
PEDIDO DE AFIXO

Preencher o impresso em 
LETRAS MAIÚSCULAS 
ou dactilografadas com 
tinta azul ou preta. NÃO SE 
ADMITEM EMENDAS OU 
RASURAS.

—
Todos os requerentes têm 
que serem maiores de 18 
anos. 

—
Deve anexar: 
- Comprovativo de 
morada de cada um dos 
requerentes;
- Pagamento no valor de 
€ 260.00.
Para benefi ciar de 
desconto de sócio todos os 
requerentes têm que ser 
sócios do CPC.

—
Formas de pagamento 
aceites:
- dinheiro
- cheque ou vale postal 
(mencionar envio) à ordem 
do Clube Português de 
Canicultura
- Transferência para o NIB 
0010 0000 02017940001 58 
(juntar comprovativo). 

—
As assinaturas devem estar 
conforme o Documento de 
Identifi cação Civil. 

Modelo I - 2017/10

O(s) Requerente(s)

_____________________________________________________________________

O(s) requerente(s) declara(m):
1. Não ser proprietário ou co-proprietário de qualquer afi xo aprovado pelo Clube Português de Canicultura ou pela Fédération Cynologique 

Internationale.
2. Conhecer os regulamentos aplicáveis do Clube Português de Canicultura e da Fédération Cynologique Internationale, aceitando o seu cumprimento, 

sendo verdadeiras as informações que constam neste impresso, sujeitando-se às sanções disciplinares do CPC.

Despacho da Direcção

__________________________  
__________________________  

________/________/________

_______________________________________

Aprovação pela FCI
N.º __________/________

PRIMEIRA OPÇÃO

Prefi xo              Sufi xo

Explicação do signifi cado: ________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Não são aceites para afi xo designações que incluam nomes de família, designações de raças, numerais árabes ou romanos ou quaisquer outras de 
interpretação duvidosa ou que possam confundir-se com afi xos previamente aprovados.
Eventuais artigos de ligação entre o nome próprio dos cães e o afi xo estão incluídos neste, não podendo ser ultrapassadas as 25 letras e espaços.

É reservado ao Clube Português de Canicultura e à Fédération Cynologique Internationale o direito a aceitar cada uma das opções propostas 
para afi xo, sem que haja necessidade de emitir uma explicação sobre a recusa de qualquer das opções.

Afixo N.º: ___________________________

VD: _________________________________

Dt: __________/___________/___________

Sec: _________________________________

Clube Português de Canicultura
SEDE SOCIAL:  Rua Frei Carlos, 7 - 1600-095 LISBOA
 Tel. 217 994 790  Fax 217 994 799
DEL. NORTE:  Rua Dr. Alfredo Magalhães, 40 - 4000-061 PORTO
 Tel. 222 050 724  Fax 222 087 048
EMAIL: registos@cpc.pt  WEB: http://www.cpc.pt  NIF: 502443812

Despacho da Direcção

__________________________  
__________________________  

________/________/________

_______________________________________

Aprovação pela FCI
N.º __________/________

SEGUNDA OPÇÃO

Prefi xo              Sufi xo

Explicação do signifi cado: ________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

REQUERENTES

1.º Requerente 

(Representante do Afi xo)

Id. Civil: ___________________

NIF: ___________________

Telefones:

__________________________

__________________________

Nome(s) do(s) requerente(s):     N.º Ent. CPC: _______________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

Morada: _________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Código Postal: _________ - ______    ___________________________________________________________

Email: ____________________________________________________________________________________________


