09h00 – Entrega da documentação
09h30 – Abertura Oficial das Jornadas
Carla Molinari, Presidente do Clube Português de Canicultura
09h40 – “Nova Era, Novos Desafios” (comunicação em inglês)
Tamás Jakkel
10h15 – “Juízes e Criadores Unidos com um objetivo comum: manter as raças e o seu
bem-estar” (comunicação em inglês) (1.ª Parte)
Claudio de Giuliani
11h00 – Intervalo
11h15 – “Juízes e Criadores Unidos com um objetivo comum: manter as raças e o seu
bem-estar” (comunicação em inglês) (2.ª Parte)
Claudio de Giuliani
12h00 – "Alterações principais do comportamento dos cães”
Prof.ª Dr.ª Ilda Gomes Rosa
12h30 – Almoço (livre)
14h00 – “Importância dos dados genealógicos na avaliação da evolução demográfica e
genética de uma raça”
Prof.ª Dr.ª Maria do Mar Oom
14h30 – “Programa de Valorização de Reprodutores do CPC”
Hugo Pinto
15h00 – “Cães e Sociedade”
António Paula Soares
15h30 – “Tipo e o Estalão da raça – a sua relação” (comunicação em inglês) (1.ª Parte)
Tamás Jakkel
16h15 – Intervalo
16h30 – “Tipo e o Estalão da raça – a sua relação” (comunicação em inglês) (2.ª Parte)
Tamás Jakkel
17h15 – “Respeitar e Ser Respeitado” (comunicação em inglês)
Claudio de Giuliani
17h45 – Mesa Redonda com a participação de todos os intervenientes
19h00 – Encerramento

TAMÁS JAKKEL
O meu envolvimento cinófilo começou quando tinha 12 anos de idade, com a raça Cocker Spaniel
Inglês. Desde então, tenho sido criador e proprietário de mais de 30 vencedores de títulos de
campeonatos Europeus e Mundiais. Posteriormente, criei mais de 50 Dachshunds que se
sagraram vencedores de vários títulos de campeonatos Europeus ou de Secção. Durante a
última década tenho estado muito envolvido com a raça Magyar Agar.
Estive integrado desde jovem em vários cargos administrativos no âmbito cinológico. Fui
Presidente da Magyar Spaniel Association e membro do Clube de Canicultura Húngaro. Fui
também membro do comité geral da Secção Europa da FCI durante vários anos, tendo exercido
o cargo de Vice-Presidente dessa mesma secção. Fui ainda vice-presidente da Comissão de
Juízes da FCI. Em 2009, fui eleito membro do Comité Geral da FCI, onde exerço atualmente,
como membro do Comité Executivo, o cargo de Tesoureiro da FCI. Detenho até hoje a
representação oficial do Comité Geral da FCI nas Comissões de Juízes e de Exposições da FCI.
Sou Juiz da FCI desde 1985 e Juiz de todas as raças desde 2001. Nesta qualidade, tenho julgado
em todo o mundo, em inúmeros eventos importantes, incluindo Exposições Mundiais e de Secção,
assim como na Crufts e em exposições especializadas ou monográficas, em mais de 80 países.
Estou sempre interessado em participar em atividades relacionada com cães e disponível para
partilhar os meus conhecimentos com os outros. Este ano participei como orador no II Congresso
Internacional de Educação sobre o Bem-Estar, na Lituânia, e em 2019 serei um dos oradores do
2º Congresso Internacional de Juízes da FCI, que irá decorrer no México.
CLAUDIO DE GIULIANI
Desde criança tenho sempre desfrutado da companhia dos meus cães, tendo-me juntado muito
cedo ao meu Pai no desporto da Caça. Comecei a minha atividade como criador no início da
década de 70, com a raça Braco Alemão de pelo curto. Sempre estudei a fundo os estalões das
raças e mantive interesse por cães de raça pura. Comecei a minha atividade como Juiz da FCI
em 1979, tornando-me assim Juiz de todas as raças caninas a partir do ano 2004. Fui delegado
do Clube Italiano do Braco Alemão, e fui também membro do Comité do Livro de Origens de
raças puras do Clube de Canicultura Italiano. Fui membro da Direção da ENCI, o Clube de
Canicultura Italiano, e membro do Comité de Juízes Italiano. Presentemente, sou membro do
Comitê de Juízes da FCI. Atualmente sou criador da raça Dachshund, com bastante sucesso.
Tenho muito gosto em escrever artigos sobre os cães, e até à data já escrevi 12 livros.
Já julguei em todos os países da Europa e em vários países em todo mundo, inclusivamente em
diversas Exposições Caninas Europeias, de Secção, Mundiais, bem como na Exposição
Internacional da Crufts. Fui um dos oradores do Primeiro Congresso Internacional de Juízes da
FCI, que decorreu em Kiev no ano de 2017.
ANTÓNIO PAULA SOARES
Licenciado em Engenharia Biofísica pela Universidade de Évora e pós-graduado em Gestão
Empresarial pelo ISCTE. Especialista em gestão de propriedades rurais.
Criador do Afixo “Canil de São Barão” English Springer Spaniel, desde 2003. Membro da Direção
do Clube Português de Spaniels. Presidente da ANPC – Associação Nacional de Proprietários
Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade, Membro da Direção da CAP – Confederação dos
Agricultores de Portugal, Presidente da Plataforma Sociedade e Animais onde representa o
Clube Português de Canicultura. Colunista Convidado da Revista Sábado Online sobre temas
do mundo rural e a relação da sociedade com os animais.

Prof.ª Dr.ª ILDA GOMES ROSA
Médica Veterinária, é Professora Auxiliar da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade
de Lisboa. Licenciou-se em 1983 na Escola Superior de Medicina Veterinária. É docente da FMV
desde 1987. Obteve o grau de Mestre em Produção Animal em 1988 e doutorou-se, em 1997,
em Ciências Veterinárias pela FMV Lisboa. Desde 1993 que é docente da disciplina de
Comportamento e Bem-Estar, atualmente do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária da
FMV/ULisboa. De 1998 a 2003 foi docente da disciplina de Higiene e Sanidade Pecuária da
licenciatura em Engenharia Agronómica do Instituto Superior de Agronomia. Desde 2003 que é
docente da disciplina de Comportamento e Bem-Estar na licenciatura em Engenharia Zootécnica
(ISA/FMV) e, atualmente, é responsável e docente do módulo do Comportamento Animal da
disciplina de Morfologia, Aptidão e Comportamento Animal do Mestrado Integrado em
Engenharia Zootécnica da ULisboa. É regente das disciplinas de Atividades Complementares I,
Comportamento e Bem-Estar Animal, Produção e Utilização de Cães e Criação de Gatos da
FMV. Trabalha, desde 1993, em exclusividade na área de Comportamento e Bem-Estar Animal.
Colabora nos serviços de Consulta Externa do Hospital Escolar da FMV, onde realiza consultas
de referência de Comportamento em animais de companhia e equinos.

Prof.ª Dr.ª MARIA DO MAR OOM
Licenciada em Biologia (FCUL,1979), doutorou-se em Biologia/Evolução (FCUL,1993),
defendendo a tese “O Cavalo Lusitano: uma raça em recuperação”. Como Professora Auxiliar no
Departamento de Biologia Animal da FCUL, desenvolveu investigação na área de gestão e
conservação de pequenas populações, com particular foco em raças autóctones equinas e
caninas. Lecionou diferentes disciplinas no âmbito Genética da Conservação e Conservação
ex-situ, tendo sido responsável por diversos projetos de investigação e orientado alunos de pósgraduação, bolseiros de investigação, doutoramento e pós-doutoramento. Publicou vários
trabalhos em revistas indexadas e de divulgação, sendo autora do livro ”O Cavalo do Sorraia um património histórico e genético a preserva” (ed. COSMOS). Foi membro do Conselho Técnico
da Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano e responsável pela
instalação do Laboratório de Genética Molecular da Coudelaria de Alter. É sócia fundadora e
Vice-Presidente da Associação de Criadores do Cavalo do Sorraia, e Secretária-Técnica do
respetivo Livro Genealógico. É membro da Comissão Técnica do Clube Português de
Canicultura. Aposentou-se em 2014, mantendo-se como membro do cE3c – Centre for Ecology,
Evolution and Environmental Changes/FCUL, sendo responsável pelo Laboratório de Genética
Aplicada.

HUGO PINTO
Licenciado em Engenharia Informática e pós-graduado em Informática pela Universidade de
Lisboa. Ligado aos cães desde criança, em particular às raças Podengo Português, Cocker
Spaniel e Dogue Alemão.
Colaborador do CPC há mais de 25 anos, responsável pelos Sistemas de Informação do CPC
desde 1997, membro da Comissão do Livro de Origens desde 2003 e da Sub-Comissão de Agility
desde 2010. Coordenador dos Serviços Administrativos do CPC desde 2011.

As 1as Jornadas Técnicas para Juízes e Criadores realizam-se no dia 8 de Julho de
2018, em Lisboa.
A data limite da inscrição é 1 de Julho e os lugares são limitados, pelo que agradecemos
brevidade na sua inscrição.

FICHA DE INSCRIÇÃO
1as Jornadas Técnicas para Juízes e Criadores
Lisboa, 8 de Julho de 2018
NOME:
EMAIL:
NIF:



■


N.º SÓCIO CPC:

SÓCIO CPC* .....…...….... 30€
ESTUDANTE** ...…...….... 30€
NÃO SÓCIO …………...… 40€

* Sócios do CPC com quotas em dia e indicação do nº de sócio.
** Estudantes deverão incluir fotocópia do cartão de estudante válido e do ano letivo 2017/2018.

2 Coffee breaks incluídos com a inscrição
Almoço livre não incluído
As inscrições devem ser enviadas por email
juntando o comprovativo de transferência bancária.

PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
IBAN - PT50 0010 0000 0201 7940 002 55
SWIFT/BIC – BBPIPTPL
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
Rua Frei Carlos, 7
1600-095 LISBOA

enviar para eventos@cpc.pt

