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EDITORIAL 

É sempre com um misto de expetativa e prazer que encaramos cada 

monográfica do Perdigueiro Português. Trata-se de um convívio fraterno de 

todos os sócios da Associação do Perdigueiro Português, juntamente com 

proprietários, amigos e simpatizantes deste nosso cão de parar. 

Este ano, e por motivos ambientais e de eficiência, decidiu esta Associação, 

enviar o programa da XXXI Monográfica do Perdigueiro Português via 

internet. Trata-se de um processo mais rápido e que envolve custos monetários 

bastante inferiores. 

Iremos, pelo segundo ano consecutivo, realizar a monográfica no concelho 

de Montemor-O-Novo (Alentejo). Trata-se de uma região que oferece terrenos 

adequados à atividade cinegética e provas de trabalho para cães de parar. O 

Município de Montemor-O-Novo e a União de Freguesias de Nª Srª da Vila, Nª 

Srª do Bispo e Silveiras apoiaram, desde a primeira hora, a realização desta 

atividade no seu território. Resta-nos agradecer a amabilidade com que nos 

receberam no ano anterior e certamente nos receberão no próximo mês de Abril. 

A Associação do Perdigueiro Português julga, com a realização desta 

atividade/convívio anual, contribuir para a melhoria e divulgação do cão de 

parar nacional. Desde o início que assumimos os corpos sociais desta Associação, 

insistimos sempre para que a vertente de Trabalho seja a trave-mestra deste 

edifício que vamos construindo. Com certeza, a tipicidade do perdigueiro deve 

ser um elemento a não descurar. Neste sentido, durante os dias 11 e 12 de Abril, 

iremos observar belos exemplares e assistir a prestações de elevado nível do 

nosso perdigueiro português, pelo que, todos estão convidados a juntarem-se a 

esta nossa festa e desfrutarem dos cães, das amizades, do convívio e trocas de 

impressões, bem como da maravilhosa paisagem deste nosso Alentejo. 

Um abraço e até breve. 

               O Presidente da Direção da APP 

Luís Carlos Fonseca 
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CCOONNCCEENNTTRRAAÇÇÃÃOO::  
Montemor-o-Novo 
Snack-bar Europa 5 (em frente à Galp - Montemor-o-Novo). GPS - 38.649518, -8.217540 

07h30 Horas 
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PROGRAMA 

Sábado, 11 de Abril de 2015. 

07:30 horas - Concentração no Snack Bar Europa 5; 

07:40 horas - Confirmação das inscrições para as provas de 

trabalho; 

08:20 horas - Saída para o terreno das provas de trabalho: 

 - Herdade dos Nabos.  

38º 41´ 55.89” N  –  8º 08´ 17.54” O 

 

09:00 horas - Início das Provas:  

- Classe Aberta (Field-Trial de Verão) - CACT 

 - Teste de Aptidões Naturais (TAN) 

 

Juízes: José Luís del Castillo / Marques Pereira / 
Joaquim Vitorino / João Lisa / Vladimir de 
Castro. 

 

13:00 horas – Almoço piquenique (herdade dos nabos). 

_________________________________________________________ 

15:00 horas - XXXI Exposição Canina (CAC-QC): 

  Local: Rossio (em frente à praça de touros). 

GPS: 38.644845, -8.212204 

15:30 horas - Admissão dos Exemplares; 

16:00 horas - Início dos Julgamentos; 

 Juiz: Henrique Passadinhas; 
 Comissário: João Santana; 
 Delegado do CPC: a designar. 

 
20:30 horas – Jantar de confraternização (local a designar). 
 

TROFÉUS A.P.P. 2015 
Troféu Eurico Basto Corrêa 

A atribuir ao criador que obtenha maior pontuação, correspondente à 
classificação de um mínimo de 3 exemplares e máximo de 5, de sua 
criação, embora estes possam não ser de sua propriedade. 
Para a pontuação conta apenas a maior, obtida por cada exemplar. Em caso 
de igualdade de pontuação, o prémio será atribuído ao criador que tenha 
obtido maior pontuação com menor número de exemplares. Se persistir a 
igualdade, será atribuído o prémio ao criador com maior número de fêmeas 

inscritas. 

 
Troféu Armando Correia 

A atribuir ao proprietário que obtenha maior pontuação, 

correspondente à classificação de um mínimo de 3 exemplares de sua 
propriedade. Em caso de igualdade, será vencedor o que tenha obtido a 
pontuação com maior número de fêmeas. 
 

Tabela de Pontuações 
Prémio de Raça - 8 pontos / Excelente - 5 pontos 

C.C.C. - 7 pontos / Muito Bom - 3 pontos / C.A.C.-Q.C. - 7 pontos  

Bom - 2 pontos. 

 

 

Teste de Aptidões Naturais 

- Podem participar todos os exemplares a partir 

dos 6 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). 

 

 

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. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

 

IMPORTANTE 

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 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). 

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). 
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PROGRAMA 

Domingo, 12 de Abril de 2015. 
 

07:30 Horas - Concentração no Snack Bar Europa 5; 

 

07:40 Horas - Confirmação das inscrições para as provas de 

trabalho; 

  

08:20 Horas - Saída para o terreno das provas de trabalho; 

- Herdade dos Nabos. 

 

09:00 Horas - Início das Provas:  

- Santo Huberto / Concurso / Derby; 

 

Juízes: José Luís del Castillo / Paulo Machado / 

Marques Pereira / Joaquim Vitorino / João Lisa / 

Paulo Vale / Vladimir de Castro. 

 

13:00 Horas – Almoço piquenique (herdade dos nabos). 

___________________________________________________ 

 

14:30 Horas – Entrega de prémios (junto ao local do almoço). 

 

15:30 Horas – Encerramento da XXXI 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. 

 

 

Concurso 

- Aberto a exemplares não qualificados em 

classe aberta. 

 

 

Derby 

- Podem participar exemplares com idades 

compreendidas entre os 8 e os 24 meses; 

- Nesta prova os exemplares são examinados 

morfológica e funcionalmente. 

 

 

 

 

 

Atribuição do Troféu P. Domingos Barroso:  

- Melhor exemplar na prova de campeonato 

(CACT). 

 

Atribuição do Troféu Jerónimo Maurício: 

- Melhor exemplar na prova Derby. 

 
 
Entrega dos troféus APP: 
 
- Melhor PP Beleza 2014. 
Para a conquista deste título é obrigatória a 
obtenção de um muito bom numa prova de 
trabalho em Classe Aberta ou um excelente em 
classe Derby ou Júnior;  
O apuramento será feito com base nas 
classificações das quatro melhores exposições. 
 
- Melhor PP Trabalho 2014. 
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. 
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XXXI Exposição Canina (CAC-QC) 

Monográfica do Perdigueiro Português  

Sábado, 11 de Abril 2015 (15:00 horas) 

 

Boletim de Inscrição, exposição morfológica (abrir link): 

 Ficha de Inscrição 

 

INSCRIÇÕES ATÉ 02 DE ABRIL 

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 ........................... € 16,00   Classe de Reprodutores ..............€ 10,00 
2.ª Inscrição individual ........................... € 11,00   Classe de Pares ...........................€ 15,00 

3.ª Inscrição individual em diante ..........€  8,00   Classe de Grupo de Criador........€ 20,00 

Classe de Cachorros ............................... €  8,00 
Classe de Bebés ........................................€ 6,00 

 

*OS PAGAMENTOS SÃO EFETUADOS EXCLUSIVAMENTE NA ADMISSÃO DA EXPOSIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Prova de Santo Huberto 
 

http://www.katatau.org/perdigueiro/31Monografica/Inscricao-beleza.pdf
http://www.katatau.org/perdigueiro/31Monografica/Inscricao-beleza.pdf
mailto:app1984@hotmail.com
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XVII Provas de Trabalho – Tan / Derby / Concurso / Field Trial 

 

Monográfica do Perdigueiro Português 

Sábado e Domingo, 11 e 12 de Abril 2015 (07:30 horas) 

 

 

Boletim de Inscrição, provas de trabalho (abrir link): 

 Ficha de Inscrição 

   

INSCRIÇÕES ATÉ 02 DE ABRIL 

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)* 

Sócios…………… € 20,00  

Não Sócios……. € 30,00  

 

*OS PAGAMENTOS SÃO EFETUADOS EXCLUSIVAMENTE NA CONCENTRAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katatau.org/perdigueiro/31Monografica/Boletim_inscricao_trabalho.xls
mailto:app1984@hotmail.com
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ORGANIZAÇÃO:  

Associação do Perdigueiro Português 

 

 

 

 

 

COLABORAÇÃO:  

Clube Português de Canicultura 

 

 

 

 

APOIOS: 

 

 

União de Freguesias de N. Srª da Vila, N. Srª do Bispo e 

Silveiras 

 

 

 

 

 

 

Herdade dos Nabos 

 

http://www.cm-montemornovo.pt/pt/site-municipio/freguesias/Paginas/Uni%c3%a3o-de-Freguesias-de-N--Sr%c2%aa-da-Vila,-N-Sr%c2%aa-do-Bispo-e-Silveiras.aspx
http://www.cm-montemornovo.pt/pt/site-municipio/freguesias/Paginas/Uni%c3%a3o-de-Freguesias-de-N--Sr%c2%aa-da-Vila,-N-Sr%c2%aa-do-Bispo-e-Silveiras.aspx
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MONTEMOR-O-NOVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo: http://www.cm-montemornovo.pt/pt 

http://www.cm-montemornovo.pt/pt

