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CCOONNCCEENNTTRRAAÇÇÃÃOO::  

 

EDITORIAL 

Estimado(a) sócio(a), 

aproximamo-nos a passos largos da nossa aguardada festa anual, a 37ª Monográfica do 

Perdigueiro Português, que se realizará nos dias 11 e 12 de Junho na Murtosa.  

Por certo terá reparado que ao invés de se realizar, como de costume, em Abril, este ano 

será realizada mais tarde porque os efeitos na economia provocados pela pandemia a isso 

obrigam.  

Embora tenhamos assistido a uma melhoria geral da situação pandémica nos últimos 

meses e nos estejamos a aproximar cada vez mais da tão desejada normalidade, os 

primeiros meses de 2021 tiveram fortes repercussões nos sectores produtivos o que levou a 

que neste início de 2022 se verificasse uma grande escassez de perdizes para a realização 

das imprescindíveis provas de trabalho.  

Por este motivo, a APP teve de tomar a decisão de adiar a realização da Monográfica 

para Junho, conseguindo-se assim aproveitar a nova criação de perdizes. A este facto não 

é alheia a escolha da Murtosa como local para a realização do evento. Tendo consciência 

das condições climatéricas e condições dos terrenos para a época do ano, é nossa 

convicção que na Murtosa, por ser uma zona costeira mais a norte, teremos boas 

condições de terreno, vento e climatéricas em geral, para além da necessária área de 

terreno o que, aliás, se pôde comprovar no encontro de Verão realizado em 2021. Não 

obstante, o caloroso acolhimento, amabilidade e disponibilidade do Clube de Caça e Pesca 

da Murtosa para nos receber, fez-nos perceber de que se tratará do local ideal. Para o 

Clube de Caça e Pesca da Murtosa, o nosso sincero agradecimento. 

Por último, esperamos então que o nosso(a) sócio(a) não deixe de marcar presença com os 

seus exemplares, família e amigos. O Perdigueiro Português continua a atravessar um 

ótimo momento, fruto do trabalho e dedicação de todos(as). Há que alimentar esta onda e 

fazer perdurar este espírito de família que tanto distingue a APP. Assim, é também com 

prazer que anunciamos que no sábado voltaremos a realizar o tradicional almoço de 

convívio. 

Votos de uma excelente Monográfica, pautada pela salutar competição e 

confraternização! 

Até Breve. 

Abraço 

 
José António Marques Pereira 

                   Presidente da Direção da APP 

 

 

 



  

 
CONCENTRAÇÃO 
07h30 Horas: Princesa da Ria (Padaria e Pastelaria) 

Av. Hintze Ribeiro - Torreira 

 

 
 

 

 

Como chegar à Murtosa 

 
De carro: 
Por norte: 
Via A1, A29 - saída Estarreja - Seguir pela 
EN 109, em direção ao centro de Estarreja. 
Tomar a direção Murtosa, via 109-5. 
 
Via A29 - Saída Ovar Norte - Seguir pela EN 
327 em direção ao Furadouro/Torreira. 
 
Por centro/interior: 
Via IP5/A25 - saída Estarreja/Ovar - Seguir a 
EN 109 em direção ao centro de Estarreja. 
Tomar a direção Murtosa, via 109-5. 
 
Por sul: 
Via A1 - Saída Estarreja - Seguir pela EN 
109, em direção ao centro de Estarreja. 
Tomar a direção Murtosa, via 109-5. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 
Sábado, 11 de Junho de 2022. 

07H30 – Concentração: Princesa da Ria (Pastelaria) 

                Av. Hintze Ribeiro - Torreira 
 

07H40 - Confirmação das inscrições para as provas de trabalho;  
 

08H00 - Saída para o terreno das provas de trabalho:  

08H30 - Início das Provas:  

- Prova de verão s/ perdizes (CACT)  Field-Trial de Verão.          

- Teste de Aptidões Naturais (TAN) 

Juízes: Marques Pereira / Joaquim Vitorino / António Aguilar / 

Martinho Gonçalves / Rodrigo Silva / Paula Estrelo. 
 

13H00 – Almoço piquenique (Clube de Caça e Pesca da Murtosa) 

 

 

A APP 

Oferece o 

porco no espeto. 

Será necessário trazer 

pratos, talheres, 

bebidas e sobremesas 
 

------------------------- x --------------------------  

 

XXXIV Exposição Canina (CAC-QC) 
Local: Cais do Bico - Murtosa 
 

15H00 - Admissão dos Exemplares; 

15H30 - Início dos Julgamentos; 

 Juiz: António Aguilar Pereira; 

 Comissário: Rodrigo Silva; 
 

TROFÉUS A.P.P. 2022 
 

Troféu Eurico Basto Corrêa 

A atribuir ao exemplar macho que obtenha o CAC-QC. 
 

Troféu Armando Correia 

A atribuir ao exemplar fêmea que obtenha o CAC-QC. 
 

Troféu Prof. Manuel Fernandes Marques 

A atribuir ao exemplar que vencer a Exposição de Morfologia da 

Monográfica. 

 

Teste de Aptidões Naturais 

- Apenas participam os exemplares entre os 6 e os 

24 meses de idade. 

- Só as qualidades naturais são examinadas e o 

comportamento do cão será apreciado através de 

3 critérios (Instinto de busca; Instinto de paragem; 

Equilíbrio de caráter). 

 

IMPORTANTE: Para efeitos de homologação do 

TAN, os exemplares a concurso devem, 

obrigatoriamente, possuir o Pedigree definitivo. 

 

Classe aberta - CACT 

- Podem participar todos os perdigueiros 

portugueses inscritos num L.O. ou R.I. 

reconhecido pela F.C.I.  

- Tem como objetivo pôr em evidência os 

exemplares com melhores qualidades de trabalho, 

próprias do Perdigueiro Português. 

- É obrigatório entregar a Caderneta de Trabalho. 

 

IMPORTANTE 

REGULAMENTO SANITÁRIO MÉDICO-VETERINÁRIO 

A Inspecção Médico-Veterinária é itinerante 

durante a Monográfica 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 DGV, devendo 

comprovar  também  possuir as vacinações contra 

as principais doenças infecto-contagiosas da 

espécie, efetuadas 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). 

A organização reserva-se o direito de substituir 
por outros, os juízes anunciados ou nomear outros 
juízes se o número de exemplares inscritos e as suas 
raças o impuser. 

Esta exposição não dispõe de bancadas de 
arrumação dos exemplares. 

É expressamente proibida a venda de animais no 
recinto da Exposição. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
Domingo, 12 de Julho de 2022 

 

07H30 – Concentração: Princesa da Ria (Pastelaria) 

                Av. Hintze Ribeiro - Torreira 
   

07H40 - Confirmação das inscrições para as provas de trabalho; 
  

08H00 - Saída para o terreno das provas de trabalho; 

-  

08H30 - Início das Provas:  

- Prova de Santo Huberto  

- Prova Derby 

 

Juízes: Marques Pereira / Joaquim Vitorino / António Aguilar / 
Martinho Gonçalves / Rodrigo Silva / Paula Estrelo. 

___________________________________________________ 

13H00 – Entrega de prémios. 

13H30 – Encerramento da XXXVII Monográfica do Perdigueiro 

Português. A APP deseja um bom regresso a todos   

os concorrentes e amigos.  

 

 

Santo Huberto da A P P 

- Para caçador com Perdigueiro Português 

segundo o regulamento da APP, disponível no 

nosso site; 

- Cada caçador pode inscrever-se 2 vezes 

desde que utilize exemplares diferentes. 

 

 

Derby 

- Podem participar exemplares com idades 

compreendidas entre os 6 e os 24 meses; 

- Nesta prova os exemplares são examinados 

morfológica e funcionalmente. 

________________________________________ 

 

Troféu P. Domingos Barroso:  

  A atribuir ao melhor exemplar na prova de 

campeonato (CACT). 

 

Troféu Luís Fonseca: 

A atribuir ao exemplar que obtenha mais 
pontos (no mínimo M. Bom) no conjunto das 
provas de trabalho (CACT) e exposição de 

beleza (CAC-QC e CCC) da Monográfica, 
conforme regulamento aprovado em 
Assembleia Geral da APP. 

 

 Troféu Jerónimo Maurício: 

- A atribuir ao melhor exemplar na prova Derby. 

 
Entrega dos troféus APP: 
 

- Troféu Américo Rodrigues 

Melhor PP Beleza 2021 
Para a conquista deste título é obrigatória a 
obtenção de um muito bom numa prova de 
trabalho em Classe aberta, Derby, Júnior, ou 
concurso;  
O apuramento será feito com base nas 
classificações das quatro melhores exposições. 
 

- Melhor PP Trabalho 2021. 
Estabeleceu-se como mínimos para a disputa 
deste título, a conquista da classificação de 
excelente numa prova de caça prática, ou de 
muito bom numa prova clássica sobre perdizes 
(prova de primavera), ambas em classe aberta; 
É obrigatória, para a conquista deste título, a 
obtenção de uma classificação de Muito Bom 
numa exposição de beleza do calendário do 
C.P.C., não sendo obrigatório que a mesma tenha 
sido obtida no ano em que disputa o título. 

 



 

XXXVII Exposição Canina (CAC-QC) 

Monográfica do Perdigueiro Português  

Sábado, 11 de Junho 2022 (15H00) 

 

Boletim de Inscrição (abrir link): 

https://www.cpc.pt/wp-content/uploads/2021/04/Inscricao-Exposicao.pdf 

 

INSCRIÇÕES ATÉ 01 DE JUNHO 

Os Boletins de Inscrição, devidamente preenchidos e assinados, deverão ser entregues (ou enviados via 

internet), todos os dias úteis, nos seguintes locais: 

Clube Português de Canicultura Rua Frei Carlos, 7 - 1600-095 Lisboa  
Telef. 217 99 4 790 • Fax 217 994 799 / Email: exposicoes@cpc.pt 

 

A Organização declina toda a responsabilidade das inscrições que não sejam feitas diretamente, ou por 

escrito, nos locais indicados anteriormente. 

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO* 
 

CLASSES OBRIGATÓRIAS      CLASSES FACULTATIVAS 

1.ª Inscrição individual ..............................€ 20,00   Classe de Reprodutores .............€ 10,00 
2.ª Inscrição individual ...............................€ 14,00   Classe de Pares ..........................€ 15,00 
3.ª Inscrição individual em diante ............€ 12,00   Classe de Grupo de Criador........€ 20,00 
Classe de Cachorros ..................................€ 12,00 

Classe de Bebés .........................................€  9 ,00 
 

*OS PAGAMENTOS SÃO EFETUADOS, EXCLUSIVAMENTE, NA ADMISSÃO DA EXPOSIÇÃO 

 

https://www.cpc.pt/wp-content/uploads/2021/04/Inscricao-Exposicao.pdf
mailto:exposicoes@cpc.pt


 

XV Prova de Santo Huberto 

XXIII Provas de Trabalho – Tan / Derby / CACT 

Monográfica do Perdigueiro Português 

Sábado e Domingo, 11 e 12 de Junho 2022 

Boletim de Inscrição (abrir link):  

http://perdigueiroportugues.com/titulos-app-2-6-3/        ( Monográficas e Especial da Raça) 

INSCRIÇÕES ATÉ 01 DE JUNHO 

Os Boletins de Inscrição, devidamente Preenchidos e assinados deverão ser enviados para o  
email: app1984@hotmail.com 

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

TAXAS DE INSCRIÇÃO (provas de trabalho) 

 Derby e TAN CACT STº Huberto 
OS PAGAMENTOS SÃO EFETUADOS, 

EXCLUSIVAMENTE, NA CONCENTRAÇÃO. 
Sócios 20 € 30 €   35€ 

Não Sócios 30 € 40 € 45€ 

 

 

http://perdigueiroportugues.com/titulos-app-2-6-3/
mailto:app1984@hotmail.com


 

 

Bico apresenta o maior complexo de cais do concelho da Murtosa. Foi outrora um dos mais importantes locais de 

descarga de moliço, de sal e de materiais de construção, servindo, no início do século XX, como local de ancoragem e 

descarga a mais de 250 barcos moliceiros. Atualmente, continua a ser a base de um grande número de pescadores 

murtoseiros. Até meados do século XX funcionou aqui um estaleiro de construção naval, onde foram construídos os 

lugres “Ligeiro” (1920), “Maria da Conceição” (1922) e “Maria das Flores” (1946), que guarneceram a numerosa frota 

nacional da pesca longínqua de bacalhau. Frequentemente, é possível observar bandos de Flamingos (Phoenicopterus 

roseus) durante a maré-baixa, a descansar ou a alimentarem-se. A poente fica a bela e tranquila Praia do Bico. 

 



 

ORGANIZAÇÃO:  

 

 

                                         COLABORAÇÃO:  

 

APOIOS: 
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