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Com a publicação online da primeira revista ADP
2013, damos início ao plano de atividades para o
corrente ano.
Sendo este número ainda feito em bases experimentais, devido ao pouco material disponível para
publicação, esperamos uma recetividade positiva
por parte de todos os associados.
Este espaço será uma oportunidade onde os associados poderão anunciar, de forma gratuita, as suas cruzas, as suas ninhadas, tudo o que for do interesse dos associados. Iremos brevemente informar as normas a observar para essas inserções. Em
relação ao anúncio de cruzas e ninhadas no site, agradecia que
dessem especial atenção ao publicado na página Nº 7 desta
revista referente a esse assunto.
Gostaríamos mais uma vez de chamar a atenção para o Encontro Nacional de sócios, a realizar no dia 24 de Fevereiro em
Coimbra. Será importante uma participação ativa por parte dos
associados, pois muito do futuro mais próximo da ADP será lá
discutido.
Também já estão definidas as datas, bem como os juízes, para o
próximo ZTP e Especializada da raça, a realizar no Clube Alfadog, em Covas de Ferro, concelho de Sintra, e também para a
prova de trabalho ADP 2013, a realizar na Maia-Porto, no Lucky
Clube.
Voltaremos ao Vosso contacto em breve.
Saudações desportivas,

Datas próximas a ter em
atenção

24-02-2013
Encontro de Sócios na Figueira
da Foz

08-06-2013
ZTP

09-06-2013
1ª Especializada Dobermann
2013

Fernando Magalhães
Presidente do C.D.
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Tributo a...

O Dobermann

2002 - 2013

(HD A, BH, CH Portugal, Espanha, Moldávia, Lisboa Winner, Porto Winner)

“Monia”

“Monia" faleceu durante o mês de Janeiro. Este era o nome porque era tratado pelo seu proprietário e família o CH. Irinland Edmon Emperor.
Este excelente macho negro marcou, de uma certa forma, os ringues nacionais e também de
Espanha nos anos 2005 e 2006. O trabalho e devoçâo do Serguei foram decisivos na sua evolução, atingindo o máximo de maturidade em 2006.
O seu genotipo, bem como o fenotipo, faziam prever uma utilização mais importante como reprodutor, principalmente em Portugal; no entanto, a falta de uma certa aposta na obtenção do ZTP,
bem como da prova de trabalho, fizeram frustrar uma certa expectativa na sua utilização como
reprodutor.
O importante é recordarmos o Edmon também como um excelente cão de companhia, calmo e
atento com a sua família.
Parabéns Serguei por teres tido a oportunidade de ser seu proprietário e amigo.
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Eventos 2013

O Dobermann

Data

Evento

24-02-2013

Encontro de Sócios

08-06-2013

ZTP - Teste de Aptidão à Reprodução

09-06-2013

1ª Exposição Especializada 2013

Local
Figueira da Foz

Juiz(s)
Não se aplica

Campo trabalho
“Alfadog”
Rudi Killmaier
Covas de Ferro - Sintra
Covas de Ferro - Sintra Rudi Kilmaier e Maria João
Mella

Set./Out.

Jantar Social

A anunciar

Não se aplica

Set./Out.

2ª Exposição Especializada 2013

A anunciar

A anunciar

14/15-12-2013

Prova de Trabalho IPO - BH

Data
12-05-2013

Evento
Europa Sieger

25/16-05-2013 IDC de Trabalho

Campo de Trabalho
“Lucky Club”
Maia

Michel Heyvaert (Be.)

Local
Dortmund

Juiz(s)
Detlef Köhler

Itália

A anunciar

15-06-2013

Körung

A anunciar

A anunciar

22-06-2013

DV Siegerschau

A anunciar

A anunciar

Roménia

A anunciar

Abteilung Stadland

A anunciar

Dortmund

A anunciar

Madrid

A anunciar

A anunciar

A anunciar

07/08-09-2013 IDC
21/22-09-2013 DV Campeonato de trabalho
11-10-2013

VDH Bundsieger

13-10-2013

DCE XXXIII Campeonato de Cria

19/20-10-2013 Campeonato Alemão de Pistagem FH
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Tema de capa

O Dobermann

HOMENAG

Curriculum
*Nascido: 02.10.2007*
IDC-Puppy Winner 2008
Trophey Winner Mediterranée-2008 – Junior
Trophey Lisbon Winner- 2008 - Junior
JP08 CPC
IDC-Sieger 2010
ADP-Sieger 2010
FCI-Centenary Winner 2011
VDH Europasieger 2011
DV-Sieger 2011
Champion Portugal
Champion Spain
International Champion
ZTP V1A / IPO I / HD-1
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Nuno Baldo

O Dobermann

Tema de capa

GEM AOS

Nunca a escolha de um nome foi tão apropriada, Great de Gipeuca é um “grande” dobermann!
Desde cedo que o Great se revelou um campeão. A sua primeira vitória foi em casa, Ponte de Lima, Melhor
Bebé na XXIV Monográfica ADP. E, se essa primeira vitória, não convenceu muito os proprietários, a segunda, a terceira,
a quarta … fê-los tomar gosto pelo mundo dos cães. De Julho de 2008 a Novembro de 2012, apresentou-se em 88
exposições (ficando apenas seis vezes em segundo), tendo obtido os seguintes títulos:
· Campeão do Mundo 2011
· Campeão ADP
· Campeão de Portugal
· Campeão de Espanha
· Campeão de França
· Campeão de Gibraltar
· Campeão de Gironde
· Campeão Internacional de Beleza
· Campeão Internacional de Exposição
· Grande Campeão
· Melhor Dobermann Absoluto ADP 2010 e 2011
· Porto Winner 2010
· Lisboa Winner 2011 e 2012
· BOB 2009, 2010, 2011 e 2012 do CPC
· Jovem Promessa 2009 do CPC
· 6 BIS
· 51 BOB
· 29 CACIB
· Dobermann Excelência ADP
Na área dos testes de caráter e do trabalho fez o ZTP na Alemanha e o TS, TAN, TC, Certificat de RCI e RCI I em
França.
Está, também, testado para as cinco principais doenças, displasia da anca com HD A pelo Dobermann-Verein e
livre de hipotiroidismo, de síndrome de Wobbler, de taras oculares e de cardiomiopatias.
Quem já o viu em ring pôde testemunhar o seu porte nobre e a sua alegria que tanto nos orgulha. Nós criamos
meio cão o outro meio fizeram o Fernando e o Nico que o prepararam maravilhosamente e se dispuseram a ir tão longe
nesta aventura. Obrigado pelo empenho e pela confiança demonstrada logo desde o início deixando o cão no nosso
nome.
Todos os criadores sonham. O Great é o nosso sonho tornado realidade!

Luís Pedro Araújo
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Comissão de Trabalho

O Dobermann

Sendo o Dobermann um cão de trabalho e grande carácter devemos incentivar os proprietários e criadores a trabalhar com os seus cães. Há que iniciar um ciclo que leve a que tenhamos
mais exemplares Dobermann nas
várias provas de trabalho.
A ADP organizará anualmente uma prova de
RCI, com o
intuito de começar a interessar
os proprietários
de Dobermanns
a iniciar-se nesta modalidade
que tanto partido tira dos nossos cães. Os
sócios que estiverem interessados em iniciar-se neste desporto com os seus exemplares
podem contactar a comissão de trabalho (adp.trabalho@gmail.com) de forma a serem orientados em como se
iniciar.
Prova Lucky Club 2013

12ª Taça de Portugal de Pistagem

No passado dia 20 de Janeiro teve
lugar em Barcelos a 12ª Taça de
Portugal de Pistagem contando com
provas de grau 3 (pistas de acordo
com o regulamento de RCI 3) e provas de FH2, sendo estas últimas a
contar para o título de Campeão de
Pistagem e para apuramento para o
Campeonato do Mundo da FCI para
Cães de Pista.
Não se apresentou nenhum Dobermann em prova, o que, infelizmente,
já vem sendo hábito neste tipo de
disciplina, sendo uma área a melhoProva de trabalho da ADP
rar dentro da nossa raça.
A prova, julgada pelo juiz Sr. António
Tomás (PT), decorreu sob condiA prova
ções climatéricas muito adversas o
de trabaque levou a que nenhum dos conlho (RCI e
correntes de FH2 terminasse a sua
BH)
da
prova com sucesso não havendo
ADP este
assim apurados para representar
ano está
Portugal no Campeonato do Mundo
m a rc a d a
da FCI para Cães de Pista onde
para o dia
temos marcado presença nos últi15
de
mos anos.
Dezem bro. Organizada
em parceria com o
L u c k y
Club, será julgada pelo juiz Sr.
Michel Heyvaert (BE) e terá lugar
no campo de trabalho do Lucky
Club na Silva Escura, Maia.

No dia 6 de Janeiro realizou-se uma
prova de BH e RCI no Lucky Club na
Maia julgada pelo Sr. Simon Kwak
(NL). Prova esta que contou com a
participação de várias duplas no BH,
RCI 1 e RCI 2.
De destacar a participação de um
exemplar Dobermann (Al Capone Blazing Expressions) que realizou o seu
Taça de Portugal de RCI
BH, ficando apto.

Irá realizar-se nos dias 16 e 17 de
Fevereiro a 14ª Taça de Portugal de
RCI em Águeda julgada pelo Sr.
Miguel Velasco (ES). Esta importante prova que fecha a época
2012/2013 faz a seleção para a
representação nacional no Campeonato do Mundo da FCI para Cães de
Utilidade que terá lugar na República Checa.
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Utilidade que terá lugar na República Checa.
O primeiro dia do programa será
dedicado à reciclagem de figurantes,
treinos
oficiais e jantar
conv ív i o.
No
segundo dia terá
lugar a competição (todas as
disciplinas) e ainda uma prova de
BH.

Envie os seus resultados
Os associados que participem em
provas de trabalho (RCI e FH) ou
BH, em Portugal ou no estrangeiro,
que queiram ver os resultados
mencionados nesta secção da nossa revista façam chegar à comissão de trabalho os resultados respetivos, pois não nos é possível
acompanhar todas as provas.

Diversos

O Dobermann

Macho

Fêmea - Vencedora absoluta

Ch. Gringo del Diamante Nero - 87 Ptos.

Ch. Hophelia de Gipeuca - 93 Ptos.

O Título de Dobermann Jovem do Ano não foi atribuído
Consultar Regulamento em: http://dobermannpt.weebly.com/dobermann-do-ano.html
Regras para colocação gratuita de anúncios de cruzas e ninhadas no site
Com o objetivo de facilitar a divulgação das cruzas e ninhadas no site oficial da ADP, o Conselho Diretivo decidiu, e
para que esta seja linear e em condições iguais para todos, criar regras que terão que ser cumpridas por todos os
interessados.
1.
2.
3.
4.
5.

O criador tem obrigatoriamente que ser sócio e com as suas quotas em dia;
O anúncio das cruzas é de imediato colocado no site logo que a ADP receba do criador todos os elementos
necessários, e será automaticamente retirado caso não seja informada do nascimento da ninhada no prazo
máximo de três meses, a contar da data da cruza;
Quando da notificação do nascimento da ninhada, o anúncio da cruza desaparecerá e será substituído pelo
da ninhada, que se manterá durante seis meses;
A ADP somente promove cruzas e ninhadas de sócios no seu site, não se responsabilizando pelo conteúdo
da informação lá contida que é da exclusiva responsabilidade do criador;
Documentação informativa necessária para publicação de cruzas e ninhadas no site:
- Pedigree dos progenitores;
- Cópia dos títulos dos progenitores (beleza, caráter e trabalho);
- Cópia dos exames de saúde;
- Data da cruza, se for este o caso, ou do nascimento da ninhada;
- Contatos do criador (site, caso o tenha e endereço de email)
A nova imagem da ADP
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Proposta de Sócio

O Dobermann

Associação Dobermann de Portugal
Fundada em 1984

Proposta de Sócio
Nome*
Morada*
Localidade*

Cod. Postal*

País*
NIF*

Nacionalidade*
Contato Telefónico*

Profissão*

Email*

Site

É Criador?*
Data*

Afixo
Assinatura*

É proprietário de Dobermanns?*

* Preenchimento obrigatório

Quota Anual

37,40 €

Joia

Pagamentos no Estrangeiro: IBAN

25,00 €

NIB para Transferência

0000 0000 0000 0000000000000 00

0000 0000 0000000000000
Cod. SWIFT

0000000

Sócios Proponentes
Sócio
Sócio

Número
Número

Assinatura
Assinatura

A preencher pela Secretaria
Data entrada
Direção

___-___-______

Data deliberação

___-___-______

Parecer

Secretário Geral
Sócio Nº

Observações

__________
Notas:

Esta proposta de sócio pode ser adquirida eletronicamente em www.dobermann.pt e preenchida diretamente
no computador. Quando finalizar o preenchimento imprime-a, assine-a e envie-a, pelos CTT, para a Secretaria da ADP - Departamento de Gestão de Sócios.

Esta proposta de sócio deve ser enviada acompanhada do comprovativo do pagamento da Joia de inscrição e
da Quota Anual.

Associação Dobermann de Portugal
Secretaria – Gestão de Sócios
Rua Bernardim Ribeiro, Qta. Do Lago – Vale de Lobos – 2715-258 Almargem do Bispo - PORTUGAL
Emai: adp.socios@gmail.com – Site: www.dobermann.pt

Órgãos Sociais, Comissões e Filiações

O Dobermann

Órgãos Sociais e Comissões
Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Presidente: Carmen Gouveia - Prof. do Ensino
Presidente: Baard Rigstad - Comandante da Marinha
Universitário
Mercante
Vice-Presidente: Maria João Machado - Prof. do Ensino Vogal: Susana Durão - Técnica de Operações
Politécnico
Secretário: Serguei Gluhu - Médico Veterinário
Vogal: Carlos Duarte - Técnico da Galp
Conselho Diretivo

Comissões

Presidente: Fernando Magalhães - CTA Aposentado
Vice-Presidente: Hugo de Noronha - Engenheiro de
Planeamento e Transportes
Secretária-Geral: Ana Rigstad
Vogal: Bruno Moscão - Engenheiro Informático
Vogal: Sílvio Pereira - Formador na área Canina

Morfologia: Hugo de Noronha
Criação: Fernando Magalhães
Trabalho: Bruno Moscão
Divulgação: Sílvio Pereira
Relações Institucionais: Fernando Magalhães

Secretariado
Expediente Geral: Ana Rigstad

Gestão de Sócios: Sílvio Pereira

Endereços Postais, Eletrónicos e Contatos
Secretariado expediente geral:
Rua das Nogueiras, 32
2125-150 Marinhais
Portugal
Email: adp.secretariado@gmail.com
Telef.: +351 919 630 777

Gestão de Sócios:
R. Bernardim Ribeiro, Qta. do Lago
Vale de Lobos
2715-258 Almargem do Bispo
Portugal
Email: adp.socios@gmail.com
Telef.: +351 965 879 700
Órgãos Sociais

Assembleia Geral:
adp.assembleia.geral@gmail.com
Telef.: +351 961 364 883

Conselho Diretivo:
adp.conselho.diretivo@gmail.com
Telef.: +351 917 061 905

Conselho Fiscal:
adp.conselho.fiscal@gmail.com
Telef.: +351 918 603 203

Comissões
Morfologia
adp.exposicoes@gmail.com
Telef: +351 967 006 728

Criação
adp.criacao1@gmail.com
Telef: +351 917 061 905

Trabalho:
adp.trabalho@gmail.com
Telef: +351 937 540 489

Divulgação
adp.divulgacao@gmail.com
Telef: +351 965 879 700
Filiações

Clube
Português de
Canicultura

Internationaler
Dobermann
Club

Federation
Cynologique
Internationale

