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Inscrições gratuitas (até 11 de outubro): 
cro@cm-loures.pt  •  211 151 195  

Centro de Recolha Oficial 
(Parque Urbano de Santa Iria de Azóia, EN 115)

Cão  
minhada

e ainda:  
campanha de adoção de cães +  
Ação de formação “Entenda o seu cão”

PARTICIPAÇÃO  
GRATUITA

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Cão  
minhada
FICHA DE INSCRIÇÃO

mailto:cro@cm-loures.pt


12 outubro  
2019 
Concentração: 

 16:30
  Junto ao Museu de Cerâmica  
de Sacavém –  
Urbanização Real Forte

TRAJETO  

2 km

DADOS DO DETENTOR

Nome do detentor  

Localidade  

Telemóvel  

Email  

DADOS DO CÃO

Nome do cão  

Microchipe  

Sexo M   F 

Data de nascimento  

Raça  

Data    /    /  

Envie por email para: cro@cm-loures.pt
Pode também entregar nas instalações da USVM (Cooperativa 
Agrícola de Loures, Rua do Funchal) e no Centro de Recolha Oficial 
(Parque Urbano de Santa Iria de Azóia, EN 115).

REGULAMENTO 

1.1 A Cãominhada é organizada pela USVM (Unidade de Serviço do 
Veterinário Municipal/Câmara Municipal de Loures).

1.2 As inscrições estão disponíveis online até ao dia 11 de outubro e são 
de participação gratuita. Todos os inscritos devem fazer-se acompanhar 
de um documento de identificação.

1.3 A presente Cãominhada tem um percurso com aproximadamente 
2 km (Museu de Cerâmica de Sacavém até à Foz do rio Trancão). Este 
passeio terá partida e chegada, no mesmo local.

1.4 Os animais que participem na Cãominhada deverão ser 
acompanhados do boletim de vacinas e este deverá estar atualizado, 
podendo o veterinário da prova excluir a equipa se detetar a ocorrência 
de maus tratos ou dificuldades acentuadas no canídeo; Todos os cães 
participantes deverão trazer coleira ou peitoral com trela e utilizá-las 
durante todo o evento. Aconselha-se que, na coleira, conste o nome e o 
telefone do dono do animal; Os animais terão de ser acompanhados por 
uma pessoa maior de idade, portadora de documento de identificação; 
As pessoas que não possuam animais poderão também participar no 
evento; Não se aconselha a participação de cães feridos ou doentes 
ou em período de alteração hormonal (cio); Todas as pessoas deverão 
responsabilizar-se pelos seus animais, de forma a evitar conflitos entre 
os mesmos. É conveniente levar canídeos que sejam sociáveis.
Reserva-se a organização o direito de exigir a colocação de açaimo ou 
mesmo de impedir a participação de qualquer animal que explicitamente 
mostre comportamentos agressivos de forma continua, para outros 
animais ou pessoas; Cães de raça potencialmente perigosos ou 
considerados agressivos terão de, conforme a legislação em vigor, 
participar com açaimo. O detentor é responsável por apanhar os dejetos 
do seu animal.

A Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do novo Regulamento 
de Proteção de Dados, assegura que os seus dados serão apenas 
utilizados para a inscrição na iniciativa “Cãominhada”. Caso o requeira, 
tem direito de obter o acesso, retificação ou eliminação dos dados 
facultados. 

 Autorizo    Não autorizo a utilização de imagem, tal como captada 
em fotografia e vídeo na iniciativa Cãominhada, para que possa ser 
utilizada nos canais de comunicação da Câmara Municipal de Loures. 
Ao inscrever-me nesta iniciativa responsabilizo-me por eventuais 
danos causados pelo meu cão e asseguro que reúno as condições 
física para o controlar, utilizando em todo o percurso os meios de 
contenção adequados (trela, coleira, açaimo, no caso de se tratar de 
animal perigoso ou raça potencialmente perigosa). Comprometo-me 
a apresentar o boletim sanitário do animal. 

Assinatura do detentor 

mailto:cro@cm-loures.pt
mailto:cro%40cm-loures.pt?subject=

	Check Box 7: Off
	Check Box 8: Off
	Check Box 9: Off
	Check Box 10: Off
	Text Field 14: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 
	Text Field 17: 
	Text Field 18: 
	Text Field 19: 
	Text Field 20: 
	Text Field 21: 
	Text Field 22: 
	Text Field 23: 
	Text Field 24: 
	Text Field 25: 


