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Proposta de alteração ao  
Regulamento de Exposições e Concursos de Beleza 

(Eventos de Morfologia Canina) 
 

ARTIGO 48.º 
 
É a seguinte a ordem pela qual se processa o julgamento dos exemplares de cada Raça: 
 
Classe de Bebés – cães 
Classe de Bebés – cadelas 
Melhor Bebé 
 
Classe de Cachorros – cães 
Classe de Cachorros – cadelas 
Melhor Cachorro 
 
Classe de Juniores – cães 
CCJ e RCCJ 
 
Classe Intermédia – cães 
Classe Aberta – cães 
Classe de Trabalho – cães 
CAC e RCAC ou CAC-QC e RCAC-QC 
 
Classe de Campeões – cães 
CCC 
 
CACIB e RCACIB 
 
Classe de Veteranos – cães 
 
Classe de Juniores – cadelas 
CCJ e RCCJ 
 
Classe Intermédia – cadelas 
Classe Aberta – cadelas 
Classe de Trabalho – cadelas 
CAC e RCAC ou CAC-QC e RCAC-QC 
 
Classe de Campeões – cadelas 
CCC 
 
CACIB e RCACIB 
 
Classe de Veteranos – cadelas 
 
Prémio de Raça e Melhor exemplar do sexo oposto 
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Melhor Veterano 
 
Classe de Reprodutores – cães 
Classe de Reprodutores – cadelas 
Melhor Reprodutor 
 
 

ARTIGO 52.º 
 
Entre os dois primeiros exemplares de cada sexo de cada uma das classes concorrentes 
ao CCJ, CAC e ao CACIB e qualificados de “Excelente”, o Juiz proporá para estes 
prémios e ainda para as respectivas Reservas, os que considere dignos de tal distinção. 
 
 

ARTIGO 60.º 
 
São os seguintes os prémios a atribuir nos Eventos de Morfologia Canina: 
 
1) Prémios gerais 
 

a) Certificado de Melhor Bebé da Raça: a atribuir a cada Raça e variedade ao melhor 
exemplar inscrito nesta classe. 

 
b) Certificado de Melhor Cachorro da Raça: a atribuir a cada Raça e variedade ao 

melhor exemplar inscrito nesta classe. 
 
c) Certificado de Campeonato Júnior – CCJ e RCCJ: a atribuir na Classe de Juniores 

ao melhor exemplar de cada sexo. 
 
d) CAC e RCAC ou CAC-QC e RCAC-QC: a atribuir ao melhor exemplar de cada 

sexo entre os inscritos nas classes Intermédia, Aberta e Trabalho. 
 
e) Certificado de Confirmação de Campeão de Beleza – CCC: a atribuir na Classe de 

Campeões ao melhor exemplar de cada sexo. 
 
f) CACIB e RCACIB: a atribuir conforme o Regulamento da FCI ao melhor 

exemplar de cada sexo entre os inscritos nas classes Intermédia, Aberta, Trabalho 
e Campeões.  

 
g) Certificado de Prémio de Raça: a atribuir ao melhor exemplar de cada Raça e 

variedade escolhido entre os inscritos nas Classes de Juniores, Intermédia, Aberta, 
Trabalho, Campeões e Veteranos. 

 
(…) 
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