
Relatório de actividades do ano de 2008 

 

Campeonato Nacional de Obediência 

A época de 2008 ficou marcada por 17 provas agendadas, 14 realizadas e 3 

canceladas. 

Neste campeonato participaram 210 concorrentes que representaram 16 

clubes/escolas. 

A média de participações por prova foi de 15 conjuntos. 

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

Aveiro. 

 

Selecção  

O Campeonato do Mundo de Obedience realizou-se de 4 a 6 de Junho em 

Estocolmo, Suécia. Portugal e o CPC foram representados por Eduarda Pires com 

Mr. Miles of Oeiras, Pedro Araújo com Jen D’Africa, e com Deena, Dinis Franco 

com Killiebrae Jill, e Vera Baião como chefe de equipa. Esta selecção foi 

composta através dos resultados obtidos nos 12 meses anteriores à prova. Em 

termos classificativos individuais Pedro Araújo com Jen D’África ficou em 22º e 

com Deena em 33º, Eduarda Pires ocupou a 56º posição e Dinis Franco ficou em 

69º lugar. Por equipas conseguimos o 9º lugar. 

 

Demonstrações 

A subcomissão de Obediência foi convidada pela Royal Canin para fazer uma 

demonstração de Obediência no Evento Royal Champion. A demonstração foi um 

sucesso e causou furor pela sua criatividade. Aceitaram o convite vários 

participantes activos da modalidade e o trabalho realizado foi bastante elogiado. 

 

Regulamento 

Foi criado e aprovado o Regulamento de Juízes de Provas de Obediência. 

 

 

 

Formação 



A Joana Moreira e o Rui Castro completaram o processo de formação como 

comissários de provas de Obediência e integraram a lista de comissários 

disponíveis no site da Subcomissão. 

A Subcomissão realizou 4 acções de formação / informação: 3 seminários 

ministrados pelos Campeões Nacionais de Obediência e cujas receitas geradas 

reverteram para a deslocação da Selecção 2008 ao Campeonato do Mundo na 

Suécia e 1 seminário ministrado pela bi-campeã do Mundo Kjellaug Selsaas, com 

uma dupla missão: ajudar participantes da modalidade e ajudar no treino 

específico da Selecção 2008. 

A nova jornada de formação, composta pelos 3 seminários ministrados por 

Eduarda Pires, Pedro Araújo e Fernando Silva, tiveram os temas: Treino com 

Clicker, Obedience (Obediência de Competição) e Obediência Básica. O número 

de participantes foi de 40, 30 e 26, respectivamente. De salientar ainda que a 

grande parte dos participantes tiveram conhecimento das formações através da 

Revista Cães e Companhia e não pertenciam a Escolas. 

 

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.   

Em termos de divulgação, os diversos artigos publicados na Revista da 

especialidade “Cães e companhia” juntamente com os artigos mensais de 

informação sobre as Provas divulgaram amplamente a modalidade e permitiram 

o primeiro contacto de pessoas interessadas em iniciar a prática da modalidade. 

Actualmente diversas revistas da especialidade e sites de informação geral 

divulgam regularmente notícias e fotos da modalidade. 

  


