O seu a seu dono !
O Criador, O Curioso e o Comerciante…
Apesar de atualmente me encontrar afastado do mundo da criação e exposições de Porquinhosda-índia foram vários os anos em que estive ativamente envolvido tanto como criador como
expositor e uma coisa que sempre me fez bastante confusão foi a carga e conotação negativas
associadas á palavra Criador (pessoa que se dedica á criação de animais domésticos).
Infelizmente para muitos Criador não é mais que um sinónimo de mercenário, mercante de
animais, guiado pelo fator económico e que visa única e exclusivamente obter proveitos
financeiros á custa da exploração sistemática e abusiva de animais, sem qualquer tipo de respeito
pelo seu bem-estar, integridade física e mental. Em resumo para alguns, ou muitos, ser Criador
não é mais que aquele que se movimenta nos meandros do mundo do “vale tudo”, para quem os
“meios justificam os fins” e moral e ética são meros conceitos desprovidos de conteúdo e não
influenciam o seu modo de agir. Não podia discordar mais e passo a explicar como na minha
perspetiva podemos separar o “trigo do joio”!

O Criador
Na minha opinião há o ser Criador e o ser “criador”! E apesar do grafismo ser semelhante a
grande distinção assenta no C maiúsculo e no c minúsculo, e isso só por si não só é de suma
relevância, como os faz estar separados por um oceano de diferenças. Bem, na verdade e se
levarmos a coisa ao pé da letra dir-se-ia que não há justificação para a distinção que proponho já
que em ambos os casos a “propagação das espécies” é de facto uma consequência em ambas
realidades e no entanto os pressupostos em que ambas assentam são tudo menos similares. Um
Criador com C maiúsculo é a meu ver sinónimo de integridade e seriedade. É uma pessoa cujos
valores são superlativos e a sua doutrina assenta na moral e na ética. É alguém que acima de
tudo se preocupa com o bem-estar dos seus animais, que os respeita como seres vivos e
independentemente de estes lhe proporcionarem qualquer tipo de proveito ou beneficio
(económico ou de outra ordem). É um conhecedor, alguém que sabe o que faz, que estuda, que
se informa, que faz cruzamentos com o fim de melhorar a qualidade dos seus animais tendo como
suporte o estalão de cada raça, que se preocupa com questões de saúde, que investe tempo e
dinheiro a cultivar-se, a selecionar novos animais e nas suas condições, que conhece a fundo as
raças com que trabalha (as suas características, genética e potenciais problemas). É aquele que
planifica cruzamentos e ninhadas, que é metódico na sua abordagem á criação e fá-lo com um
intuito claro e definido. É aquele que participa em exposições concursos e mostras, e promove de
forma ativa, integra e competente as suas raças e consequentemente os resultados do seu
trabalho. É aquele que partilha conhecimentos e esta sempre pronto a aprender mais e mais.
Alguém que respeita os seus pares e esta sempre pronto a ajudar e partilhar os seus
conhecimentos e experiência. Tem um projeto e metas definidos a atingir mas não envereda por
atalhos ou facilitismos que comprometam a integridade dos animais, da raça e até mesmo o seu
trabalho. Aquele que sempre que possível recebe de volta animais da sua criação ou envolve-se
na procura de novas casas caso seja necessário. Aquele que se preocupa com o bem-estar dos
seus animais, lhes providencia alimentação e alojamentos adequados, é atento á sua condição de
saúde, necessidades médicas e fitossanitárias. Aquele para quem o lucro não é uma meta. Em
resumo é aquele que Cria mas estima, ama o que faz e preocupa-se!

O Curioso
Aquele que procura resultados fáceis e imediatos, sem grandes critérios de seleção, que se limita
a reproduzir animais e cujo propósito é o de sustentar um sistema de proliferação desregrada e
inconsequente em que muitas das vezes a questão económica nem é sequer a motivação. Aquele
que de forma desinformada e aleatória forma casais, ou tem tudo a monte e se baseia na
constante do “ seja o que Deus quiser”. Faz ninhada após ninhada sem conhecimentos básicos
essenciais, critérios de raça específicos, cuidados de saúde ou mesmo qualidade. Aquele que
regra geral sujeita as fêmeas a ninhadas constantes e sucessivas. Que cria de forma
irresponsável, inconsequente e desinformada. Balbúrdia é a palavra-chave!
O Comerciante
Aquele para quem o € fala mais alto e para quem os animais não são mais que um meio para
alcançar um fim e cujo objetivo é o lucro fácil e rápido. Aquele que cria unicamente para vender,
que compra para revender, que dispensa animais ao primeiro pagante e que em muitos casos não
sabe aconselhar sobre os cuidados básicos de manutenção e não se preocupa em selecionar
casas ideais para os animais que vende. Que tem poucos ou nenhuns cuidados com seleção e
para quem as questões de saúde não fazem parte da equação. É aquele que explora as fêmeas
sujeitando-as a múltiplas ninhadas, na maioria das vezes consecutivas, sem intervalos de
recuperação, de forma a obter o máximo de lucro possível com cada individuo. É aquele que
descarta animais idosos ou quando deixam de ser rentáveis. Não é invulgar encontrarmos o
Curioso e o Comerciante representados na mesma pessoa!
O vil metal!
Perguntar-me-ão então: É o fator lucro assim tão determinante e fracionário, incompatível com a
criação, e condenável segundo as premissas anteriores e que determinam o ser Criador? A minha
resposta é, Não! Não tem intrinsecamente que o ser, se e quando se tratar de uma casualidade e
não resultado da procura exclusiva de obtenção de proveito financeiro baseado na exploração
abusiva e massificada dos animais. Não tem forçosamente que ser errado quando se alguém se
comporta e rege pelas premissas que determinam um bom Criador mas que de algum modo
consegue obter retorno financeiro. Em abono da verdade o fator transacional esta sempre, ou
quase sempre, presente na Criação de animais. Pode envolver circulação de valores monetários
mas também não é invulgar a existência de um sistema de cooperação e de trocas entre
criadores. Não é estritamente a questão monetária que diferencia ou determina um Criador mas
antes um conjunto de premissas essenciais e que determinam o seu “modo operandis”. No
entanto e pela minha experiência, em todos os anos de criação, não tenho memória de alguma
vez ter conseguido equilibrar a balança no lado da despesa e faze-la pender para o lado do lucro.
Os custos suplantaram sempre e em muito o parco retorno que possa ocasionalmente ter sido
gerado. Este é um hobby que quando abordado com empenho e rigor se torna dispendioso e
exige um investimento constante, o que a meu ver faz com que, infelizmente, muitos e bons
potenciais criadores acabem por desistir quando se apercebem dos custos envolvidos numa
criação seria e cuidada.
Nota:
Segundo o dicionário Priberam o termo Estimação é sinónimo de apreço por algo, isto é: gostar
de, ter estima por. Criação é definida como: Ato ou efeito criar, propagação das espécies de
animais domésticos.

Miguel Castelo – Setembro/2015
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Onde está a cabeça?
Vulgarmente apelidados de peludos, cabeludos ou até mesmo de perucas com pernas
há muito que estes pequenos animais fazem as delícias de todos quantos com eles
entram em contato. A profusão de pelo associada a exuberantes colorações fazem
dos porquinhos-da-índia de pelo longo campeões de popularidade e os preferidos pela
maioria quando pensam adquirir um destes animais como animal de companhia.
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São várias as raças reconhecidas de porquinhos-da-índia e no que aos pelos longos diz respeito
podemos encontra-las nas versões de pelo liso ou pelo ondulado e, dentro destas variedades,
diferentes texturas que vão desde o mais sedoso (ex:Sheltie, Coronet…) ao mais texturado e
áspero (Ex: Alpaca, Lunkarya). Seja qual for a variedade todas tem em comum o facto do pelo ser
de crescimento constante e contínuo em todo o período de vida do porquinho.
Podendo alcançar um comprimento considerável o pelo de um porquinho só atingirá o esplendor
máximo se for devidamente cuidado e mantido. A partir do momento em que o pelo cresce o
bastante para alcançar o nível do chão esta em serio risco de se danificar. O contato constante
com o solo, e substrato usado para cobrir o fundo do habitáculo, provocam um efeito desgastante,
danificando as extremidades do pelo. Isto associado a possibilidade de acumulação de sujidade,
seja de origem residual ambiental ou resultado de dejetos orgânicos naturalmente produzidos pelo
animal, aumentam os riscos de formação de nós, tingimento e oxidação da coloração natural do
pelo, tendo como resultado a alteração e enfraquecimento da estrutura capilar e a sua
consequente deterioração.
Se não faz parte dos seus planos participar com o seu porquinho em concursos de beleza, a
manutenção do pelo é consideravelmente mais fácil e mante-lo apresentável a todo o momento
uma tarefa bastante simples. Basta que para tal recorra á chamada tosquia higiénica e que se
resume basicamente a aparar o pelo do seu porquinho assim que este atinge tamanho suficiente
para que possa-se sujar em contato com o chão. Um ou outro banho rotineiro para limpar alguma
sujidade residual e o pelo do seu porquinho estará sempre limpo e bonito.
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Para efetuar o corte higiénico coloque o seu porquinho numa superfície plana e estável e com a
ajuda de um pente e de uma tesoura corte o pelo ao redor do seu porquinho sensivelmente 1 cm
acima do nível do chão. Desde modo o pelo manter-se-á afastado do chão e sempre livre de
sujidade. Lembre-se que o corte regular das unhas faz parte dos cuidados essenciais do seu
porquinho por isso não descure este aspeto.
Nota: de modo a evitar quedas e acidentes nunca deixe o seu porquinho em cima da mesa sem
supervisão.
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Inteiro, Cortado e assim-assim
Visto estarmos a falar de porquinhos de pelo longo e essencialmente da sua manutenção para
exposição parece-me importante oferecer alguma informação sobre o modo como os porquinhos de
pelo comprimento podem e devem ser apresentados em exposição no que ao regime de concursos
diz respeito. Mais concretamente quais os comprimentos de pelo considerados “legais” ou legítimos
e o que os distingue.
De momento existe em Portugal uma única entidade organizadora de concursos oficiais de
porquinhos-da-índia que é o CAPI – Clube dos Amigos dos Porquinhos-da-índia. De acordo com o
regulamento de exposições do CAPI para os Pelos Longos são aceites a concurso oficial de
campeonato porquinhos que se enquadrem em uma das seguintes categorias:

- Porquinhos Non- Clipped (pelo inteiro ou não cortado)
No caso dos porquinhos de Porquinhos Non-Clipped ou Pelo Inteiro não Cortado parece-me não
haver grandes duvidas e subentende-se que nesta categoria os porquinhos são apresentados com o
comprimento integral de pelo e sem que este tenha que sido sujeito a qualquer tipo de corte e em
parte alguma do corpo e cabeça do animal. O uso de material cortante para retificação e acerto de
coroas é ilegítimo e penalizável em exposição.

Porquinho Non- Clipped (pelo inteiro ou não cortado)
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- Porquinhos

Clipped (pelo cortado)

Relativamente aos Porquinhos Clipped ou de Pelo Cortado a questão já é um pouco mais
delicada visto por vezes ser difícil as pessoas não terem clara a noção do que é considerado um
pelo Cortado para exposições e o que o diferencia de um corte considerado normal de
manutenção.
Apesar de nesta categoria ser admitido corte das pontas do pelo esse corte obedece a regras e
neste caso o pelo do corpo terá obrigatoriamente e inequivocamente que tocar o nível do chão e
apresentar-se de forma homogénea ao redor de todo o corpo.
Não são aceites quaisquer outro tipo de cortes e aparadelas nomeadamente na cabeça e coroas
caso se trate de um porquinho coroado (ex. Coronet, Merino).
O uso de material cortante para retificação e acerto de coroas é ilegítimo e penalizável em
exposição.

Porquinhos Clipped (pelo cortado)
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Expor ou não eis a questão!
Se as suas intenções são mais ambiciosas e pretende participar com o seu porquinho em
exposições de beleza, então as exigências serão também outras e vão muito além dos cuidados
básicos necessários a um porquinho de companhia. Vai enveredar num mundo onde o grau de
exigência e dedicação aumenta consideravelmente, onde a escovadela e banho ocasionais já não
são o bastante.
Prepare-se para assumir um compromisso. Um compromisso onde a sua dedicação e perseverança
serão muitas vezes postas á prova e que não é isento de momentos de alguma frustração. Manter
um “porquinho em pelo” não é uma tarefa propriamente fácil, ou até exequível para alguns, mas a
verdade é que também não e nenhum bicho-de-sete-cabeças. Com uma boa dose de empenho e
dedicação consegue-se muitas vezes aquilo que á partida achávamos impossível. Por isso não se
deixe intimidar, tente, e quem sabe poderá surpreender-se. Prepare-se para ir aprendendo ao longo
do caminho! Festeje os sucessos e aprenda com os erros e não se deixe esmorecer mesmo nos
momentos de algum fracasso.
Como em tudo na vida nem sempre será um “mar de rosas” e o importante é nunca desistir! O
prazer que se sente ao conseguir manter e apresentar um exemplar em excelente condição de
exposição é muito superior aos percalços que possam acontecer pelo caminho e sobrepõe-se a
tudo o demais. Enche-nos de um orgulho imenso, de uma alegria e satisfação que fazem com que
todo o trabalho tenha valido a pena.

CAPI - Clube dos Amigos dos Porquinhos-da-índia
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Em teoria todos os porquinhos-da-índia que sejam de raça estão habilitados a participar em
exposições. Assumindo que o porquinho é de uma raça específica, reconhecida pelo Clube
organizador do evento, não se antevê qualquer impedimento á sua participação desde que se
encontre livre de parasitas externos, não apresente lesões e se encontre aparentemente em bom
estado de saúde.
Os porquinhos são todos julgados segundo o estalão correspondente á sua raça. As suas
características são avaliadas de acordo com os ideais de beleza e perfeição definidos no estalão.
Assim sendo presume-se que a qualidade do animal e o modo como é apresentado são de suma
importância e determinantes no desfecho e resultados dos julgamentos. Dito isto o importante a
reter é que o fato de um porquinho ser de raça não é por si só garante de uma carreira de sucesso
como animal de exposição. A excelente qualidade como exemplar da raça aliada a uma ótima
condição física e apresentação esmerada são fatores determinantes e imprescindíveis. Quanto
maior for a qualidade geral do seu exemplar melhores serão as possibilidades de um bom
resultado.
É usual na gíria dos criadores e expositores usar-se a expressão “manter um porquinho em pelo”
quando se referem a exemplares de pelo longo para exposição. Se bem que o termo possa gerar
alguma perplexidade ou confusão aos leigos na matéria, e pouco habituados as estas lides das
exposições, na verdade não é mais que um dito que visa sintetizar o que na verdade é um
processo. Processo esse que engloba todo o trabalho e cuidados necessários á manutenção de um
exemplar de exposição de pelo longo com o objetivo de o apresentar a concurso em todo o seu
potencial, condição ideal e esplendor. Apesar de nos porquinhos de pelo comprido a enfase estar
no pelo e na vertente cosmética a verdade e que a parte anatómica e estrutural é de suma
importância e não deve ser de modo algum descurada.

Ch.Port. Dafne da Cavilandia – Coronet
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Começar com o pé direito
Muitos são aqueles que se deslumbram com a beleza dos porquinhos de pelo longo nas
exposições desconhecendo todo o trabalho de bastidores que esta envolvido na sua
manutenção. Preparar um porquinho de pelo longo para exposição é muitas vezes um desafio,
um trabalho moroso, e que exige paciência. É um processo e que vai desde a seleção do
exemplar, á sua alimentação, tratamentos de beleza e manutenção. Todos estes fatores são
extremamente importantes e conjuntamente contribuem para o sucesso do seu trabalho.
Escolher o exemplar certo é de máxima importância já que, como atrás foi dito, nem todos os
porquinhos tem o mesmo potencial e nem todos, por muito bonitos que sejam, são animais de
exposição por excelência.

Ch. Port. Carnival Daydream Believer – Alpaca

Eleger porquinhos de exposição nem sempre é uma tarefa fácil ainda mais se a escolha for feita
entre animais de tenra idade. Selecionar um porquinho para exposição às 6-8 semanas pode ser
um processo complicado e que tem uma componente a que poder-se-á chamar de “cientifica”
mas também uma boa percentagem de instinto á mistura. Se se é um criador experiente com
profundo conhecimento das suas linhagens então o processo poder-se-á tornar mais fácil mas
nem por isso menos subjetivo e isento erro. É prática comum os criadores fazerem uma primeira
triagem e selecionarem o ou os exemplares jovens que evidenciem maior potencial. Tendo
sempre em conta a idade do porquinho avaliam-se as características morfológicas e o seu grau
de desenvolvimento. Verifica-se o tamanho, peso e estrutura corporal, avalia-se a qualidade de
pelo (se a textura é a típica e correta para a raça, se a densidade é a desejada e se é
homogénea em todo o corpo, se não apresenta falhas ou defeitos eliminatórios), orelhas
(inserção, tamanho e formato), tipo de cabeça, olhos e não menos importante o temperamento.
Se a avaliação foi bem-sucedida e dessa escolha resultou um ou mais indivíduos que
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aparentam reunir boas características e evidenciam mais potencial começa todo um trabalho
de preparação. Um trabalho de paciência com a finalidade de preparar um porquinho para
exposição, um futuro vencedor que seja o orgulho da raça mas também espelho do seu
empenho e dedicação.
Quem não é criador, nem tem intenção de o ser, mas que gosta da parte ligada às exposições
e apresentação terá invariavelmente que adquirir um porquinho junto de terceiros pelo que se
recomenda dirigir-se a um bom criador que o/a possa devidamente aconselhar, guiar no
processo de escolha, prestar esclarecimentos e dar recomendações sobre os cuidados
necessários a ter. Em muitos casos sugerir a adesão a Clubes de Porquinhos-da India, e até
ajudar os noviços a dar os primeiros passos nas andanças competitivas e apresenta-los ao
mundo das exposições.

Pelo sim pelo não
Como já foi sobejamente frisado um porquinho-da-índia de pelo longo exige cuidados
especiais no que respeita á sua pelagem principalmente se pretendemos apresenta-lo em
exposições. A componente genética é de extrema relevância na determinação das
características e qualidade do pelo de cada individuo assim como é o modo como este é
mantido, tratado e acondicionado.
Visto o pelo ser essencialmente composto por proteína e alfa-queratinas a qualidade da
alimentação é um fator chave. Uma alimentação rica em proteína e ácidos-gordos aliadas aos
cuidados de beleza regulares e adequados são determinantes no correto desenvolvimento e
aspeto da pelagem.
O pelo nos porquinhos-da-índia de pelo longo tem um crescimento médio ideal de
aproximadamente 2.5cm/mês. Um jovem porquinho, com tão pouco como 3 meses, terá já o
pelo ao nível do chão ou mesmo a ultrapassar. Sendo o pelo e o seu aspeto tão valorado em
exposição é extremamente importante protege-lo desde tenra idade de modo a que não se
danifique e perca qualidade.
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Coronet 3 meses
É essencial que se crie uma rotina diária de tratamento. Reserve algum tempo do seu dia para dedicar
aos cuidados de beleza do seu porquinho. Estabeleça um regime de manutenção que consista em
certificar-se que o pelo esta sempre limpo, livre de nós, seco (principalmente na parte traseira/saia),
sem manchas ou falhas. Esta prática não só é importante para prevenir situações menos ideais bem
como serve sessão de treino. É muito importante que o seu porquinho se habitue a ser mexido com
regularidade e que se acostume e aceite sem desagrado todos os procedimentos necessários ao seu
regime de beleza.
Penteie o pelo com regularidade para prevenir a acumulação de sujidade e formação de nós, em
muitos casos responsáveis pelos maiores estragos. Cada mecha, cada fio de pelo são valiosos por isso
é extremamente importante evitar perdas desnecessárias. Descurar este aspeto pode resultar em
danos avultados e irreversíveis. O banho é de extrema importância e deve ser dado com regularidade e
a frequência varia de animal para animal, dependendo em grande parte do tipo de pelo, grau de asseio
do porquinho e do local onde este se encontra.
Se usar os produtos certos e o fizer de forma correta o seu porquinho poderá tomar tantos banhos
quantos forem necessários sem que isso signifique prejuízo para a sua pelagem ou risco para o bemestar do porquinho. Na escolha dos produtos usados para o banho deve ter sempre em conta a raça e
tipo de pelo do seu porquinho já que é fundamental respeitar a textura correta de cada raça. No caso
de um banho para exposição é importante avaliar a altura ideal para o fazer já que com a sua prática
se verifica tendencialmente perda de volume e densidade. Poderá ser necessário algum período de
intervalo para que o pelo recupere as suas características ideais de textura e densidade. Mais uma vez
deve ter em conta a raça e tipo de pelo visto as exigências serem diferentes. Fundamentalmente deve
conhecer bem o tipo de pelo do seu porquinho de modo a poder programar os banhos de forma
eficiente e que proporcione os melhores resultados. Lave o pelo do seu porquinho com água morna/
quente e tenha especial atenção ás patas traseiras durante o banho. Se o seu porquinho se assustar e
espernear isso pode acarretar a perda de quantidades consideráveis de pelo. E lembre-se lavar não
significa esfregar desalmadamente mas sim massajar levemente o pelo mantendo as mechas de pelo
sempre esticadas. Lave o pelo do seu porquinho do mesmo modo que lavaria o seu cabelo caso fosse
comprido. Aproveite o banho para verificar sujidade nas orelhas e no caso dos machos proceder á
limpeza do saco perianal. A secagem após o banho é uma tarefa também muito importante e mais uma
vez deve ser feita de forma correta. Após ter escorrido o máximo de água possível envolva o seu
porquinho em uma toalha turca e deixe-o ficar 2-3min para que esta absorva o excesso de água.
Nunca esfregue o pelo com a toalha pois não só
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torna o pelo quebradiço como resulta no seu enleamento! Efetue ligeiros movimentos de
compressão com a toalha para facilitar e acelerar o processo de secagem mas jamais esfregue o
pelo. A próxima fase consiste em colocar o porquinho em cima de uma mesa, com uma toalha por
baixo, e com um secador (temperatura média) proceder a uma primeira secagem superficial. Com
a ajuda dos dedos vá trabalhando o pelo e facilitando a libertação do excesso de humidade.
Quando o pelo perca algum peso e verifique que os fios de pelo se começam a separar e isolar
com maior facilidade introduza o uso de pente e com movimentos suaves vá trabalhando da raiz
para as pontas.
Um pente comum de plástico é o bastante para executar a tarefa de forma eficaz. Finalmente e se
for o caso proceda á colocação dos papelotes. O porquinho deve ser seco na íntegra em um local
com temperatura amena e sem correntes de ar. Por volta dos 3-4 meses deverá começar a
colocar um papelote na parte posterior (quadril e rabo) do seu porquinho de modo a evitar que o
pelo arraste no chão, fique sujeito á acumulação de urina e dejetos. Inicialmente poderá estranhar
a presença de um objeto no corpo mas regra geral aceitam bem e rapidamente se habituam. Este
papelote inicial não tem só como função a proteção do pelo mas também um efeito de treino e
preparação á aplicação de futuros papelotes em outras áreas do corpo. Numa fase inicial um
papelote na parte traseira (saia) será suficiente mas posteriormente será também necessária a
aplicação de papelotes no pelo da zona lateral do corpo. É muito importante que o seu porquinho
esteja habituado a este processo de colocação e remoção dos papelotes já que esta é uma tarefa
que exige muita regularidade e que pode prolongar-se por vários meses.
Normalmente durante o todo período de carreira em exposição. Os papelotes devem ser
colocados de forma a incluir a maior quantidade de pelo possível mas sempre de modo a que não
limitem a livre movimentação do porquinho. Na prática um papelote não é mais que uma folha de
papel ou outro material semelhante e que depois de enrolado sobre si mesmo é seguro com um
ou mais elásticos, ficando o pelo resguardado dentro de uns pequenos pacotes. Devem verificar
os papelotes com regularidade e em uma fase inicial poderá ter que ser recolocados mais que
uma vez ao dia já que é grande a possibilidade de se soltarem do pelo. É principalmente comum
com porquinhos muito jovens já que a quantidade e comprimento de pelo é insuficiente para
manter o papelote estável e firmemente seguro. Os processos de colocação e remoção dos
papelotes devem ser feitos com bastante paciência. Evite a todo o custo apressar esta tarefa e
lembre-se de que os papelotes devem ficar bem seguros e estáveis. Um papelote que fica meio
pendurado e a dançar pode ser o suficiente para incomodar o porquinho e fazer com este o tente
remover completamente.
O material usado para os papelotes vai desde o vulgar papel absorvente de cozinha a papel
manteiga, folhas de material plastificado ou há mesmo quem opte por usar resguardos etc..
Independentemente do material de eleição o importante é que cumpra a função que é a de
proteger o pelo de possíveis estragos. Hoje em dia é possível encontrar na internet vídeos
tutorais muito explicativos sobre colocação de papelotes pelo que recomendo a sua consulta.
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Porquinho com papelotes ( posterior/saia e laterais)
É importante salientar que nem todo o porquinho tolera papelotes. É possivel haver alguma
resistencia inicial nas primeiras tentativas e aplicações mas normalmente rapidamente se
habituam e a sua presença não lhes causa qualquer incomodo. No entanto há porquinhos que
se recusam determinantemente a aceitá-los retirando-os sistematicamente, o que em alguns
casos se traduz em danos significativos para o pelo. É comum nas investidas para remover um
papelote roe-lo e por arrasto o pelo. Temos tambem que considerar casos em que se verifica
resistencia a todo e qualquer tipo de grooming, dificultando, ou mesmo inviabilizando, a
manutenção do pelo. Se for esse o caso talvez seja melhor considerar empregar os seus
esforços em outro porquinho cujo temperamento seja mais favoravel. Não são de todo
invulgares casos de porquinhos que estão em papelotes uma sucessão de meses e
subitamente, de um dia para o outro, roem um ou mais papelotes destruindo em minutos meses
de intenso trabalho. Os motivos podem ser de vária ordem desde questões de stress,
dominancia, necessidade de acasalamento ou muito simplesmente por não gostarem de sentir
objetos estranhos no corpo.

Sheltie 5 meses

A parafernália
Ir a uma exposição é um acontecimento, em muitos casos o culminar de meses de trabalho, por
isso há que estar bem preparado. Apresentar porquinhos de pelo longo exige mais material que
algumas outras raças mais “ práticas” por isso é importante organizar a sua mala de exposições
com antecência e certficar-se que tem tudo o que vai precisar para fazer o grooming do seu
porquinho na exposição. Não há nada mais enervante e frustrante que precisar preparar o seu
porquinho para ser julgado e aperceber-se que lhe falta metade do material necessario.Dos
pentes ás escovas, do

14

secador ás pinças, tudo deve estar preparado e organizado para que nada falte. Se o seu
porquinho esta em papelotes leve sempre uns quantos conjuntos adicionais já que os colocados no
porquinho se podem sujar ou deteriorar por algum motivo e necessitarem de ser substituidos.Não
esqueça as mesas de exposição1 assim como uma serie de cobertas.
Se pensa usar o secador leve uma extensão pois nem sempre poderá ter uma tomada disponivel
perto da sua mesa. Inclua tambem um pequeno kit de primeiros socorros com o básico essencial. E
lembre-se que o seu porquinho vai passar várias horas no recinto da exposição por isso é
importante levar biberãos para a água bem como alimento para o dia (ração seca, vegetais, fruta e
feno.

Secador

Exemplo de modelo de “mesas de exposição”

Pequena meseta feita usualmente de madeira e coberta com um material antiderrapante sobre a
qual se colocam os porquinhos na hora de serem apresentados a mesa de julgamento.
Devem ser estáveis e o tamanho das mesas adequado a cada porquinho e as necessidades
de cada raça. O expositor é responsável por providenciar as suas próprias tabuas de
exposição.
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