
4ª Comissão (Provas de Trabalho) 
 

Subcomissão de Agility 
 
Demonstrações de Agility em: 
 

Santarém – JAN/07 – incluída na exposição de raças Portuguesas 
Campo Pequeno – JAN/07 – incluída no Royal Champion 
Hipódromo do Campo Grande – 01/07/07 – incluída no CAMPEONATO DE 

PORTUGAL DO CAVALEIRO DE OBSTÁCULOS E VETERANOS 
 
Organização de provas: 
 

Prova da Exponor/07 
Prova pedida pela Fundação S.Francisco de Assis - Cascais 
Taça de Portugal 2007 – Santarém 

 
Site do CPC 

 
Passaram a constar no site do CPC as seguintes informações: 

- Calendários de provas 2006/2007 
- Resultados das provas  
- Ranking - Campeonato 
- Ranking - Provas Open 
- Acesso directo as moradas dos clubes sócios do CPC 
- Informações e fotos das nossas representações nos Europeus e Mundiais 

de Agility 
 
EUROPEU 2007 - Itália 
 

Apoio aos praticantes da modalidade que mostraram interesse em participar no 
Europeu de 2007, presentes 5 concorrentes nacionais com 7 cães: 
 

Sergio Sousa/Ben 
Sergio Sousa/Nero 
Filipe Vilhena/Iris 
Filipe Vilhena/Mell 
Hugo Santos/Trantor 
Paulo Sousa/Alegra 
Luis Sousa/Voga 

 
MUNDIAL 2007 - Noruega 
 

Portugal fez-se representar mais uma vez num Mundial, em 2007 realizado na 
Noruega, desta vez apenas por 3 binómios na classe de standard. 



 
Por equipas e individual (STD) 
Os resultados individuais foram:   
68º Sergio Sousa/Ben – 71º Luis Sousa/Voga – 79º - Gonçalo Amorim/Fly 

 
Por equipas conseguimos um excelente 12º lugar a frente de países que já 

conquistaram títulos mundiais como Finlândia, Rússia, Itália, Brasil, Espanha entre 
outros num total de 31 países presentes 
 
Campeonato 2006/2007 
 

Realizaram-se todas as provas previstas no calendário da modalidade. Tendo 
obtido títulos de campeões nacionais nas diversas classes os seguintes participantes: 
 

Infantis – João Sousa/Apache 
Veteranos – Sofia Narciso/Cher 
Midi – Gonçalo Amorim/Spot 
STD – Sérgio Sousa/Ben 

   
 
 

Subcomissão de Cães de Utilidade 
 

Mondioring 

Campeonato do Mundo 

            Realizou-se nos dias 4 a 7 de Outubro de 2007, em Grande Synthe – França, o 
encontro anual dos melhores cães e treinadores de cães de trabalho do mundo, sob o 
tema da Quinta Flamenga o 13º Campeonato do Mundo Mondioring. Este ano 
estiveram presentes representantes de 15 países, desde a Rússia, Áustria, Alemanha, 
Inglaterra, Dinamarca, Bélgica, Espanha, França Itália, Noruega, Holanda, Suiça, Suécia, 
Estados Unidos e Portugal. 

            A equipa Portuguesa participante, demonstrou que Portugal está no caminho 
certo e em pleno desenvolvimento, pois as nossas classificações, excepto alguns casos 
pontuais, não baixaram significativamente em relação aos resultados das provas 
nacionais, em alguns casos chegaram mesmo a melhorar o que por si demonstra que o 
trabalho tem que continuar, para podermos ascender aos lugares de topo do 
adestramento no mundo. 

            Na categoria que define O Campeão do Mundo, Mondioring 3, o conjunto Celso 
Alves com a Pastor Belga Malinois – Rara du Scialet Vincent, obteve a 10ª melhor 
classificação com 340 pontos em 400 possíveis, em 34 conjuntos presentes, realizou a 
melhor classificação de sempre do nosso país num campeonato do mundo. 



            No nível abaixo o Mondioring 2, o conjunto Sérgio Marques com a Pastor Belga 
Malinois – Pit, obteve a 8ª melhor classificação com 180 pontos em 300 possíveis, em 12 
conjuntos presentes. 

No nível para os cães mais jovens, o Mondioring 1, Portugal fez outro grande 
brilharete, pois apresentou 3 dos cães mais novos em prova com apenas 18 meses de 
idade e ainda assim sem que o nível destes fosse inferior. 

Em 3º lugar, em 21 conjuntos presentes, apesar dos seus 18 meses de idade, ficou 
a Pastor Belga Malinois – Garra de Duques Negros, conduzida por Celso Alves, que 
obteve 188 pontos em 200 possíveis, seguindo-se em 16º lugar, António Crava com o 
Pastor Alemão - QUAI de Golberger-Land, que obteve 156,5, em 17º lugar, uma outra 
jovem de 18 meses Pastor Belga Malinois - Goya de Duques Negros, apresentada por 
Edmundo Franco, que obteve 147 pontos, em 20º lugar mais uma outra jovem com 18 
meses a Pastor Belga Malinois - FNINA van Joefarm, treinada pelo Jorge Santos, que 
obteve 119 pontos, tendo baixado 17 pontos em relação à Taça Portugal.  

RCI 
 

Iniciou-se a formação de novos figurantes e foram realizadas 8 provas durante o 
ano, das quais se destacam as Taças de Portugal de Pistagem e de RCI.  

No último trimestre foi nomeado um novo coordenador nacional que irá tomar 
conta da modalidade no próximo ano. 
 
 
 

Subcomissão de Obediência 
 
Campeonato Nacional de Obediência 
 

A época de 2007 ficou marcada por 14 provas agendadas, 10 realizadas e 4 
canceladas. 

 
Neste campeonato participaram 139 concorrentes que representaram 13 

clubes/escolas. 
 
A média de participações por prova foi de 13,9 conjuntos. 

 
Foram realizadas provas nas seguintes exposições caninas: Exponor, Beja, 

Internacional de Lisboa e Aveiro. 
 
Selecção  
 

O Campeonato Europeu de Obedience realizou-se de 8 a 10 de Junho em 
Zagreb, Croácia. Portugal e o CPC foram representados por Eduarda Pires com Mr. 
James of Oeiras, Pedro Araújo com Jen D’Africa, e com Deena, Fernando Silva com 



Amy da Quinta de Calmac, e Vasco Ribeiro como chefe de equipa. Esta selecção foi 
composta através dos resultados obtidos nos 12 meses anteriores à prova. Em termos 
classificativos individuais a Eduarda ficou em 35º, o Fernando em 37º, o Pedro com a 
Deena em 48º e com a Jen em 52º. Por equipas conseguimos o 9º lugar. 
 
Demonstrações 
 

Foi mantido o grupo para fazer demonstrações de Obediência em representação 
do CPC, este grupo é composto por elementos individuais ou de clubes participantes na 
modalidade cuja promoção é feita por meio de folhetos entregues á assistência, no futuro 
esperamos usar camisolas com o logo do CPC. 
 

Este ano realizaram-se demonstrações em Lisboa no decorrer do Evento Royal 
Champion. Este grupo está disponível sempre que solicitado para divulgar a Obediência 
e o CPC. 
 
Regulamento 
 

Uma vez que nós entendemos por fundamental continuar a ter um programa para 
quem não pretenda participar em provas de carácter competitivo foi criado um novo 
regulamento comum para COB (Certificado de Obediência Básica) e Classe 1 de 
Obedience que, sem ter grandes alterações, permitiu aproveitar o trabalho já 
desenvolvido e actualizar os exercícios sem alterações profundas para que sirva a quem 
apenas quer obter o Certificado de Obediência Básica e a quem tem por objectivo 
participar em provas de cariz competitivo (Obedience). 
 

Foi igualmente alterado os regulamentos dos rankings, em que se alterou o 
método de pontuação no ranking de escola introduzindo-se o prémio pela taxa de 
sucesso, introduziu-se a obrigatoriedade de subida de classe a todos os concorrentes com 
2 provas com 80% ou mais dos pontos, acrescentou-se a necessidade de comunicação da 
equipa, no caso de participar com mais de 6 elementos, de indicação antecipada de quais 
farão parte da equipa. 
 

Foi iniciada a feitura de um novo regulamento para as classes intermédias de 
competição (2 e 3) tendo por base o modelo Sueco. Com estas alterações esperamos 
obter um melhor enquadramento entre as várias classes assim como dinamizar a 
modalidade, este regulamento será divulgado pelos interessados e entregue á direcção 
para aprovação durante o ano de 2008. 

 
Formação 
 

A Subcomissão realizou 2 acções de formação / informação: uma de organização 
de prova com o intuito de formar pessoas que possam ajudar a organização da prova 
com toda a parte burocrática e informática e também para que todos os interessados 
pudessem ficar com uma noção de tudo o que é necessário e fundamental para organizar 
uma prova; e uma de comissariado de prova com o intuito de formar novos comissários 



mas também de demonstrar a todos os interessados o papel fundamental que um 
comissário tem na prova e a ajuda que ele poderá dar mesmo no treino para preparar os 
cães e os condutores a entrarem em prova. A Sessão de Organização de Prova contou 
com a presença de 12 pessoas e a de Comissariado de Prova com a presença de 21 
pessoas. 
 

Finalizou-se o processo de avaliação da candidata a Juíza de Provas de 
Obediência, tendo sido a Sra. Maria Teresa Vasconcelos considerada apta para o 
desempenho das funções de Juíz e estando já disponível para ser contactada pela 
entidades organizadoras de Prova. 
 
Software 
 

Foi terminado o programa informático para tratamento dos resultados de prova, 
que permite total gestão de uma prova de Obediência. Este programa está disponível 
para download no site da Subcomissão de Obediência.  
 
Divulgação/dinamização 
 

O site da Obediência sempre actualizado é uma referência na actividade da 
subcomissão sendo utilizado como principal meio de divulgação da modalidade e 
actividades a ela associadas. Foi mantido e incrementado o processo de divulgação de 
informação pelos diversos canais de informação ao público em geral e aos directamente 
interessados em particular. 
 

Toda a informação referente a provas, resultados, rankings e informação 
complementar é colocada no site e enviada a todos os interessados.   
 

Actualmente diversas revistas da especialidade e sites de informação geral 
divulgam regularmente notícias e fotos da modalidade. 
 

Foi terminada a construção do novo site que teve lançamento em Janeiro de 
2008, alojado no domínio do Clube Português de Canicultura. 
 
 
  

Subcomissão de Provas Práticas para Cães de Água 
 

Continua em franca ascensão esta modalidade que neste exercício realizou 7 
Provas com um total de 80 cães inscritos, acompanhadas de 6 Concursos da Raça que 
totalizaram 89 inscrições. 

      
De realçar a organização da Cidade de Olhão que registou respectivamente 17 e 

26 concorrentes.     Foram ainda concedidos 6 C.A.C.T. e proclamado mais 1 C.T.Ag., 
totalizando actualmente 2 exemplares C.B. e C.T.Ag. e 3 exemplares C.T.Ag. 


