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PROPOSTA PARA ADMISSÃO DE SÓCIO EFECTIVO 

 

 

Sabia que os primeiros registos de Collies aparecem no ano de 1870? 

 

Sabia que o Collie Clube de Portugal (CCP) foi fundado em 16 de Junho de 1982 e que 

foi o segundo clube a ser reconhecido pelo Clube Português de Canicultura, após uma 

longa negociação de dois anos? 

 

É para honrar todo o esforço e perseverança que outros antes de nós desenvolveram, que 

pretendemos recolocar o CCP no lugar de grande visibilidade e importância que já teve, 

tanto a nível nacional como internacional, e fazer dele uma referência, onde os criadores 

e possuidores desta raça encontrem o apoio que os prestigie. 

 

Se tem curiosidade em relação a esta excelente e nobre raça de cães ou se já se deixou 

apaixonar por um exemplar das suas diversas variedades, então junte-se a esta família 

de proprietários de Collies, em Portugal, e venha conhecer-nos e dar o seu contributo 

para o desenvolvimento e divulgação do CCP. 

 

Conheça a lista de medicamentos potencialmente perigosos para o seu Collie. 

 

Usufrua de preços especiais em ração da marca Royal Canin, patrocinador do Collie 

Clube de Portugal. 

 

Preencha a ficha, que encontra no verso, e envie-a o mais breve possível. 

Oferecemos-lhe isenção de quotas e a Jóia é de apenas € 15.00. 

Para esclarecer qualquer dúvida, agradecemos o seu contacto para: 

 

Tel. 934 439 053 - Fernanda Moreira ( Rough Collie e Shetland Sheepdog ) 

 

Tel. 934 175 155 - Joaquim Preces Diniz. ( Border Collie, Bearded Collie, Smooth Collie ) 
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Nome……………………………………………………………………………………………….. 
 

Morada…………………………………………………………………………………………….. 

 

Código postal………………………………Localidade…………………………………………... 
 

Telefone ………………...…...Fax ….………….……….Telemóvel  …...……………………...... 
 

E-mail  …………………………………………………………  NIF…………………..………… 
 

Nascido em  ......../………/….…   Profissão  ………………........................................................... 
 

É canicultor?  .......................   Afixo  ……….………………..…  Tem cães?  ............................. 

 

Raça                    Macho                Fêmea           Data de nascimento 

 

..................................................                  …………            ………..         ….…./……../………… 
 

..................................................                  …………            ………..         ….…./……../………… 
 

..................................................                  …………            ………..         ….…./……../………… 
 

..................................................                  …………            ………..         ….…./……../………… 
 

..................................................                  …………            ………..         ….…./……../………… 
 

..................................................                  …………            ………..         ….…./……../………… 
 

..................................................                  …………            ………..         ….…./……../………… 

 

Pretende ser admitido como sócio efectivo, pagando a jóia de € 15,00 e gozando da isenção de 

quotas. 

Pode enviar o valor acima para o NIB 0010 0000 4854 4880 0018 0 

 
 

Local e data ……………………………..………, …...…/……....... /20……..... 

 

Assinatura  ……..……………………………..………………………………… 

 

Admitido em………./………. /20 .........  com o n.°…………..….. 
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