09h00 – Entrega da documentação
09h30 – Abertura Oficial das Jornadas
Carla Molinari, Presidente do Clube Português de Canicultura
09h40 – “Desafios para a Canicultura: Sociedade, Imagem e Comunicação”
António Paula Soares
10h15 – “Projeto FCI Youth: ao encontro do nosso futuro”
Catarina Molinari
11h00 – Intervalo
11h15 – “Instruções Específicas para as Raças: um projeto protetor para as raças”
Ricardo Torre Simões
12h00 – “Type and soundness” (comunicação em inglês) (1.ª Parte)
Dan Ericsson
12h45 – Almoço (livre)
14h00 – “Type and soundness” (comunicação em inglês) (2.ª Parte)
Dan Ericsson
14h45 – “Desafios na criação no séc. XXI - Integrando ciência e prática”
Carla Cruz
15h30 – “Comportamento e Bem-Estar em cães de exposição”
Prof.ª Dr.ª Ilda Gomes Rosa
16h00 – Intervalo
16h15 – “A Funcionalidade, um desafio para o milénio?”
Eduarda Sousa Pires
17h00 – “Os 4 Pilares da Excelência na Canicultura: Estalão, Saúde, Funcionalidade e
Tipo”
Ricardo Torre Simões
17h45 – Mesa Redonda com a participação de todos os intervenientes
19h00 – Encerramento

DAN ERICSSON
I have been very actively involved in the world of show dogs for almost 50 years and I bred my
first litter of Scottish Terrier puppies in 1971.My prefix is Raglan. Since then I have been faithful
to the breed and I have up until now bred 175 champions many of which have been exported to
most parts of the world.
I have also owned and shown BIS-winning Pekingese and have been involved in other terrier
breeds, and in particular with West Highland White Terriers. For many years I have also had a
special interest in Labrador Retrievers, another breed which I own, breed and show successfully
culminating in many homebred show champions.
Over the years I have also been actively involved in various dog clubs and served on several
kennel club committees, including breed standards and judging. For many years I was also
president of the Swedish Terrier Club and The Scottish Terrier Club. Time permitting, I lecture on
dogs and submit articles to various dog publications.
I have judged on all continents worldwide. Judging has taken me around the world several times
and I have been fortunate enough to judge at some of the world’s most prestigious events
including many appointments at FCI World and European Shows (including several group
appointments). I am also delighted to be asked to judge on a regular basis in Britain and other
countries worldwide. I judge most weekends every year all over the world and I am approved by
the FCI to judge all breeds. I felt extremely honoured to judge the terrier group at Cruft’s
in 2016 and also Best in Show at the famous Montgomery Terrier Show in Philadelphia, USA.. I
will also be judging Best in Show at Crufts in 2021.
RICARDO TORRE SIMÕES
Formado em Direito, possui vários anos de actividades no desporto, inicialmente como expositor
e criador, e posteriormente desde 1971 como juiz, e com envolvimento na canicultura
internacional. Suas raças são Boxer, Pastor Alemão e Carlin.
Juiz All Rounder da FCI residiu em Londres por longo período e mais tarde mudou-se para a
Flórida, onde se tornou-se juiz regular do AKC para Boxer, Doberman, Akita e Rottweiler.
Em diferentes ocasiões foi Presidente do Santos Kennel Club, Presidente do Boxer Club Paulista,
Presidente do Boxer Club do Brasil, Presidente do Conselho Brasileiro da Raça Boxer, e
atualmente é o Presidente do Conselho de Juízes da CBKC, membro da Comissão de Juízes e
da Comissão de Exposições da FCI. Julga regularmente em todos os continentes.

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.
CARLA CRUZ
Bióloga, Mestre em Produção Animal. Aliando uma paixão pelos cães que vem de infância ao
seu percurso profissional, conta com mais de 20 anos de experiência em investigação técnica e
científica nesta espécie – comportamento, genética, morfologia e biomecânica do movimento.
Atualmente especializa-se em treino e resolução de problemas comportamentais em cães.
Ao longo dos anos tem sido palestrante convidada em vários congressos, seminários, jornadas,
aulas universitárias e workshops, em Portugal e no estrangeiro, falando sobre variados temas:
cães de trabalho, comportamento, genética, morfologia, evolução, criação, interação entre
pessoas e animais, etc. Colabora regularmente com a imprensa especializada em cinotecnia, em
Portugal e no estrangeiro.
Criadora Barbado da Terceira, Teckel e Drever há mais de 10 anos, sob o afixo Aradik. Tem
participado com sucesso em exposições caninas, com numerosos campeões nacionais e
estrangeiros do seu afixo nas três raças, e dá os primeiros passos no agility.
CATARINA MOLINARI
Os Cães têm sido parte fundamental da minha vida desde que me recordo de existir.
Iniciei o meu percurso cinológico desde muito cedo, frequentando eventos caninos desde a
minha infância. Em 1998 ganhei o primeiro lugar na final dos Jovens Apresentadores na
Exposição Europeia em Itália e no ano 2000 ganhei o primeiro lugar na final do Concurso Jovens
Apresentadores, na Mundial de Itália. Como criadora com afixo “de Valizandro” criei Whippets,
Podengos e Cão de Gado Transmontano.
Em 2009 tornei-me Juiz de Morfologia Canina, como parte do meu percurso de aprendizagem
sobre a espécie canina, onde se inclui com destaque as funcionalidades das raças caninas e a
sua ligação ancestral com a humanidade. Nesse qualidade ja actuei em diversos países da
Europa e na Austrália incluindo Exposições Mundiais e Europeias.
Membro fundador da FCI Youth desde o ano de 2014, Team Leader desse grupo desde 2016 e
elemento fundador do CPC Jovem, projeto que se iniciou em 2015, sob a tutela da Direção do
CPC do qual sou atualmente a coordenadora.
Acredito que posso continuar a contribuir para o desenvolvimento e conscientização das
gerações mais novas, de encontro à preservação da Canicultura e o respeito pelo bem-estar
animal.

EDUARDA SOUSA PIRES
Antropologa. Doctoral student/PHD - Especialização em Human Animal Studies.
Tem exercído docência em várias instituições: ISPA; Universidade Lusófona - FMV; Faculdade
de Medicina Veterinária de Évora em diferentes disciplinas relacionadas ao treino, etologia e
comportamento Animal.
Juiz Internacional de Obedience. Campeã (hexa) portuguesa da modalidade e 11 anos a
representar Portugal nos campeonatos do mundo de Obedience. Autora de um livro Infantil,
adaptado a multideficiência, sobre a natureza do afeto para 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.

FICHA DE INSCRIÇÃO
2as Jornadas Técnicas para Juízes e Criadores
Lisboa, 16 de Fevereiro de 2019
inscrições até dia 04-02-2019
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 2018/2019.

2 Coffee breaks incluídos com a inscrição
Almoço livre não incluído
As inscrições devem ser enviadas até dia 04-02-2019 para o email eventos@cpc.pt
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

