
38ª  EXPOSIÇÃO MONOGRAFICA DO BASSET HOUND CLUBE DE PORTUGAL 
 
EXPOSIÇÃO QUALIFICATIVA DE CAMPEONATO - QC 
 
Organizada pelo Basset Hound Clube de Portugal, 
Regida pelos regulamentos do Clube Português de Canicultura e do B.H.C.P. e 
aberta a todos os exemplares da raça Basset Hound, registados em livros de origem 
de organismos filiados na F.C.I. e com ascendência conhecida. 
Com atribuição do C.A.C.-Q.C. do Clube Português de Canicultura. 
 
JUIZ:  Rudy Smits (NL) – “Van Grunsven” 
 
HORÁRIO 
Sábado, 07 de Maio de 2022 
13:00h Admissão dos Exemplares 
14:00h Início dos Julgamentos 
 
AVISOS 
 
O bem-estar do seu cão é muito importante para nós. Salvaguarde-o durante a 
exposição cumprindo na integra as seguintes importantes recomendações: 
- Não deixe nunca o seu cão dentro do carro ao sol. 
- Não deixe o seu exemplar preso sobre a mesa de preparação para além do tempo 
necessário para o seu preparo e em caso algum sem vigilância. 
- Deverá proporcionar ao seu exemplar um local adequado que o proteja de 
condições climatéricas nocivas e outras situações que o coloquem em perigo. 
- Deverá sempre vigiar o seu cão de forma a evitar que em risco a vida ou a 
integridade física de outras pessoas e/ou animais. 
Os expositores são responsáveis por salvaguardar o bem-estar dos cães na 
exposição. 
É proibido colocar os cães em situações que possam ser prejudiciais para a sua 
saúde e bem-estar, tais como deixá-los nos veículos com clima quente ou frio ou 
trata-los de forma cruel. 
A violação destas regras implicará a exclusão do expositor desta exposição e de 
futuras exposições e provas. 
Os expositores são responsáveis por recolher os dejectos dos seus animais. 
É expressamente proibida a venda de animais no recinto da Exposição. 
Em todos os casos não mencionados neste programa, vigora o estabelecido no 
Regulamento das Exposições Caninas e Concursos de Beleza (Eventos de 
Morfologia Canina). 
 
SERVIÇO MÉDICO-VETERINÁRIO 
 
Inspecção Médico-Veterinária itinerante durante a exposição. 
A inspecção veterinária dos exemplares é itinerante e processa-se de forma 



aleatória. 
É obrigatória a apresentação de boletim sanitário ou prova da vacinação anti-rábica 
dentro do prazo de validade conforme determinado anualmente pela DGAV, 
devendo comprovar também possuir as vacinações contra as principais doenças 
infecto-contagiosas da espécie efectuadas há mais de oito dias. 
"É obrigatória a identificação por método electrónico através da aplicação 
subcutânea de uma cápsula (microchip) no centro da face lateral esquerda do 
pescoço." (Dec.-Lei n.º 313/2003, 17 de Dezembro, Art.º 3.º) 
 
LOCALIZAÇÃO 
 
Centro de Negócios Transfronteiriço 
(Elvas) 
 
INSCRIÇÃO 
 
NÃO SÃO ACEITES INSCRIÇÕES NO DIA DA EXPOSIÇÃO 
 
Informação das classes de Inscrição e regulamento de exposições 
em: https://cpc.pt/wp-content/uploads/2020/12/exposicoes.pdf 
Os boletins de inscrição ( https://www.cpc.pt/.../2021/04/Inscricao-Exposicao.pdf ) 
devidamente preenchidos e assinados, deverão ser entregues dentro dos prazos 
indicados nos seguinte locais: 
 
BASSET HOUND CLUBE DE PORTUGAL 
Email: bhcportugal@gmail.com 
Morada: 
Tv. Visconde Moreira de Rey, 6 
2790-163 CARNAXIDE 
Tel.: 351-214 181 239 
 
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA 
Email: shows@cpc.pt 
Sede: 
Rua Frei Carlos, 7 - 1600-095 LISBOA - PORTUGAL 
Tel.: 217 994 790 - Fax: 217 994 799 
Delegação do Norte: 
Rua Dr. Alfredo Magalhães, 40 - 4000-061 PORTO - PORTUGAL 
Tel.: 222 050 724 - Fax: 222 087 048 
 
A Organização declina a responsabilidade das inscrições que não sejam realizadas 
pelos directamente, ou por escrito, nos locais acima indicados. 
 
PRAZO DE INSCRIÇĀO ATÉ: 



28 de Abril de 2021 
 
Pagamento por transferência Bancária: 
IBAN: PT50 0010 0000 5686 3820 0016 8 
SWIFT/BIC: BBPIPTPL 
TAXAS DE INSCRIÇĀO: 
1ª Inscrição…………...……….26,00€ 
2ª Inscrição...........………..….18,00€ 
3ª Inscrição…………….…..….14,00€ 
4ª Inscrição………….………….9,00€ 
Por cada insc ind. a mais.…..Gratuito 
Classe de Bebes....................10,00€ 
Classe de Cachorros..............14,00€ 
Classe de Pares 
(cada Exemp.)…............……..15,00€ 
Classe de Grupos de Criador...Gratuito  
 


