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Data e horário do evento 

Dia 7 e 8 de julho de 2017 

Destinatários 

Famílias portuguesas com cão de estimação. 

Local do Evento 

Serra do Pilar, Vila Nova de Gaia 

Condições de Admissão 

Como se espera a entrada e circulação de cerca de 2.5000 cães de diferentes raças, por 

razões de segurança, e de forma a que o evento seja agradável para todos os 

participantes, seremos particularmente rigorosos nos critérios de admissão ao mesmo. 

Assim e nos termos da legislação em vigor, todos os animais que entrem nas instalações 

ficam sujeitos ao cumprimento das seguintes regras: 

• Terão de ser acompanhados por uma pessoa maior de idade, portador de 

documento de identificação; 

• Não serão admitidos mais do que 2 cães por família;  

• Não é permitida a entrada a cadelas com o cio; 

• Cães que demonstrem agressividade para com humanos e/ou outros cães: 

Antes da aquisição do bilhete, teremos uma equipa de especialista em comportamento 

animal que irá efetuar uma avaliação ao seu cão, de modo despistar potenciais sinais de 

agressividade grave a pessoas e/ou outros cães sendo que, caso sejam identificados 

esses sinais não poderá adquirir o bilhete. No caso de agressividades moderadas 

poderão aceder ao espaço desde que usem um açaime, sendo estes identificados por 

uma fita amarela (Yellow Project). 

Os critérios de avaliação acima referidos, terão em consideração sinais como, a título 

exemplificativo: 

• Postura corporal 

• Posicionamento da cauda 
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• Posicionamento das orelhas 

• Expressões faciais 

• Tipo de ladrar 

Após a admissão no espaço, a Organização reserva-se o direito, mesmo assim de, 

caso seja detetado alguma situação grave que coloque a segurança dos demais em 

causa, solicitar ao dono que retire o cão do evento. 

• O uso de coleira ou peitoral e trela, é absolutamente obrigatório e em momento 

nenhum o cão deverá ser solto, a não ser nas áreas reservadas para o efeito, 

que se encontrem devidamente identificadas como, áreas de atividades. Caso 

esta regra não seja cumprida, a Organização reserva-se o direito de lhe solicitar 

que abandone o evento.  

• O cão deverá estar devidamente identificado com o nome e contacto do seu 

dono. 

• Tratando-se de um cão de raça potencialmente perigosa, o uso de açaime será 

obrigatório em todas as ocasiões, de acordo com o previsto legalmente 

independentemente da avaliação inicial. 

Tendo em conta que o evento assenta numa metodologia totalmente positiva, 

expressamente proibido entrar no recinto com um cão que use: coleira estranguladora, 

coleira de picos, coleira de choques ou qualquer outro objeto abusivo para o mesmo. 

Deverá fazer-se acompanhar do respetivo boletim sanitário, onde deve estar colocada 

a etiqueta autocolante comprovativa da identificação eletrónica, e ter asseguradas as 

ações de profilaxia médica e sanitária obrigatórias ou consideradas adequadas à saúde 

e idade dos animais pelo médico veterinário. É expressamente proibido a entrada no 

recinto com: 

• Bebidas alcoólicas 

• Objetos perigosos (canivetes, qualquer tipo de arma, correntes, etc…) 

• Objetos de vidro 

O ato de aquisição do bilhete confirma o conhecimento e aceitação de todas estas 

normas de segurança. 


