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Acta número 1 – Época 2014 

 

 Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro do ano de dois mil e catorze, pelas onze 

horas, decorreu na sala da cave, a reunião anual de Mondioring, na sede do Clube Português 

de Canicultura, na Rua Frei Carlos, número sete em Lisboa, com a seguinte ordem de 

trabalhos:  

 Ponto um: Definição das datas das provas do Campeonato Nacional de Mondioring, 

época 2014/ 2015 

 Ponto dois: Apuramento do Representante de Grau no Mundial 

 Ponto três: Proposta de Seguro 

 Ponto quatro: Pagamento de Inscrição Anual 

 Ponto cinco: Alteração do Regulamento e Selectiva de Homens Assistentes 

 Ponto seis: Armas de Alarme e Licenças 

 Ponto sete: Elaboração de Guia de Organização de Provas  

 Ponto oito: Criação de um canal de televisão 

Ponto nove: Criação de áreas de Formação 

 Ponto dez: Homologação dos Seminários pelo CPC 

Ponto onze: Não pagamento de inscrição na Taça de Portugal 

 Ponto doze: Restrição de Figurantes do clube organizador 

 Ponto treze: Sorteio de Apports, Acessórios e Objectos 

 Ponto catorze: Organização da Taça de Portugal 2015 

 Ponto quinze: Novo método de Calendarização das provas do campeonato 

 

 A reunião foi presidida por Nuno Gil Ferreira, estando presentes trinta pessoas, quatro 

das quais representadas através procuração.  

  A reunião foi difundida através dos diversos meios de divulgação online e foi possível 

a todos os praticantes e simpatizantes de Mondioring participarem na mesma.  

 O presidente começou por fazer um breve resumo da época 2013/2014, assim como 

do Mundial 2014 em Merano (Itália). Em seguida, houve um agradecimento à antiga 

coordenadora, Cláudia Miranda. Entretanto, foi dado a conhecer a todos os presentes o novo 

modelo de votação, em que cada um dos parâmetros (Sócio do CPC, Concorrente, Figurante, 

Juiz, Clube Filiado do CPC, Clube Organizador de provas, Clube Participante em Provas) 

corresponde a um voto. Seguidamente, os participantes disponibilizaram os seus dados e 

contactos numa ficha de inscrição e foram apurados os número de votos atribuídos. 
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 Deu-se início ao desenvolvimento dos vários pontos da Ordem de Trabalhos. O ponto 

um dizia respeito à definição das datas das provas. Após informação de todas as datas 

disponíveis e posterior discussão, ficou definido que os vários clubes vão organizar provas de 

Mondioring, para o Campeonato Nacional, nas seguintes datas:  

- 30 de Novembro de 2014 – No Stress Team; 

- 24 de Janeiro de 2015 – Happy Dog; 

- 14 de Fevereiro de 2015 – Caneutile; 

- 03 de Março de 2015 – Azeicão; 

- 28 de Março de 2015 – Feux Farouches; 

- 18 de Abril de 2015 – WorkDog; 

- 09 de Maio de 2015 – Caneutile; 

- 30 de Maio de 2015 – No Stress Team;  

- 20 de Junho de 2015 – Chatuska. 

 A Taça de Portugal será realizada a 18 de Julho de 2015. 

Houve uma proposta de organização conjunta da Taça de Portugal, pelos clubes Feux Farouche 

e WorkDog, que ocorroria no estádio Municipal de Famalicão. 

 O pedido da Dog Teacher, feito por Alexandre Alva por e-mail no passado mês de 

Agosto não terá sido recebido, pelo que não foi possível definir uma data para esta 

organização. Posteriormente averiguou-se o ocorrido e o respetivo e-mail foi devolvido, por 

algum erro, sem que o clube emissor se tivesse apercebido de tal. Sendo assim e após contacto 

entre o Coordenador e o responsável do clube, este último decidiu não realizar prova nesta 

época. 

 Ficaram disponíveis as seguintes datas para a realização de provas: 08 de Novembro de 

2014 e 20 de Dezembro de 2014. 

 O ponto dois respeita ao apuramento do representante de cada grau no Mundial de 

Mondioring. Após a leitura atenta do artigo 14.º do Regulamento de Mondioring, são 

discutidas pelos vários intervenientes as diferentes opções que, posteriormente são colocadas 

a votação.   

A proposta um defende que o representante do grau deve ser apurado com base na 

média das duas melhores provas do campeonato, mais a classificação da taça a contar em 

dobro, tudo dividindo por 4. 

A proposta dois defende que quem fica em primeiro lugar na Taça ganha o direito de 

poder representar a Selecção no Mundial, uma vez que a ida à Taça depende do ranking no 

Campeonato. A proposta três deseja que a selecção para o Mundial seja baseada de acordo 
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com a prestação ao longo do Campeonato. Para tal seria tida em conta a média das três 

melhores provas. 

A proposta quatro indica que o campeonato deve ser a soma das duas melhores 

provas e a classificação da taça ser multiplicada por três, dividindo posteriormente tudo por 5. 

As propostas foram discutidas e levadas a votação, tendo ganho a opção dois, com 26 

votos. Assim, sendo, ficou acordado que o vencedor da Taça de Portugal em cada grau será o 

representante da Selecção no Mundial. O campeão nacional continua a ser o vencedor do 

ranking nacional, apurado segundo a seguinte fórmula: Total = (soma das 2 melhores provas 

do campeonato Nacional + taça de Portugal x2) / 4. 

O ponto três visava propor um seguro para os Homens Assistentes (adiante designado 

por HA). De acordo com os presentes, o Clube Português de Canicultura (adiante designado 

por CPC), devia ter sido responsável por accionar o seguro de acidentes em determinadas 

situações, como por exemplo a do Bruno Jorge da Caneutile. Este figurante ficou severamente 

lesionado no decorrer da Taça de Portugal, não tendo tido qualquer apoio por parte do CPC. 

Ficou acordado que deveria ser efectuado um pedido neste sentido, junto do CPC na próxima 

Assembleia Geral, com o objectivo de que situações como esta sejam acauteladas futuramente 

e que futuramente, em situações de lesão ou acidente o seguro do CPC seja accionado, à 

semelhança do que sucede habitualmente com outras modalidades, como por exemplo, nas 

Provas de Beleza em que o CPC já accionou o seguro para proteger inclusivamente juízes 

estrangeiros.  

Foi defendido que os Homens Assistentes deverão ter um seguro, surgindo igualmente 

a questão da protecção dos acidentes nos cães. Neste sentido e após várias opiniões foi levado 

a discussão duas propostas de seguro. A primeira incide sobre a obrigatoriedade de os HA 

terem um seguro que cubra possíveis acidentes. Por outro lado, surgiu uma segunda proposta, 

em que o seguro deverá estar associado à organização das provas, neste caso será 

responsabilidade de cada clube e deverá englobar a protecção tanto dos HA como dos cães. 

Após votação, ficou decidido por unanimidade, que deverá existir sempre um seguro de prova, 

que será responsabilidade dos organizadores da prova.  

No seguimento da votação foi definido um grupo de trabalho constituído por Carlos 

Ribeiro, Nuno Gil Ferreira e Rui Lourenço para tratar deste assunto e definir propostas de 

seguros que melhor se adequem a esta nova realidade. 

No que concerne ao ponto quatro, a obrigatoriedade de seguros de saúde para os cães 

participantes nas provas, foi defendido o pagamento de um valor adicional de inscrição anual 
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(independente do número de provas em que se participa) que ajudaria a cobrir eventuais 

despesas de tratamento, decorrentes de acidentes na prova.  

No seguimento da discussão o Daniel Gameiro anuncia que o veterinário Dr. Nuno 

Paixão compromete-se a assegurar o apoio médico nas provas na zona da Grande Lisboa. 

Por outro lado, o Carlos Ribeiro (através do porta-voz Daniel Gameiro) considera 

importante a presença de um veterinário em todas as provas.  

Em relação ao pagamento adicional de uma inscrição, António Crava coloca em 

questão se faz sentido iniciar um pagamento adicional ao CPC, uma vez que não será a 

subcomissão de Mondioring a gerir esse valor, mas sim o CPC. Considera ainda essencial saber 

exactamente qual o valor que o CPC deve disponibilizar para apoiar a modalidade e onde é 

gasto.  

Após discussão foi necessário votar acerca da obrigatoriedade de inscrição anual. O 

não venceu por maioria absoluta, tendo a proposta de Alexandre Alva sido descartada pelo 

próprio. 

Relativamente ao ponto cinco, a proposta do Daniel Oliveira, de alteração do 

regulamento dos Homens Assistentes, ficou acordado que a proposta será enviada a todos os 

presentes que disponibilizaram o seu contacto de e-mail. Cada um deverá analisar e este 

ponto será discutido numa próxima ocasião. Foi ainda sugerida a discussão e votação por e-

mail, com conhecimento para todos, assim como a criação de um grupo de Facebook onde se 

possa discutir e decidir.  

Sugeriram uma nova reunião da subcomissão com o intuito de ser discutido o novo 

Regulamento e a Selectiva de Homens Assistente. Neste sentido, Rui Lourenço sugeriu que se 

antecipasse a reunião anual de modo a serem decididas atempadamente todas as questões 

por forma a serem implementadas na nova época (2015/ 2016). 

No que concerne ao ponto seis, a necessidade de uma licença específica para as Armas 

de Alarme e tendo em conta que não existe uma autorização específica que permita aos HA 

utilizarem legalmente as armas definidas no regulamento (as de 9mm ou 6mm de carga 

dupla), ficou decidida a criação de um grupo de trabalho constituído por Carlos Ribeiro, Nuno 

Gil Ferreira e Tiago Sousa, grupo esse que terá como função definir procedimentos de 

utilização de armas no Mondioring. O objectivo passa pela legalização da utilização das armas 

adequadas e não das que são habitualmente utilizadas (Starter 6mm).  

Uma outra opção considerada foi a obtenção de uma autorização de uso da arma em 

treinos e provas, sendo que a arma deverá estar associada ao clube. Neste caso seria o clube a 

supervisionar a utilização da arma. 
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 Ambas as opções serão tidas em conta pelo grupo indicado, que futuramente irá 

apresentar a melhor opção para que se legalize o uso das armas no Mondioring. 

 O ponto sete da ordem de trabalhos refere a necessidade de elaborar uma Guia para 

auxiliar os clubes a organizarem as provas. Assim, foi constituído um grupo de trabalho 

formado por António Crava, Luís Correia, Nuno Gil Ferreira e Ricardo Madureira, que se 

comprometem a apresentar uma proposta. 

 O ponto oito refere-se à criação de um canal de Televisão de Mondioring, em que as 

provas do campeonato e da taça seriam gravadas e difundidas, com o objectivo de divulgar e 

promover a modalidade. Chegou-se à conclusão que seria um factor positivo, no entanto 

tendo em conta a dificuldade de arranjar voluntários para captar imagens, decidiu-se que não 

se iria avançar para a criação do canal de televisão, num futuro próximo.  

 No ponto nove foi discutida a criação de sessões de formação regulares sobre as 

diversas áreas do Mondioring (HA, Condutores, Juízes, Comissários). Esta decisão foi bem 

acolhida pela maioria.  

 No ponto dez foi abordada a questão da homologação dos seminários pelo CPC. Foi 

anunciado que a documentação deve ser enviada atempadamente por e-mail com a 

informação da data, duração e orador, por forma a facilitar todo o processo. 

 No ponto onze, foi pedida a votação acerca do não pagamento da inscrição na Taça de 

Portugal. Esta votação foi sugerida por Carlos Ribeiro e ficou aprovado, por maioria absoluta o 

não pagamento na Taça de Portugal. 

 O ponto doze, sugerido por Celso Alves, focou a necessidade de restringir a 

participação dos figurantes pertencentes ao clube organizador, a um por grau. Neste caso o 

outro figurante terá de ser obrigatoriamente de outro clube. A votação por maioria absoluta 

decidiu que de agora em diante só poderá participar um figurante do clube, em cada grau.

 No ponto treze foi a votação o sorteio ou não de Apports, Acessórios e Objectos a 

guardar. Foi decidido que serão sorteados futuramente todos os Apports, Acessórios e 

Objectos a guardar, em cada grau. Este tema deverá ser enquadrado nas alterações de 

regulamento de provas, desde que não contrárias ao Regulamento de Mondioring. 

 O ponto catorze diz respeito à Organização da Taça de Portugal 2015, tendo havido 

uma proposta conjunta de dois clubes, o Feux Farouches, cujo responsável é o Manuel Oliveira 

e a WorkDog, que tem como responsável o Paulo Melo. Estes dois clubes propuseram-se a 

organizar a Taça de Portugal 2015, que se realizará no dia dezoito de Julho de 2015, no Estádio 

Municipal de Famalicão. Foi frisado que a vontade manifestada em organizar a Taça mantém-

se independentemente do apoio concedido pelo Clube Português de Canicultura. 



 

6 
 

 Por fim, o ponto quinze debruçou-se sobre a futura calendarização das provas do 

campeonato nacional e o seu novo método de funcionamento. Ficou acordado que vai haver 

um prazo de uma semana para que os clubes possam manifestar a sua preferência por e-mail, 

para a realização de apenas 1 prova, exclusiva a clubes com organizações efetuadas na época 

anterior. 

 Os clubes serão classificados num ranking, com a conjugação de vários fatores (sócio CPC, 

filiado CPC, provas organizadas, concorrentes em competição, etc).  

No caso de haver uma data preferida por dois ou mais clubes, será dada prioridade de escolha 

ao clube com mais pontos nesse ranking. As provas que não forem marcadas, serão 

disponibilizadas para os restantes clubes, para uma candidatura posterior, utilizando-se o 

mesmo esquema de classificação (ranking clubes). 

 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a 

presente acta, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. 

 O Presidente da Reunião: Nuno Gil Ferreira 

 O/ A Secretário(a): Cristina Maricato 

  

 


