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CCOONNCCEENNTTRRAAÇÇÃÃOO:: 

 

EDITORIAL 

 

 

A XXXVI Exposição Monográfica, a par do ano transato, irá decorrer na Landeira. Esta Direção 

acredita que será um evento de qualidade, ao nível dos que vamos encetando ao longo dos últimos anos.  

Esta Monográfica será o arranque de um novo ciclo da vida diretiva desta Associação que, com certeza, 

levará a bom porto o estatuto de grande, acolhedor e irreverente clube de raça da canicultura portuguesa. 

 Estarão à nossa disposição, durante o fim-de-semana, gente acolhedora, bons terrenos para a boa 

execução das provas de trabalho e, como sempre, uns dias de convívio e fraternidade que nos caracteriza. 

 Na medida do possível, haverá rotatividade dos juízes de trabalho, com alterações comparativamente 

ao ano transato. Ao nível da morfologia foi convidado um juiz que se estreará nas nossas Monográficas. 

 Acreditamos que é fundamental que os nossos cães sejam “observados” por diferentes “olhos” para que 

retiremos conclusões mais ajustadas e imparciais. 

 O Perdigueiro Português tem vindo a afirmar a sua posição junto dos caçadores, treinadores e 

condutores. Contudo, há muito “mato” para desbravar e muitas canseiras pela nossa frente. É imperioso 

continuar a selecionar e a melhorar este património vivo, pois quem sai da crista da onda pode ser engolido pela 

força da mesma. 

 Em nome de toda a Direção da APP, desejo a todos os sócios, amigos, seus familiares e entusiastas do 

Perdigueiro Português dois excelentes dias de competição e confraternização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
José António Marques Pereira 

                   Presidente da Direção da APP 
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CONCENTRAÇÃO 

07h30 Horas: Sporting Club de Landeira (Rua da Vinha Grande) 

LLAANNDDEEIIRRAA  ((VVEENNDDAASS  NNOOVVAASS))  
Localização: Coordenadas Google: 38.596748, -8.650264 
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PROGRAMA 
Sábado, 04 de Abril de 2020. 

07:30 Horas – Concentração (Sporting Club de Landeira) 

Coordenadas Google: 38.596748, -8.650264 

 

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

trabalho; Confirmação de presença no jantar; 

 

08:30 Horas - Saída para o terreno das provas de trabalho: 

 - Quinta do Sousa (Landeira) 

 Coordenadas Google: 38.574757, -8.592402 

 

09:00 Horas - Início das Provas:  

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

- Teste de Aptidões Naturais (TAN) 

 

Juízes: Marques Pereira / João Lisa / Martinho Gonçalves / 
Carlos Ferreira / Rodrigo Silva / Paula Estrelo (tirocinante). 
 

13:00 Horas – Almoço piquenique (local da concentração) 

Sporting Club de Landeira 

_________________________________________________________ 

15:00 Horas - XXXIV Exposição Canina (CAC-QC): 

  Local: Jardim anexo ao local de concentração 

   Sporting Club de Landeira 

 

15:30 Horas - Admissão dos Exemplares; 

16:00 Horas - Início dos Julgamentos; 

 Juiz: Rui Gonçalves; 
 Comissário: João Santana; 

 
20:30 Horas – Jantar de confraternização 
  (Sporting Club de Landeira) 
Obrigatório confirmar a presença no jantar junto da organização. 

 

 
TROFÉUS A.P.P. 2020 

 

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. 

 

________________________________________ 

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). 
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PROGRAMA 
Domingo, 05 de Abril de 2020. 
 

07:30 Horas - Concentração (Sporting Club de Landeira). 

Coordenadas Google: 38.596748, -8.650264 

   

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

trabalho; 

  

08:30 Horas - Saída para o terreno das provas de trabalho; 

- Quinta do Sousa (Landeira) 

Coordenadas Google: 38.574757, -8.592402 

 

09:00 Horas - Início das Provas:  

- Santo Huberto / Concurso / Derby; 

 

Juízes: Marques Pereira / João Lisa / Martinho Gonçalves / 
Carlos Ferreira / Rodrigo Silva / António Batista. 
 

13:00 Horas – Almoço (piquenique) no local da concentração 

Sporting Club de Landeira 

___________________________________________________ 

14:30 Horas – Entrega de prémios. 

15:30 Horas – Encerramento da XXXVI 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 cães não qualificados em classe 

aberta e conduzidos pelo seu proprietário. 

 

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 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. 

 

Atribuição do Troféu Jerónimo Maurício: 

- Melhor exemplar na prova Derby. 

 
Entrega dos troféus APP: 

- Melhor PP Beleza 2019. 
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 2019. 
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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XXXV Exposição Canina (CAC-QC) 

Monográfica do Perdigueiro Português  

Sábado, 04 de Abril 2020 (15:00 horas) 

 

Boletim de Inscrição (abrir link): 

http://www.cpc.pt/cpc/impressos/Inscricao-Exposicao.pdf 

 

INSCRIÇÕES ATÉ 28 DE MARÇO 

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 ..............................€ 17,00   Classe de Reprodutores .............€ 10,00 
2.ª Inscrição individual ............................ . € 12,00   Classe de Pares ..........................€ 15,00 
3.ª Inscrição individual em diante ............€ 10,00   Classe de Grupo de Criador....... € 20,00 

Classe de Cachorros ..................................€ 10,00 
Classe de Bebés .........................................€ 8,00 

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

http://www.cpc.pt/cpc/impressos/Inscricao-Exposicao.pdf
mailto:exposicoes@cpc.pt
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XIII Prova de Santo Huberto 

XXII Provas de Trabalho – Tan / Derby / Concurso / Field Trial 

 

Monográfica do Perdigueiro Português 

Sábado e Domingo, 04 e 05 de Abril 2020 

 

Boletim de Inscrição (abrir link): 

http://perdigueiroportugues.com/titulos-app-2-6-3/ 

 

INSCRIÇÕES ATÉ 28 DE MARÇO 

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

Associação do Perdigueiro Português 

 

 

 

 

 

COLABORAÇÃO:  

Clube Português de Canicultura 

 

 

 

APOIOS: 
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