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Acta número 1/ 2015 

 

 Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro do ano de dois mil e quinze, pelas 

dez 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 2015/ 2016 

Ponto dois: Candidaturas a Organização da Taça de Portugal 

Ponto três: Aprovação Regulamentos em versão Portuguesa 

Ponto quatro: Elaboração de Guia de Organização de Provas 

Ponto cinco: Criação de áreas de Formação 

Ponto seis: Homologação de Seminários pelo CPC 

Ponto sete: Condições mínimas dos clubes para realização de provas 

Ponto oito: Outros temas  

A reunião foi presidida por Nuno Gil Ferreira, estando presentes quarenta e 

seis pessoas, onze das quais representadas através de procuração. 

A reunião foi difundida através dos diversos meios online e foi possível a todos 

os praticantes e simpatizantes de Mondioring participarem na mesma.  

Todos os presentes preencheram as folhas com vista ao apuramento do 

número de votos de cada participante. 

Foi feito um breve resumo da época anterior, em que se verificou um 

crescimento notório da modalidade, quer através do aumento do número de 

participantes, quer através de um maior número de provas no campeonato nacional. 

Consequentemente, houve um maior número de participantes na Taça de Portugal de 

dois mil e quinze, que se realizou em Mafra.  

Apesar de uma época em crescimento e bastante competitiva, a ida ao Mundial 

não teve o melhor desfecho, uma vez que o Clube Português de Canicultura (adiante 

designado por CPC) não apoiou a deslocação de mais três concorrentes de Grau 3. 

Para explicar esta incoerência foi pedida a presença de um elementos da Direção do 

CPC, que não estava presente no início da reunião, onde se debateu este tema. 

Ausentou-se algum tempo depois, pelo que não foi dado qualquer esclarecimento 

acerca deste assunto aos presentes. 

O Ponto um dizia respeito à definição das datas das provas, no campeonato 

nacional de Mondioring, época 2015/ 2016. 

Foram explicados os critérios usados para dar prioridade aos clubes na 

organização das provas. Os critérios são o número de provas organizadas nos últimos 
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três anos, o número de concorrentes que participaram nas últimas três épocas e o 

cumprimento das obrigações para com o CPC. Os clubes Dog Teacher, Feux 

Farrouches, Chatuska e Caneutile confirmaram as datas apuradas. A No Stress Team 

optou pela data 7 e 8 de Maio de 2016, disponibilizando a data 28 e 29 de Maio de 

2016 para os clubes K’s Negras e Hostel Dogs and Cats possam organizar a sua 

prova.  

Ficaram ainda quatro datas disponíveis, tendo a Elite DP K9 optado por realizar 

a sua prova a 18/ 19 de Junho de 2016.  

Não havendo mais candidaturas, tanta a No Stress Team como a Caneutile 

decidiram realizar uma segunda prova no campeonato, a 28/ 29 de Novembro de 2015 

e a 19/ 20 de Dezembro de 2016, respectivamente. 

Assim, foi possível estabelecer o seguinte calendário: 

- 28/ 29 de Novembro de 2015 – No Stress Team; 

- 19/ 20 de Dezembro de 2015 – Caneutile; 

- 16/17 de Janeiro de 2016 – Power Dog (pedida posteriomente); 

- 6/ 7 de Fevereiro de 2016 – Dog Teacher e Ultra K9; 

- 27/ 28 de Fevereiro de 2016 – Clube Feux Farrouches; 

- 19/ 20 de Março de 2016 – Chatuska HVC; 

- 16/ 17 de Abril de 2016 – Caneutile; 

- 7/ 8 de Maio de 2016 – No Stress Team; 

- 28/ 29 de Maio de 2016 – K’s Negras e Hostel Dogs and Cats; 

- 18/ 19 de Junho de 2016 – Elite DP K9. 

 

Fou posteriormente atribuida a data disponível de 16/ 17 de Janeiro de 2016, 

para a Power Dog. Caso ninguém pretendesse organizar essa prova, o Carlos Ribeiro 

propõe uma “Prova em Branco”, que seria organizada pela Chatuska HVC nessa data. 

Seria uma forma de proporcionar um treino em cenário de prova, a todos os 

concorrentes que desejem participar. 

No ponto dois da Ordem de Trabalhos, Candidaturas à Organização da Taça 

de Portugal, foi informado que será o CPC quem irá organizar a Taça de Portugal, que 

irá ocorrer nos dias 23 e 24 de Julho de 2016. 

Em relação ao ponto três, Aprovação dos Regulamentos em versão 

Portuguesa, procedeu-se à votação colocando a seguinte questão; “Quem considera 

aprovados os regulamentos traduzidos?”. Os regulamentos foram colocados 

previamente online para consulta, do público em geral. Consideraram-se aprovados os 

regulamentos publicados, por maioria absoluta. 
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Passando ao ponto quatro, Elaboração de Guia de Organização de Provas, foi 

proposta a criação de um grupo de trabalho para criar um Guia, que facilite qualquer 

clube que queira organizar uma prova. Nesse grupo de trabalho estão incluídos 

Alexandre Alva e Nuno Gil Ferreira.  

Em relação ao grupo de trabalho constituído no ano anterior para tratar da 

questão dos Seguros, os presentes foram informados que, apesar das inúmeras 

tentativas junto de diversas seguradoras, não foi possível efectuar seguros, quer para 

Provas, quer para Figurantes.  

Patrick Soares deu o exemplo francês, em que cada Homem Assistente 

(adiante designado por HA), tem um seguro promovido pela Canina Francesa. 

Foi proposta a criação de um grupo de trabalho para o desenvolvimento da 

questão dos seguros. Este grupo será liderado por Paulo Melo, tendo a participação 

de André Colaço e Nuno Gil Ferreira. 

Seguidamente, foi discutido o ponto cinco, Criação de Áreas de Formação. O 

objectivo passa por apostar na formação das diversas áreas (Juízes, HA e 

Concorrentes), para fomentar um maior conhecimento do regulamento de Mondioring. 

Houve abertura para a discussão e manifestação da opinião acerca deste assunto.  

Ricardo Madureira pensa que cada um deve ser responsável por si.  

Celso Alves lamenta a “falta de respeito” quando um Juíz nacional é abordado 

acerca de uma reclamação e “vira as costas” ao assunto.  

Carlos Ribeiro defende a criação de formação para que as pessoas possam 

usufruir do conhecimento e aprender, caso queiram. Na sua opinião, este tipo de 

formações é uma oportunidade para aprender e melhorar, o que beneficia a prática do 

Mondioring em Portugal. 

De acordo com Nuno Nunes, o respeito pelo regulamento não é cumprido, pois, 

por diversas vezes assistiu a concorrentes dirigirem-se ao Juíz de forma inapropriada.  

Foi relembrado por António Crava, que o Comissário de Concorrentes deverá 

ser um auxiliar do Juíz, que saiba as suas funções, conheça os exercícios e o 

regulamento. Como tal, defende que os clubes devem ser mais exigentes na escolha 

dos comissários nas suas provas. 

Celso Alves propõe que quem queira ser Juíz tenha de ser Comissário um 

número mínimo de vezes. 

De acordo com Avelino Rabaça, o ideal seria a formação sobre o regulamento 

ser ministrada aos elementos do clube organizador da prova com algumas semanas 

de antecedência. 

Paulo Melo propõe e apoia a formação dos clubes. 
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Ficou decidida a criação de um Grupo de Trabalho constituído por Alexandre 

Alva, António Crava, Carlos Ribeiro, Celso Alves, Cláudia Miranda, Edmundo Franco, 

Patrick Soares e Paulo Melo para definirem e desenvolverem toda esta questão das 

áreas de formação.  

No que respeita o ponto seis, Homologação de Seminários pelo CPC, foi 

estabelecido que o pedido deverá ser feito preferencialmente com três meses de 

antecedência, devendo ser indicados os seguintes pontos: 

- Objectivo do Seminário; 

- Competências do Formador; 

- Requisitos dos Participantes; 

- Locais; 

- Data. 

Em seguida, foi discutido o ponto sete, Condições mínimas dos clubes para a 

organização de provas. A comissão esclareceu que, em relação ao episódio da época 

anterior com o clube Azeicão, não houve nenhuma reclamação formal. A comissão 

autorizou a realização da prova, mas o clube, por sua própria iniciativa, decidiu fazer a 

sua prova noutro campo. 

A Cláudia Miranda, em nome da Azeicão, indicou que tem havido provas neste 

campo, ao longo dos anos. No entanto houve conversas e comentários enfatizando a 

dimensão do campo, que por pouco não cumpre os requisitos do regulamento. 

Nuno Gil Ferreira informou que, apesar de o campo não cumprir as medidas 

regulamentares, a prova foi autorizada. 

Celso Alves defende que em todas as provas deverá existir um mínimo de 

condições, tais como o acesso do público e a existência de abrigos para o mesmo, o 

acesso às folhas de pontuação e condições para os HA.   

António Crava defende que devemos assumir que a modalidade ainda não está 

em condições de cumprir todos os requisitos regulamentares. 

Ricardo Madureira relembra que o público não teve acesso facilitado a uma das 

provas, assim como às folhas de pontuação e que tal situação não deve nunca 

acontecer. 

Carlos Ribeiro indicou que havia uma zona para o público a prova do Clube 

Feux Farrouches, a única falha terá sido a publicação dos resultados de prova. 

Paulo Cavaleiro, em representação do Clube Feux Farouches admitiu que a 

única falha foi o acesso às folhas de pontuação, por parte do público em geral. 

Paulo Melo defende a criação de critérios mínimos, sem que se ponham em 

causa a integridade dos cães. Relembra que os saltos devem cumprir as condições de 

segurança. Defende ainda que este tipo de questões seja resolvido internamente, sem 
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haver necessidade de enviar email à FCI (Federation Cynologique Internationale), no 

intuito de comprometer a prova da Workdog, tal como sucedeu na época passada.  

Patrick Soares é de opinião que se deve garantir que o tamanho do campo não 

prejudica as normais condições de realização da prova, mesmo que não tenha 

exactamente as dimensões requeridas. 

No seguimento das opiniões emitidas, foi proposta votação, e ficou aprovado 

por maioria absoluta que é obrigatório garantir que existem as condições mínimas para 

fazer cumprir o regulamento de Mondioring e não as condições definidas no 

regulamento de Provas (no que diz respeito às medidas do terreno).  

O ponto oito da Ordem de Trabalhos contemplava uma série de temas: 

- Seguros de Provas e para Homens Assistentes; 

- Condições para a selecção de HA (criação de tabela de tempos mínimos para 

os testes físicos); 

- Criação de Prémios de reconhecimento; 

- Verbas para Juízes e HA; 

- Definição para apresentação de reclamações, incluindo a publicação das 

mesmas; 

- Variabilidade de Juízes como critério de apuramento para a Taça de Portugal; 

- Definição da Metodologia de Avaliação de Provas realizadas; 

- Alteração do Regulamento 

 

 No que respeita o primeiro ponto (Seguros de provas e HA), o mesmo foi 

tratado anteriormente durante a reunião. 

 Em relação ao ponto Condições para a Selecção de HA, após a discussão dos 

diversos pontos de vista foi decidida a criação de um grupo de trabalho que tem como 

objectivo apresentar propostas para a criação de uma tabela com os requisitos 

mínimos, ao nível dos tempos nos testes físicos. A proposta terá de ser apresentada 

até Fevereiro de 2016. Pertencem ao grupo de trabalho Carlos Ribeiro, Nuno Gil 

Ferreira, Paulo Melo, Ricardo Madureira e Rui Lourenço. 

 No que respeita a criação de Prémios de Reconhecimento, Nuno Gil Ferreira 

propôs a criação de uma Gala de atribuição de prémios. Esta proposta foi aprovada 

por maioria absoluta, tendo sido criado um grupo de trabalho, constituído por André 

Colaço, Carlos Ribeiro, Celso Alves, Edmundo Franco, Nuno Gil Ferreira, Paulo Melo 

e Ricardo Madureira. 

 Relativamente às Verbas para Juízes e HA nas provas, foi proposta a votação 

da Criação ou Não Criação de uma tabela de valores para pagamento a HA e a 
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Juízes. Foi aprovado, por maioria absoluta, a Não Criação de uma tabela de valores 

para pagamento a HA e a Juízes. 

 No que concerne a Definição de Condições de Apresentação de Reclamações 

Patrick Soares defende a publicação da queixa publicamente, por exemplo no site da 

Comissão de Mondioring, como forma de clarificar a situação, bem como de diminuir o 

mal-estar e as suspeitas.  

 Celso Alves defende a criação e um formulário de reclamações para ajudar no 

processo de reclamação.  

 Carlos Ribeiro defende uma série de procedimentos tipo, no processo da 

queixa, em que a queixa deve ser formulada por escrito, no final da prova, junto do 

delegado do CPC. Além disso deve ser definido um prazo máximo de resposta à 

reclamação. 

 No âmbito das várias sugestões apresentadas em sala, foi proposta a votação 

dos seguintes pontos:  

- Criação de um formulário de reclamação; 

- Constituição de um grupo de todos os Juízes que analise a reclamação; 

- Constituição de um grupo de HA que analise a reclamação; 

- As reclamações serem publicadas; 

- As respostas serem publicadas no site; 

- Tempo de resposta máximo de três semanas; 

- Verificar apenas as reclamações que estão de acordo com o procedimento; 

- Pagamento obrigatório da reclamação. 

Todos os pontos foram aprovados por maioria absoluta, com excepção do 

último. Como tal, as reclamações não serão pagas. 

No que respeita a Variabilidade de Juízes como critério de apuramento para a 

Taça de Portugal, foi aprovada com 48 votos a favor, 29 contra e 1 abstenção. Assim, 

o apuramento para a Taça de Portugal deve ser baseado em duas provas realizadas 

em campos diferentes e julgadas por juízes diferentes.  

Em relação à Avaliação de Provas ficou aprovado por maioria que será enviado 

um formulário pela comissão, que será distribuído aos concorrentes pelos clubes 

organizadores. 

Em relação à alteração do regulamento foi votada e aprovada por unanimidade 

a questão dos Tirocínios. No que respeita às restantes alterações, ficou aprovado, por 

maioria absoluta que será discutido na próxima reunião. O Grupo de trabalho 

constituído pelos Juízes terá como responsabilidade de propor uma versão final do 

documento, que será tornada pública para consulta, e posteriormente será levada a 

aprovação na reunião do próximo ano. 
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No final, o Coordenador Nuno Gil Ferreira submeteu a sua continuação no 

cargo à aprovação por parte de todos os presentes, uma vez que foi nomeado para o 

mesmo. Após votação, foi aprovada por unanimidade, a continuidade de Nuno Gil 

Ferreira enquanto Coordenador de Mondioring.  

 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 Coordenador:  

Nuno Gil Ferreira 

 

 

A Secretária:  

Cristina Maricato 

  

 


