
Atesto que as informações prestadas no presente Certifi-

cado de Cobrição são verdadeiras e que me foi apre-

sentado o pedigree da fêmea. (No caso de a fêmea 

apresentar um apto de cria, que me foi apresentado o 

relatório do apto de cria.)

In addition with the fact that the pedigree of the Dame 

was presented to me, I hereby certify that the details given 

are true. (In case of Dame examined at a breed survey, 

breed survey report was presented.)

Name of Sire / Nome do Macho

Reg. no. / Registo n.º

Training degrees / Provas de Trabalho

Examined at a breed survey  yes / no
Apresenta apto de cria  sim / não

Adress of owner of Sire / Morada do proprietário do Macho
Membershipnumber /
Número de Sócio

Name / Nome

Street / Rua

Place/Country / Localidade/País

Signature of owner of Sire / Assinatura do proprietário do Macho

Responsible of Female: name / Responsável pela Fêmea: nome

CERT I F ICADO  DE  COBRIÇÃO
S T U D  C E R T I F I C AT E

D.O.B / D.N.

Variety / Variedade

Stockhair / Pêlo curto
Longstockhair with undercoat /
Pêlo comprido com subpêlo

Chip no. / Microchip n.º

Stud date / Data de cobrição

or / ou

Name of Dam / Nome da Fêmea

Reg. no. / Registo n.º

Training degrees / Provas de Trabalho

Examined at a breed survey  yes / no
Apresenta apto de cria  sim / não

Adress of owner of Dam / Morada do proprietário da Fêmea
Membershipnumber /
Número de Sócio

Name / Nome

Street / Rua

Place / Localidade

Country / País

Responsible of Female: name / Responsável pela Fêmea: nome

D.O.B / D.N.

Variety / Variedade

Stockhair / Pêlo curto
Longstockhair with undercoat /
Pêlo comprido com subpêlo

Chip no. / Microchip n.º

Day of oestrus / Dia de cio

Signature of owner of Dam / Assinatura do proprietário da Fêmea

Leaser / Locador 

02.04.2022


