A comissão deu apoio estratégico ao 
desenvolvimento de atividades com o 
CPC Jovem para implementar em vá-

rias escolas – na disciplina de educa-
ção para a cidadania e em atividades 
a realizar junto do publico das expo-
sições caninas com vista a divulgação 
de temas relacionados com o progra-
ma de Bem-Estar da FCI. 
Foi criado um logotipo específico da 
Comissão para ser incluído em todas 
as comunicações.
No fim do ano foi feito o lançamento da  

Campanha de sensibilização para o pú- 
blico “Um cão é para a vida toda e não 
só para o Natal!”, em apoio ao programa  
de responsabilidade social, com abran- 
gência à sociedade e que foi fonte de 
inspiração de campanhas similares por  
outros atores sociais ligados ao cão.
Foram traduzidos dois documentos da 
Comissão de Bem-Estar da FCI para se- 
rem divulgados a partir do próximo ano.

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
n O Programa de Responsabilidade Social contou com a colaboração das várias comissões para a compliance 
ética das suas ações e a abordagem transversal das suas áreas temáticas. 
Num estímulo de cooperação e vínculo entre os canicultores e a sociedade, foi desenvolvido o ciclo de regras do 
1.º Regime Concursal do programa de responsabilidade social a implementar a partir de março de 2022.

COMISSÃO DE CÃES 
DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL

Os cães de intervenção psicossocial têm assumido um papel de crescente reconhecimento e progresso em Portugal 
e no mundo inteiro.

n 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 várias áreas de intervenção abrangentes nesta comissão.
Este projeto teve início em 2020 e está, devido a sua complexidade, ainda em processo de 
implementação.
Durante o ano de 2021, foi realizado um webinar sobre “O Luto no processo de perda de uma 
animal de estimação”, com a Psicóloga Clínica Dra. Sofia Gabriel e com a moderação do Psi-
cólogo Clínico e Forense, membro da Comissão de CIP do CPC, Dr. Mauro Paulino. 
Sendo que se trata de uma comissão nova, durante os seis últimos meses de mandato do ano 
2021, a comissão CIP organizou diversas reuniões internas, estabelecendo várias formas de 
atuação dentro da comissão. 
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COMISSÃO 
DE PROVAS DE CAÇA 

O nosso percurso inicial 
passou por cimentar maiores 
relações com os clubes 
de raça, condutores 
e criadores marcando 
presença constante 
nos diferentes eventos 
que concernem as provas 
de caça.
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n A promoção da modalidade foi, e 
continuará a ser, uma realidade junto 
da sociedade e do sector político, desta 
forma, a 3.ª Comissão colaborou com  
a Direção do Clube Português de Cani- 
cultura e iniciou um ciclo de contactos 
com os diferentes grupos parlamenta- 
res e com o Ministério da Agricultura 
para fazer face a determinadas pro-
postas e projetos de lei que iriam a dis- 
cussão em Assembleia da República 
onde a nossa atividade era visada com 
um objetivo único de prejudicar este 
sector. 
Com estes contactos tivemos oportu-
nidade de transmitir ao tecido político 
as nossas realidades e preocupações 
futuras, demonstrando o relevo e im-
pacto que a organização das provas 

desta modalidade têm nos ecossiste- 
mas. Evidenciámos com clareza o fac- 
to das espécies cinegéticas se encon-
trarem com graves problemas popu-
lacionais, existindo até várias zonas do  
nosso território onde não existem por 
completo e que por via dos repovoa-
mentos que realizamos com centenas 
de exemplares nos diferentes terrenos  
onde organizamos provas, estes pas-
sam a ter. Explicámos que nas nossas  
provas não realizamos o abate da pe- 
ça, nem tão pouco utilizamos armas, 
o nosso foco encontra-se na avaliação 
da prestação do cão e do condutor no 
terreno, realizando as provas e deixan- 
do os terrenos com os mesmos exem-
plares que inserimos aquando do repo- 
voamento, promovendo assim um au-

mento efetivo dos exemplares de es-
pécies cinegéticas que têm um papel 
importantíssimo nos ecossistemas.
Este caminho que iniciámos será ex-
tenso e contínuo uma vez que apenas 
promovendo e valorizando estas ativi-
dades poderemos receber melhorias 
efetivas e contribuir para um futuro 
mais próspero. 
A comissão desenvolveu a sua ativi- 
dade regular ao longo do ano e, a exem- 
plo dos anos anteriores, realizou todos  
os eventos agendados para o período 
do ano de 2021. 
Em setembro foi com um enorme pra-
zer que marcámos presença nas pro-
vas de trabalho da Associação Perdi-
gueiro Português, acompanhámos as 
provas nos dois dias e realizámos a 

CÃES 
DE PARAR
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entrega de prémios em conjunto com 
a direção da APP.
Em setembro foi com um enorme pra-
zer que igualmente marcámos pre-
sença e acompanhámos as provas de 
trabalho do Clube Português de Cães 
de Parar Britânicos.
Em novembro colocámos em prática  
os planos e esforços realizados nos me- 
ses anteriores, com a realização do 
Open e da Taça de Portugal de Caça 
Prática, agradecemos proprietário da 
herdade, Sr. Villar Mayor pela dispo-
nibilização na primeira hora dos ter-
renos e ao Município de Arronches na 
pessoa do Sr. Presidente João Crespo 
pelo apoio prestado. No final das pro-
vas promovemos um almoço para to-
dos e realizámos uma cerimónia para 
entrega de prémios e homenageámos 
uma figura importante pelo trabalho e 
dedicação em prol dos cães de parar, 
Sr. José Marques Pereira.
Os vencedores da Taça foram Pep 
Bretonique Style (Epagneul Bretão) 
de Jorge Piçarra e Jaro de Campe-
rallana (Setter Irlandês) de Alexan-
dre Magalhães.
A 3.ª Comissão, por razões de força 
maior, sofreu uma ligeira alteração es- 
trutural, sendo que Joaquim Vitorino 
assumiu a coordenação da comissão e 
passámos a contar com mais um no- 
vo elemento, Eng. Paulo Paixão, um 
reforço válido com bastante experiên- 

cia sobretudo no que toca aos licencia- 
mentos imprescindíveis para a prática.
A 3.ª Comissão encontra-se continua-
mente à procura de novos terrenos 
com qualidade e que reúnam as con-
dições necessárias para a prática das 
nossas atividades, assim como para 
transmitir aos respetivos clubes, faci-

litando-lhes algum (imenso) trabalho 
de procura.
Em dezembro, promovemos uma reu-
nião com os clubes de raça do 7.º gru-
po, a fim de elaborar em conjunto o 
calendário de provas para o ano 2022 
e discutir as perspetivas de colabora-
ção futura.
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RETRIEVERS E SPANIELS
n A subcomissão de Retrievers e Spaniels foram respetivamente formadas com elementos válidos para o efeito. 
Os elementos reuniram com o coordenador da 3 comissão com o objetivo de trocarem impressões acerca dos 
objetivos comuns e a fim de elaborar em conjunto um calendário de atividades.
A subcomissão de Retrievers e Spaniels encontra-se a preparar o seu caderno de encargos e atividades para o 
próximo ano.

n Após a tomada de posse, a nova Sub- 
comissão de Podengos, integrada na 3ª  
Comissão, tem mantido reuniões de pe- 
riodicidade mensal, com vista a discu- 
tir e planear as suas atividades em prol  
dos objetivos de promoção e desenvol- 
vimento da Raça Podengo Português.
Foram efetuadas visitas e contactos, 
com vista à instalação de um Campo 
de Treino de Caça e prospeção de ter-
renos com vista à realização das pro-

vas de TAN. Foi definida a data e local 
para a realização da primeira prova de 
TAN, que terá lugar no concelho de 
Almeirim, no dia 3 de abril de 2022.
Foi definida a participação nas 3 maio-
res e mais emblemáticas Feiras de Ca- 
ça do país, em diferentes localizações 
geográficas, com vista a promover  
a Raça e permitir o contacto e even-
tual realização de RI em cães que es- 
tão na posse de Caçadores e Matilhei- 

ros e não se encontram registados.
Após análise crítica e detalhada, foi efe- 
tuada recomendação para alteração 
do regulamento do TAN para Podengos.
Estão a ser delineadas outras ativi-
dades de promoção e valorização da 
Raça, nomeadamente quanto à varie- 
dade Podengo Português Grande, es-
tando a decorrer contactos com outras  
Entidades, com vista a conseguir a rea- 
lização cabal das mesmas.

PODENGOS
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COMISSÃO 
DE PROVAS PRÁTICAS 

AGILITY
n As atividades do Agility em Portu-
gal sofreram o impacto extremamente 
negativo da Pandemia Covid 19, neste 
âmbito foi desenvolvido e implemen-
tado o Plano de Contingências para o 
Agility relativo ao Covid 19.
Destaca-se o facto de termos visto o 
Agility European Open e o Junior Open 
Agility World Championship previstos 
para a Cidade de Abrantes adiados 
para 2025.
Também o Campeonato Nacional de 
Agility viu apenas quatro provas cum-
pridas o que se revelou insuficiente para 
a atribuição dos títulos de campeões 
Nacionais de Agility. No entanto, foi 
possível organizar 4 Provas Open.
Adicionalmente foram canceladas as 
Provas Seletivas para o Campeonato do 
Mundo de Agility uma vez que o Wor-
ld Agility Championship foi cancelado 
também por motivos da pandemia.
Ainda assim, foi possível realizar a Ta- 
ça de Portugal no dia 10 de junho de 
2021 cujos vencedores foram os se-
guintes:
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Infantil Small Individual 
– Tomás Narciso com Sheepy 
do Clube Ocean Agility
Small Individual 
– Cátia Santos com Suzy Clube 
do Niki Ladra
Medium Individual 
– Francisco Esteves com NOA 
do Clube Niki Ladra 
Large Individual 
– Sérgio Sousa com Cat do Clube 
Niki Ladra
Equipas 
– Niki Ladra – com os seguintes 
binómios: Sérgio Sousa com Cat, 
Sérgio Sousa com Toby, Francisco 
esteves com Noa e Andreia Duarte 
com Tobias.
Durante o ano foi possível continuar o 
desenvolvimento do programa infor-
mático de tratamento de resultados 
FLOW AGILITY com a introdução de  
novas valências, designadamente o se- 
guimento de ordens de entrada em 
prova e de resultados on line e em tem- 
po real.
No período a que se refere o relatório, 
fruto do ato eleitoral realizado pelo CPC, 
foi possível constituir uma nova Sub-
comissão de Agility composta pelos 
elementos Jorge Pires, Manuel Mar- 
tins, Bruno Branco e Domingos Carneiro. 
A Subcomissão de Agility apresentou  
o seu plano para a época 21/22 no dia  
13 de Agosto o qual assenta nos se-
guintes vetores: formação de compe-
tidores, Juízes e comissários de pista; 
consolidação da digitalização do pro-
cessamento das competições de Agi-
lity; competições de Agility e credibili-
zação do Agility em Portugal.
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OBEDIÊNCIA
n Tendo as duas últimas épocas sido 
atípicas, devido à pandemia de Covid-19, 
a Subcomissão viu-se na obrigação de 
juntar duas épocas e apenas atribuir 
os títulos de campeonato referentes à  
época desportiva 2020/2021. Com efei- 
to em 2020 apenas foi possível rea-
lizar 4 provas e em 2021 somente 8 
(das 14 programadas), espalhadas de 
norte a sul do país.
Numa das provas realizadas foi atribuí- 
do pela FCI ponto para campeonato in- 
ternacional da modalidade (CACIOB), 
tendo sido muito disputada por binó-
mios de Portugal e da vizinha Espanha.

O fim-de-semana de 11 e 12 de de-
zembro foi o culminar das atividades 
da modalidade, com a realização da 
Taça de Portugal (Troféu Fernando Ga- 
lhós), em São Brás de Alportel, no Al-
garve. Nesse grande evento participa-
ram 17 dos 18 binómios apurados ao 
longo da época desportiva, distribuí-
dos pelas três classes competitivas.
Na noite de 11 de dezembro reuni-
ram-se num excelente jantar de gala 
membros da Direção do CPC, da Sub-
comissão, da Câmara Municipal e da  
Junta de Freguesia de São Brás, juí-
zes, comissários, praticantes e apoian-
tes da modalidade, onde foram feitas 
homenagens e distribuídos diversos 
prémios, entre eles os do campeonato 
que então findou.

Sagraram-se vencedores do Campeo-
nato Nacional 2020/2021:
Campeã Nacional absoluta (C3): 
Luísa Bartolomeu com Berkana Maët, 
pastor belga fêmea, em 
representação da Iron Dog;
Melhor Binómio de C2: 
Bárbara Vieira com Sapphire Styx 
da Aldeia Gallega, border collie 
fêmea, em representação da Quinta
dos Patudos;
Melhor Binómio de C1: 
César Matos com Dirka da Rua 
do Beco, pastor alemão fêmea, 
em representação do Clube Cinofilo 
do Alentejo;
por equipas, sagrou-se vencedor 
o Clube Cinófilo do Alentejo, seguido 
pela Associação Vimaranense 
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Super Cães, Iron Dog e Dog Camp;
no ranking de escolas a Caneutile 
obteve novamente o primeiro lugar.

Por seu turno, foram vencedores da 
Taça de Portugal 2021 os seguintes 
binómios:
em Classe 3: 
Marco Silva, com Nagarabi Grim 
(Border Collie), da Associação 
Vimaranense Super Cães).
em Classe 2: 
Bárbara Vieira, com Saphire Styx 
da Aldeia Gallega (Border Collie), 
da Quinta dos Patudos;
em Classe 1: Miguel de Sousa, com 
Sealords Tiny Dancer (Old English 
Shepdog), da Housepet.

No dia 12/12 realizou-se, no Salão 
Nobre da Junta de Freguesia de São 
Brás, uma sessão de esclarecimento 
sobre os novos A regulamentos FCI, 
que vão reger a modalidade a partir de 
1 de janeiro de 2022. A mesma foi mi-
nistrada pelo reputado juiz internacio-
nal holandês Ton Hoffmann, membro 
da comissão executiva da FCI para 
a modalidade, e destinou-se a juízes, 
comissários e praticantes.
Ainda em dezembro, nos dias 3, 4 e 5, 
Portugal esteve representado na reu-
nião anual de Obediência da FCI, pela 
Coordenadora Nacional Teresa Vas-
concelos. Este ano o evento teve lugar 
na plataforma Zoom.
O Campeonato do Mundo da modali-
dade teve lugar em Wichtrach (Berna, 

Suíça), de 12 a 15 de agosto, tendo a 
comitiva nacional sido composta pelo 
binómio – estreante na competição –  
Marco Silva/ Nagararabi Grim, de Gui-
marães, acompanhados da team lea-
der Teresa Vasconcelos.
Durante o ano a subcomissão promo-
veu uma série de reuniões com juízes  
e comissários da modalidade, via Zoom,  
tendo em vista a elaboração de um 
novo regulamento de COB.
Foi também lançado um Manual de 
Procedimentos em Prova, para organi- 
zações e concorrentes durante a Pan-
demia, e alterado provisoriamente o re- 
gulamento de COB para ficar em con-
sonância com o mesmo, por forma a 
garantir a segurança de todos os par-
ticipantes em prova.
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MONDIORING
n De acordo com o relatório apresen- 
tado na época anterior, a época 2019/ 
2021 de Mondioring decorreu num ce-
nário atípico, atendendo à conjuntura 
pandémica que, em Portugal, afetou o 
desporto canino desde março de 2020 
e teve como consequência a decisão 
de prolongar a época para o ano de 
2021, tornando-se assim a época de 
2019/2021, para que todo o trabalho 
realizado pelos binómios até fevereiro 
de 2020 não ficasse perdido.
Considerando isto, para além da Sele- 
tiva Nacional de H.A e da Taça de Por-
tugal, foram realizadas no total 23 pro- 
vas organizadas por 11 clubes diferen- 
tes, entre as quais uma seletiva de H.A. 
Ao longo do campeonato nacional par- 
ticiparam 17 equipas portuguesas, 32  
binómios nacionais e 7 binómios estran- 
geiros em Grau 3, 20 binómios na-
cionais e 5 binómios estrangeiros em 
Grau 2 e 26 binómios nacionais e 5 bi-
nómios estrangeiros em Grau 1.
No que toca aos exemplares apresen- 
tados em prova a contar para o cam-
peonato nacional, foram apresentadas  
quatro raças diferentes, Pastor Belga 
Malinois, Pastor Alemão, Pastor Ho-
landês e Dobermann de 27 afixos de 
criação diferentes, entre os quais 18 
de criadores portugueses.
No que toca aos eventos culminantes  
da época, a Seletiva Nacional de H.A. 
(APCPM /CPC) decorreu num dia e con- 

tou com 7 H.A. O vencedor do even-
to foi Morgan Blanchard, pela 5ª vez 
consecutiva. Dois novos H.A. foram 
aprovados com sucesso como H.A. de 
clube e cinco aprovaram ou renova-
ram com sucesso o seu título de H.A. 
Nacionais.
A Taça de Portugal contou com de-
zasseis binómios no total, nomeada-

mente doze binómios em Grau 3, dois 
em Grau 2 e quatro em grau 1. 
O binómio vencedor do evento foi Nuno 
Barreto com Durgha do Vale da Loba- 
gueira que, cumulativamente também 
obtiveram o título de Campeão Nacio- 
nal (pois venceram ambos os rankings, 
da taça e do campeonato nacional no 
grau máximo).
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O binómio vencedor do grande prémio 
em Grau 2 foi Maria David com Noobai 
de la Forge aux Sept Flammes.
O binómio vencedor do grande prémio 
em Grau 1 foi José Sousa com Candy 
Genesis of Top Gun.
O campeonato do mundo decorreu na 
Roménia, em Pecica. Participaram 70 
binómios (40 em grau 3, 15 em grau 2 

e 15 em grau 1). Para representar Por- 
tugal neste campeonato do mundo  
estiveram presentes dois juízes por-
tugueses, Celso Alves que julgou o 
campeonato do mundo e Dominique 
Blanchard que julgou os grandes pré-
mios do campeonato do mundo em  
grau 1 e 2, e ainda o H.A. Internacio-
nal Morgan Blanchard que participou 

como H.A. do campeonato do mundo, 
devido ao resultado obtido na edição 
anterior da Super Seletiva Internacio-
nal de H.A.
Para a equipa nacional, ficaram apura-
dos 7 binómios portugueses, nomea- 
damente quatro binómios em grau 3, 
1 binómio em grau 2 e 1 binómio em 
grau 1.
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IGP/IFH
n Na modalidade de IGP/IFH, relati- 
vamente a 2021, num ano a contas com  
os efeitos da pandemia mundial, foram 
realizadas 14 Provas, entre as quais a 

Taça de Portugal de Pistagem de 2021 
e a Taça de Portugal de IGP 2021.
Estas 14 Provas foram organizadas por 
11 entidades diferentes e contaram  
com um total de 137 participações de  
concorrentes de várias equipas (23 mais  
concretamente) com cães de várias ra- 

ças, mais especificamente: Pastor Ale- 
mão (44), Pastor Belga Malinois (40), 
Boxer (15), Dobermann (9), Fila de São 
Miguel (2), Pastor Belga Tervueren (1), 
Rottweiler (1), Pastor Australiano (1), 
American Staffordshire Terrier (1) 
Border Collie (1), Weimaraner (1) e La-
brador Retriever (1), bem como sem 
raça definida (20).

Sobre a performance dos concorren-
tes é importante referir que:

• foram aprovados como APTO 
18 cães no Teste de Sociabilidade 
do CPC
• foram aprovados como APTO 
na prova de FCI BH/VT 70 cães 
(9 dos quais no âmbito da certificação 
da legislação dos cães de raça 
potencialmente perigosa).
• 2 Cães obtiveram o título 
de FCI FH2
• 5 Cães obtiveram o título 
de FCI Fpr1
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• 2 Cães obtiveram o título 
de FCI Fpr3
• 9 Cães Obtiveram o título 
de FCI IGP1
• 3 Cães Obtiveram o título 
de FCI IGP2
• 8 Cães Obtiveram o título 
de FCI IGP3

A Taça de Portugal de Pistagem 2021, 
ocorreu em Barcelos a 10 de janeiro, 
contou com 7 participantes inscritos 
em diferentes graus, mas lamentavel- 
mente não consagrou o campeão na- 

PROVAS 
PRÁTICAS 
PARA CÃES 
DE ÁGUA
n No ano de 2021, devido as limi-
tações da pandemia e consequen-
te falta de suporte logístico, não se 
realizaram provas de trabalho de-
vido a não terem sido autorizadas 
pelas entidades competentes.
Continuámos a dar apoio aos países 
onde as provas estão reconhecidas  
e também aos países onde os Clubes 
continuam a trabalhar para obter o 
devido reconhecimento, entre eles 
a Finlândia, Suécia e Noruega, sen- 
do neste último onde o clube de raça 
tem com conversações mais avan-
çadas com o Norsk Kennel Klub.
Foi estudada para apresentar à Di-
reção uma proposta para elabora-
ção de Testes de Aptidão Natural. 
Foi ainda apresentada uma propos- 
ta de regulamento para formar Juízes.

cional de pistagem uma vez que ne-
nhum dos participantes superou a pro- 
va no grau FCI IFH2.
Em Leiria, a 5 e 6 de junho, teve lugar 
a Taça de Portugal de IGP 2021. Esta 
prova contou com 9 inscritos nos di-
ferentes graus, mas uma vez que ne- 
nhum dos concorrentes superou o grau 
FCI IGP3 não foi possível proclamar 
o campeão nacional de IGP 2021.
Em 2021 não foi realizado nenhum dos 
Campeonatos do Mundo da modalidade.
Foram realizadas ações de credencia- 
ção para novos traçadores assim como  
provas práticas de credenciação de fi- 
gurantes, destas ações saíram 4 no-
vos traçadores.
Em agosto de 2021 ocorreu uma alte- 
ração na Subcomissão com a saída de  
António Henriques e a nomeação de 
uma nova Subcomissão constituída por  
Marco Oliveira, Nuno Santos e Hugo 
Rafael.
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COMISSÃO DE JUÍZES
Num ano onde uma grande parte dos eventos foram cancelados a Comissão de juízes conseguiu 
levar a cabo diversas ações e examinar diversos juízes.
n Mesmo sendo um ano bastante pro- 
blemático devido à falta de Exposições  
resultado do período epidemiológico 
nacional, a Comissão de Juízes pro-
gramou e elaborou exames e forma-
ções de forma a colmatar o tempo sem 
apreciação prática.
Teve esta Comissão a pretensão de  
estabelecer equidade em relação aos  
candidatos convocados, realçando o  
facto que os candidatos foram cha- 
mados tendo em conta as raças pre-
sentes em exposições e o número de 
candidatos que se propunham para 
exames.
Foram convocados 26 juízes para rea-
lizar exames de alargamento de raças,  
quer práticos, quer teóricos, em 6 ses- 
sões organizadas ao longo do ano, dis- 
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n A nossa comissão organizou a 10 
de junho, no Cartaxo, o Dia das Raças 
Portuguesas com uma forte presença 
dos criadores, que compareceram com 
os seus exemplares em bom número.
Continuou a divulgação e a procura de 
novas ferramentas tecnológicas para 
melhor informação para melhor divul-
gação das mesmas, promovendo o con- 
vívio salutar entre todos os intervenientes.
Muitos foram os criadores que torna-
ram as nossas raças grandes embaixa- 
doras no panorama internacional par- 
ticipando nos grandes eventos de Cani- 
cultura e obtendo excelentes resultados. 
A Seleção Nacional de 2021 está já for- 
mada e irá participar em 2022 na Mun- 
dial de Espanha com o nosso apoio e 
patrocínio.

Vimos também ser adiado o nosso proje- 
to, já iniciado no ano anterior, de organi- 
zarmos um Summit das Raças Portugue- 
sas a realizar-se no Petfestival, na FIL  
em Janeiro de 2021. Esse projeto, que  
inclui também a realização de uma Ex- 
posição Mundial das Raças Portuguesas,  
bem como um congresso integrado, 
com apresentação técnica dos estalões 
comentadas, em Inglês e Português, a 
desenvolver em parceria com os clubes 
de raça será retomado assim que viável.
A criação do Conselho Superior das Ra- 
ças Portuguesas, que tem por objetivo  
a interlocução entre todos os principais  
atores, a troca de ideias e um fortale- 
cimento visando uma maior diversida- 
de na exposição das nossas autóctones,  
ja se encontra em fase de formação.

tribuídas, quer nas instalações do CPC, 
quer em várias exposições.
Esses juízes foram chamados a prestar 
70 provas, das quais se puderam rea- 
lizar 18 exames escritos e 37 práticos, 
tendo resultado em 50 aprovações.
De forma a examinar os candidatos a  
alargamento, foram elaborados e atua- 
lizados 14 pontos de exame, bem co- 
mo se manteve atualizado o ficheiro 
dos juízes portugueses.
Durante o ano foi aceite 1 candidatura 
a juiz, foram efetuados os tirocínios a 
2 candidatos a juiz, foram nomeados 3 
juízes definitivos (Nacionais), 3 juízes 
de grupos, 1 juiz de Melhor de Raças 
Portuguesas, 1 juiz All-Breeds Nacio-
nal e 1 juiz All-Breeds Internacional 
(pendente de aprovação pela FCI).
Na área do trabalho, foi aceite 1 candi-
datura a juiz de Provas de Mondioring, 
que irá prestar provas de admissão 
em 2022.

COMISSÃO 
DE RAÇAS 
PORTUGUESAS

2021 foi um ano demasiado complicado devido a crise 
epidemiológica, com diversas restrições no normal 
desempenho para divulgação das Raças Portuguesas.
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CÃO DO BARROCAL 
ALGARVIO

GESTÃO DOS PROJETOS 
PARA AS RAÇAS 
PORTUGUESAS 

Ao longo do ano mantivemos o nosso 
apoio a este projeto, mas devido à 
pandemia houve total impossibilidade 
de se realizarem os habituais Concursos 
regionais referentes às raças Cão de 
Gado Transmontano, Barbado da Terceira 
e Cão do Barrocal Algarvio.
Da mesma forma não foi possível serem 
realizados outros Concursos que têm 
vindo a ser patrocinados pelo nosso 
Clube nas respetivas regiões. Queremos 
salientar que o Cão de Gado Transmontano, 
após o seu reconhecimento oficial pela FCI, 
teve um aumento considerável, 
de registos no RI/LOP, colocando-se em 
3º lugar no topo dos registos das Raças 
Portuguesas, registando  461 exemplares 
da raça, mais 262 do que em 2020.

CÃO DE GADO 
TRANSMONTANO

n O Programa Cão de Gado Transmon- 
tano completou 16 anos de existência.  
E embora sem os habituais concursos 
manteve o seu trabalho na região. Du- 
rante o ano de 2021 foram adquiridos  
a pastores e colocados em outros re- 
banhos 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, as-
sim como a sua utilidade funcional. 
Esse programa existe com base num 

n Mais uma vez o Projeto Barbado da 
Terceira, iniciado em 2005, em con-
junto com a Direção Regional de Agri-
cultura e a Universidade dos Açores 
– Pólo da Terceira não decorreu com a  
dinâmica habitual devido à situação de  
pandemia e por esse motivo não foi pos- 
sível este ano dar continuidade ao tra-
balho local de identificação e resenha de 
exemplares e verificação de ninhadas. 
Foram registadas um total de 10 ninha- 
das, num total de 48 indivíduos, dos quais  

n Deu-se continuidade ao apoio a este  
núcleo de canídeos cujo solar é o Bar- 
rocal Algarvio. Foi um ano de pouca  
atividade visível em que o concurso  
anual não se realizou devido à pandemia,  
estava programada a primeira Mono-
gráfica que também teve de ser cance-
lada. 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 cria-
ção, nomeadamente no fornecimen- 
to gratuito de microchips para o regis- 
to no RI de cachorros nascidos em ni-
nhadas, com a colaboração do Veteri-
nário Municipal de Faro.
Em termos de registos individuais, fo-
ram efetuadas 5 registos no LOP e 9 
inscrições no RI, num total de 6 ninha-
das registadas.
9 cães desta raça estiveram inscritos na 
Exposição Qualificativa de Campeona- 
to comemorativa do 10 de junho. A As-
sociação de Criadores da raça patroci-
nou essa deslocação.

acordo celebrado entre o ICNF/Par-
que Natural de Montesinho e o Clube 
Português de Canicultura, com a cola-
boração da Associação de Criadores 
do Cão de Gado Transmontano. 
Durante o ano registaram-se 235 cães 
no RI e 226 no LOP, verificando se assim 
grande aumento de cerca de 131%, 
mais do que duplicando os números 
do ano anterior. Foram efetuados 9 re-
gisto inicial por exame e 5 exemplares 
com RI passaram a LOP por cumpri-
rem os requisitos para tal. O total de 
cães registados desde o seu reconhe-
cimento oficial é de 4860 exemplares.
Devido à pandemia não foi possível rea- 
lizar os habituais concursos regionais  
de Moimenta, Chaves, Coelhoso, São Ju- 
lião dos Palácios, Mogadouro e Boticas,  
no entanto, em novembro, foi possível  
realizar a Monográfica da raça em Bra- 
gança onde participaram 69 exempla-
res que foram julgados por Luís Catalan.

7 exemplares no RI (1 por exame) e 41  
no LOP, o que representa um decrésci-
mo de cerca de 21% em relação a 2020, 
perfazendo um total de 1880 Barba- 
dos registados nos livros de origens des- 
de o seu reconhecimento oficial.
A 11.ª Monográfica da Raça, organi-
zada pela Associação de Criadores 
do Cão Barbado da Ilha Terceira, rea- 
lizou-se no mês de novembro em An-
gra do Heroísmo, com a presença de 
14 exemplares (4 machos e 10 fê- 
meas) e foi julgada pelo juiz Carlos Mo-
cho. A Presidente do CPC, Carla Mo- 
linari, esteve presente na exposição.
O Clube Português do Barbado da Ter-
ceira (CPBT) realizou em Santarém a 
sua 5.ª Especializada, a qual foi julga- 
da por José Romão e contou com 13 
exemplares (7 machos e 6 fêmeas).

BARBADO DA TERCEIRA
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GABINETE DE INTERVENÇÃO 
POLÍTICO-SOCIAL

O Gabinete de Intervenção 
Político-Social iniciou um 
ciclo de contactos com 
os diferentes grupos 
parlamentares e com 
o Ministério da Agricultura 
para reforçar a importância 
da cooperação futura entre 
as diferentes entidades 
com vista a beneficiar 
a canicultura portuguesa. 

n Nas diferentes reuniões realizadas  
transmitimos as preocupações e ne-
cessidades em prol dos cães raça e dos 
criadores portugueses face ao futuro. 
Reforçamos a tamanha importância 
que o Clube Português de Canicultura 
tem para com a canicultura, as raças 
caninas e as respetivas funcionalida-
des que nos concernem assim como a 
nossa total disponibilidade para cola-
borar sempre que necessário.
Face às diversas propostas e projetos 
de lei que iriam a discussão em As-
sembleia da República onde a canicul- 
tura era visada com um objetivo úni-
co de a prejudicar, elaboramos para 
todas elas documentos fundamenta-
dos, que defendiam na integra a cani- 
cultura e as suas respetivas áreas de 
abrangência, que fizemos chegar a to- 
dos os grupos parlamentares para que  

n Foi apreciada e enviada à Direção 
para aprovação com parecer positivo 
a alteração aos Estatutos do DACP.
Foi enviada à Direção para remessa 
à Assembleia da República um Pa-
recer e Pronuncia sobre o Projeto de 
Lei 903/XIV/2.ª (PAN), sobre a Lei de 
Bases da Caça, que baixou à especia-
lidade.
Temos em mãos a elaboração de um 
Parecer sobre o Projeto de Lei 581/
XIV/2.ª Iniciativa Legislativa de Cida-
dãos - "Determina a proibição das cor-
ridas de cães em Portugal", que afeta 
não só os Galgos de corrida, mas devi-
do à sua deficiente redação, todas as 
atividades que impliquem a realização 

pudessem analisar e auxiliar-se de in-
formação correta e fidedigna.
Em contacto com o Ministério da Agri-
cultura demonstrámos uma vez mais 
a nossa vontade e total disponibilida-
de para protocolar um amplo apoio de 
caráter consultivo para com o Minis-
tério, sempre que existam ou venham 
a existir matérias a discussão que vi-
sem a nossa área de atuação que foi 
prontamente aceite e divulgado pelos 
serviços desse Ministério junto dos 
restantes organismos.
Elaborámos uma apresentação para a 
3.ª Comissão (Provas de Caça) apre-
sentar junto dos seus clubes de raça 
que visava a forma de obter apoios co-
munitários para recursos cinegéticos. 
Uma excelente ferramenta de traba-
lho para todos os promotores das ati-
vidades de provas de caça.

de exercício com canídeos, impossibi-
litando a prática de todo e qualquer 
desporto canino, e no limite com uma 
interpretação mais lacta, até exposi-
ções caninas.
Está em avaliação a sugestão de ela-
boração pela Direção de uma Propos-
ta à DGAV sobre Avaliação Genética 
como objetivo final dos Programas de 
Melhoramento das Raças Autóctones, 
que na versão atual não inclui as raças 
caninas autóctones.
Temos ainda a nosso cargo os proje-
tos de criação de um Estatuto de Cão 
de Proteção de Gado e o do Reconhe-
cimento Internacional do Barbado da 
Terceira.

COMISSÃO TÉCNICA
A Comissão Técnica reuniu 
durante o ano de 2021 com 
alguma regularidade, 
sempre pela plataforma 
Zoom devido à diversidade 
geográfica dos elementos 
que a constituem.
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O enorme desafio e o conse-
quente grande sucesso na  
realização das Exposições Ca- 
ninas Qualificativas do CPC 

no CNEMA, com formato inovador, 
adaptado às condicionantes impostas, 
mostraram claramente a nossa capa-
cidade organizativa e o nosso poder de 
adaptação a situações novas.
Em poucos meses conseguimos pôr 
em funcionamento novas comissões 
e as mesmas já apresentaram bom 
trabalho. 
A área de Cães de Desporto e de Tra-
balho em todas as suas vertentes foi 
dinamizada e apoiada com o acompa-
nhamento direto de membros da nos-
sa direção.
Criámos condições para o funciona-
mento eficaz de uma comissão dina-
mizadora das camadas mais jovens.
Iniciámos a revisão de alguns Regula-
mentos a fim de os modernizar e ade-
quar às regras internacionais.
A nível da Direção, reunimo-nos fre-
quentemente de forma presencial ou 
através das plataformas digitais, dan-
do seguimento a diversas solicitações.
Demos relevo à nossa imagem atra-
vés de uma maior divulgação do nosso 

trabalho nas plataformas e redes so-
ciais, onde foi dado o devido destaque 
para as diversas áreas da canicultura 
e a criação de vários materiais de di-
vulgação e de promoção da nossa ati-
vidade com o “Branding” do CPC.
Conseguimos um importante reconhe- 
cimento mundial pelo nosso trabalho  
ao sermos aceites como CLUBE 
UNESCO, distinção que também mui-
to honra a canicultura.
É de salientar o excelente resultado 

financeiro obtido este ano, em grande 
parte resultante de um crescimento 
muito salutar dos registos nos Livros 
de Origens, mas também proveniente 
de uma gestão meticulosa e eficaz 
dos nossos recursos.
Esta acrescida estabilidade financeira 
vai-nos permitir fazer um maior inves- 
timento em todas as áreas de abran-
gência da canicultura nacional e po-
der implementar novos projetos de di- 
vulgação e promoção da mesma, no- 
meadamente na área da imagem, 
bem-estar e do programa de respon-
sabilidade social. 
Cumpre-nos informar os sócios que 
na sequência do processo eleitoral de  
12 de junho de 2021 foram interpos-
tas duas ações judiciais contra o CPC, 
tendo o mesmo sido citado em dezem-
bro. Ultrapassadas as duas primeiras  
fases, petição inicial e contestação, es- 
ses processos estão a decorrer nos tri- 
bunais competentes.
Queremos expressar os nossos agra-
decimentos a todas as entidades que 
nos apoiaram nas iniciativas de cani- 
cultura ao longo deste ano, e com espe- 
cial relevo para o CNEMA, com o qual 
colaborámos diretamente, assim como 

2021 foi um ano de transição na Canicultura Portuguesa em que tivemos de nos adaptar 
e evoluir de acordo com as condicionantes impostas pela pandemia.
Foi também um ano em que houve uma mudança na forma de liderança e na própria equipa 
de gestão do nosso clube, que, após o ato eleitoral de 12 de junho, só deu início ao seu trabalho 
a partir do segundo semestre.

Destacamos a colaboração 
e apoio dos diversos membros 
das nossas Comissões, a quem 
desde já agradecemos 
a disponibilidade e os serviços 
prestados à canicultura 
nacional.

TRANSIÇÃO E MUDANÇA
2021

“

”
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a todas as outras entidades que pro-
moveram eventos de Canicultura, não 
obstante as enormes condicionantes. 
Uma referência especial é dirigida ao  
nosso patrocinador principal, a ARION, 
pela sua disponibilidade e cooperação.
Nunca é demais realçar toda a divulga- 
ção que tem sido continuamente feita 
à canicultura pelos diversos órgãos de 
informação e pelos grupos nas redes  
sociais, com destaque para a Dogs PT 
Magazine. Um especial agradecimen- 
to é feito a todos os fotógrafos portu- 
gueses e estrangeiros que nos têm for- 
necido graciosamente os seus traba-
lhos para serem utilizados nas nossas 
campanhas de promoção e divulgação 
da canicultura.  Por fim, destacamos a  
colaboração e apoio dos diversos mem- 
bros das nossas Comissões, a quem 
desde já agradecemos a disponibilida-

de e os serviços prestados à canicul-
tura nacional.
Não queremos finalizar este relatório 
sem agradecer a confiança dos nume- 
rosos sócios que acreditaram no nos-
so projeto de Direção, permitindo-nos 
liderar os destinos do nosso Clube nes-
te mandato que iniciámos em mea- 
dos de 2021.
Um bem-haja a todos!

Lisboa, 31 de Dezembro de 2021
A Direção do Clube Português 

de Canicultura

Carla Molinari
Carlos Mocho
Eduarda de Sousa Pires
Francisco Salvador Janeiro
Pedro Marques Rodrigues

É de salientar o excelente 
resultado financeiro obtido 
este ano, em grande parte 
resultante de um crescimento 
muito salutar dos registos nos 
Livros de Origens, mas também 
proveniente de uma gestão 
meticulosa e eficaz dos nossos 
recursos.

“

”
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CONTAS DO EXERCÍCIO 2021
ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
A NÍVEL EUROPEU
A recuperação económica global con-
tinua, mesmo com os picos da pan- 
demia.
A China continua a ser o maior forne-
cedor tendo vendido um total de 472,2 
mil milhões de euros em produtos  
aos Estados-membros no ano passa-
do, um aumento de 22,6% em relação 
a 2020.
As fissuras abertas pela Covid-19 pa-
recem mais persistentes – espera-se 
que as divergências de curto prazo dei- 
xem marcas duradouras no desempe-

nho de médio prazo. O acesso a vaci-
nas e o apoio inicial da política econó-
mica são os principais determinantes 
das disparidades.

A NÍVEL NACIONAL
A economia portuguesa cresceu perto 
de 5% no ano no ano de 2021. O INE 
confirmou aquele que é o maior cres-
cimento do país em mais de 30 anos. O 
aumento do consumo e do investimen- 
to ajudaram as contas da economia.
O consumo privado recuperou a um 
ritmo um pouco mais lento, devido às  

"restrições contínuas durante a maior 
parte do ano" nos serviços de contacto. 
As exportações de serviços "aumenta- 
ram substancialmente no segundo se- 
mestre do ano", mas mantêm-se ain- 
da muito abaixo do nível pré-pande-
mia, uma vez que "o grande setor de tu- 
rismo estrangeiro do país ainda esteve 
limitado pelas condições de viagens 
internacionais".
O avanço agora registado acontece de- 
pois de em 2020 a economia portugue- 
sa ter caído  por causa da crise provo-
cada pela Pandemia.

 ATIVO
 Ativo não corrente
 Ativos fixos tangíveis    426 353,06 439 090,01 
 Investimentos financeiros    706,77 598,76
  Total do Ativo não corrente   427 059,83 439 688,77
 Ativo corrente
 Créditos a receber    7 823,78 5 772,07
 Estado e outros entes públicos     180,66
 Diferimentos     1 385,73
 Outros ativos correntes    2 081,92 992,36
 Caixa e depósitos bancários    1 578 756,89 1 231 870,3
  Total do Ativo corrente   1 588 662,59 1 240 201,12
 Total do Ativo    2 015 722,42 1 679 889,89

 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
 Capital próprio
 Capital realizado    1 677 882,79 1 559 225,40
 Resultado líquido do período    192 765,27 545 56,67
  Total do Capital próprio   1 870 648,06 1 613 782,07
 Passivo
 Passivo corrente
 Fornecedores    76 623,47 8 359,16
 Estado e outros entes públicos    21 320,93 13 232,72
 Financiamentos obtidos    78,00
 Outros passivos correntes    47 051,96 44 515,94
  Total do Passivo corrente   145 074,36 66 107,82
 Total do Passivo    145 074,36 66 107,82 
  Total do Capital próprio e do Passivo   2 015 722,42 1 679 889,89 

 Rubricas    2021 2020 
BALANÇO
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CONSELHO FISCAL
PARECER SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021
Em cumprimento das disposições estatu- 
tárias aplicáveis, o Conselho Fiscal, do Clu- 
be Português de Canicultura (CPC) vem 
apresentar o relatório da sua ação fiscali- 
zadora no exercício do ano 2021, um ano 
marcado, por uma pandemia sanitária e por 
um processo eleitoral mais extenso que 
o habitual, e que afetaram de uma forma 
particular os resultados financeiros e ati-
vidades. Apresentamos também o pare-
cer sobre o Relatório e Contas do mesmo 
exercício, recebido e analisado nesta data.

1. Atividade Desenvolvida
No âmbito das funções que nos foram 
confiadas desenvolvemos a nossa ativida-
de fiscalizadora, sustentada entre outros, 
nos seguintes procedimentos:

• No decorrer do exercício efetuámos 
reuniões periódicas para análise e ve-
rificação da documentação de suporte 
às demonstrações de resultados finan- 
ceiros;
• Reunimos com o Coordenador dos 
Serviços Administrativos para clarifi-
cação e fundamentação dos principais 
atos de gestão, tendo ainda solicitado 
esclarecimentos ao técnico oficial de 
contas considerados necessários nes-
tas circunstâncias;
• Foram também formuladas diversas 
recomendações para a melhoria do sis- 

tema organizativo e de controlo inter-
no do CPC;
• Participação em diversas atividades 
promovidas pelo CPC, incluídas no re-
latório de atividades.

2. Apreciação 
do Relatório de atividades 
O Relatório emitido pela Direção, relativo 
ao ano de 2021, retrata as atividades de-
senvolvidas pelo CPC no ano em análise.
Valoriza também o sucesso e o reconheci- 
mento dos grandes momentos vividos pelo 
CPC e dos seus associados.

3. Apreciação das Contas
A atual situação financeira está devida-
mente apresentada no Relatório da Dire-
ção, nomeadamente no balanço e na de-
monstração de resultados líquidos, o qual 
não nos merece qualquer reparo.
De salientar, no entanto, dois períodos dis-
tintos. O primeiro reporta-se ao primeiro 
semestre e refere-se ao exercício de uma 
direção em funções de gestão que soube 
interpretar de maneira correta as suas 
responsabilidades e limitações.  
O segundo período referente ao segundo 
semestre e já com um novo elenco direti-
vo, reflete um diagnosticar da situação do 
CPC para elaboração de projetos futuros.
Não pode, no entanto, este Conselho Fis- 
cal, e atendendo ao excecional resul- 

tado financeiro do CPC, deixar de sugerir  
à Direção que aproveite este facto para 
um desenvolvimento da estrutura do CPC 
bem como elencar projetos que levem a 
um desenvolvimento da canicultura por-
tuguesa.

4. Parecer
É opinião deste Conselho, que o Relatório 
e Contas sobre o Exercício de 2021,
apresentado pela Direção, representa de 
forma verdadeira e apropriada, em todos os 
aspetos materialmente relevantes, a po- 
sição financeira do CPC no ano de 2021. 
Face ao exposto somos de parecer:

a) Que sejam aprovados o Relatório e 
Contas do Exercício de 2021;
b) Que seja igualmente aprovado um 
voto de louvor aos dois elencos direti-
vos que conseguem, mais uma vez, de 
maneira exemplar, apresentar excelen- 
tes resultados, quer ao nível financeiro,  
quer nas diversas atividades em que o 
CPC esteve envolvido.

5. Nota Final
O Conselho Fiscal agradece a colaboração 
obtida da Direção, do Coordenador dos Ser- 
viços Administrativos e de todos os servi- 
ços administrativos em geral, a qual foi 
determinante no bom desempenho da sua 
ação fiscalizadora.

 Vendas e serviços prestados   728 274,10  540 584,28
 Fornecimentos e serviços externos   -366 887,78  -314 101,50
 Gastos com o pessoal   -158 985,62  -156 857,78
 Subsídios/donativos   3 024,00
 Outros rendimentos e ganhos   784,46  4,69
 Outros Gastos e Perdas   -702,47  -2 177,90
 Resultados antes de depreciações,gastos de financ, e impostos   205 506,69  67 451,79
 Gastos/reversões de depreciação e de amortização   -12 736,95  -14 095,09
 Resultado operacional (antes de gastos de financ. E impostos)   192 769,74  53 356,70
 Juros e rendimentos similares obtidos    1 199,97
 Juros e gastos similares suportados   -4,47
 Resultados antes de impostos   192 765,27  54 556,67
 Resultado liquido do período   192 765,27  54 556,67

 RENDIMENTOS E GASTOS    2021  2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODOS
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CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES
(a 31 de Dezembro de 2021)

1.ª COMISSÃO (LIVRO DE ORIGENS)

2.ª COMISSÃO (EXPOSIÇÕES)

5.ª COMISSÃO (JUÍZES)

3.ª COMISSÃO (PROVAS DE CAÇA)

4.ª COMISSÃO (PROVAS DE TRABALHO)

Temporariamente sob gestão da Direção

Carlos Mocho
Ezequiel Sousa
José Eduardo Biscainho
Leonel Castro
Luís Magro

M.ª Filipe Castro Ferreira
M.ª Gabriela Rafael
Rui Martins
Rute Mauhin Cruz

Carla Molinari
Francisco Salvador Janeiro

Fernando Madeira Rodrigues
Luís Catalan

Pedro Delerue

Pedro Marques Rodrigues
Coordenador: Joaquim Vitorino

Francisco Salvador Janeiro

EVENTOS DO CPC
Carla Molinari
M.ª Filipe Castro Ferreira
M.ª Gabriela Rafael
Rute Mauhin Cruz

SUBCOMISSÃO 
DE RETRIEVERS 
E SPANIELS
Nuno Rafael (Spaniels)
Ricardo Neves (Retrievers)

SUBCOMISSÃO 
DE PROVAS PRÁTICAS 
PARA CÃES DE ÁGUA
Silvino Macau
Pedro Antunes
Rodrigo Pinto

SUBCOMISSÃO 
DE PODENGOS
Henrique Passadinhas
Fernando Garrucho
Nuno Ferro
Vasco Matias

SUBCOMISSÃO DE IGP/IFH
Marco Oliveira
Hugo Rafael Oliveira
Nuno Santos

SUBCOMISSÃO 
DE OBEDIENCE
M.ª Teresa Vasconcelos
Hernâni Carneiro
Marco Oliveira
Maria David

SUBCOMISSÃO 
DE CÃES DE PARAR
Joaquim Vitorino
Joaquim Pereira Rosa
Paulo Paixão

SUBCOMISSÃO 
DE AGILITY
Jorge Pires
Bruno Branco
Domingos Carneiro
Manuel Martins
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6.ª COMISSÃO (RAÇAS PORTUGUESAS)

7.ª COMISSÃO (TÉCNICA)

COMISSÃO NORTE

COMISSÃO DE CÃES DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL

COMISSÃO DE SAÚDE E BEM-ESTAR

GABINETE DE INTERVENÇÃO POLÍTICO-SOCIAL

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

COMISSÃO DINÂMICA

Carla Molinari
Francisco Salvador Janeiro
Pedro Marques Rodrigues

Pedro Delerue
Rui Martins
Rui Teixeira

Luís Gorjão-Henriques
Hugo Oliveira
João Oliveira e Sousa

João Silvino
José Romão
Juliana Casanova

Mário Ginja
Nanci Pereira
Sílvia Ribeiro

M.ª Gabriela Rafael
Domingos Carneiro

José Pacheco
M.ª Jorge Teixeira Cruz

Eduarda Sousa Pires
Catarina Molinari O.Castro

Luís Guerreiro
Mauro Paulino

Pedro Paiva

Eduarda Sousa Pires
Abílio Leite
Catarina Molinari O. Castro

Juliana Casanova
Luís Peixoto
Óscar Ferraz

Pedro Bispo

Pedro Marques Rodrigues Luís Gorjão-Henriques

Eduarda Sousa Pires

Pedro Marques Rodrigues
ZONA NORTE:
Coordenador: Tiago Rafael
Catarina Santos
Emanuel Rodrigues
Pedro Antunes
Raquel Pinto Magalhães

ZONA SUL:
Coordenador: Catarina Molinari 
O. Castro
André Colaço
Sara Soares dos Reis
Vítor Domingues

PROJETOS PARA AS RAÇAS 
PORTUGUESAS
Carla Molinari

SUBCOMISSÃO CPC JOVEM
Raquel Colaço
Colaboradores:
Afonso Rodrigues
António Flores
M.ª Carmo Macedo e Cunha
Mariana Magro
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124 ANOS AO SERVIÇO DA CANICULTURA
O Clube Português de Canicultura foi fundado em 1897, 

e é desde 1931 o detentor do Livro de Origens, sendo reconhecido 
oficialmente pelo Governo como entidade dirigente 

da canicultura em Portugal.
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