
  

 

COMUNICADO 

 

 

No seguimento da publicação do nosso plano de contingência a 18 de Março e dos 
diversos cancelamentos de eventos e provas que fomos obrigados a implementar 
devido à pandemia de Covid19, apraz-nos informar que os serviços do nosso Clube 
se mantiveram entretanto ativos na medida do possível, assim como a Direção do 
Clube continuou a trabalhar para fazer frente aos grandes desafios que esta 
situação traz para o país em geral e para a vida dos Canicultores Portugueses em 
especial. 

Com as instalações de Lisboa e do Porto encerradas e o staff do Clube a funcionar 
em regime de “home office”, todo o atendimento telefónico, registos e declarações 
de nascimento de ninhadas foram assegurados dessa forma a partir dessa data, 
sendo com agrado que notamos que os registos de ninhadas nos têm continuado a 
chegar regularmente. 

Lamentavelmente, como era inevitável, tivemos de proceder ao cancelamento (ou 
possível adiamento) de diversos eventos que estavam anunciados para a primavera 
e início de verão, que devido às restrições do distanciamento social, estão neste 
momento impossibilitados de serem planificados ou realizados. Ficamos, pois, a 
aguardar as notícias e as indicações oficiais da DGS sobre o plano de reabertura do 
país, assim como a informação relativa à retoma das viagens aéreas e abertura da 
hotelaria, restauração e de fronteiras, sem os quais os nossos eventos carecem de 
condições básicas para se realizarem. 

A Direção do Clube tem utilizado a plataforma Zoom para se reunir assiduamente, 
dando seguimento a assuntos de maior urgência e planificando novas possíveis 
ações.  

Com a criação da plataforma CPC ONLINE, a nossa Comissão de Juízes 
implementou em parceria com o CBKC do Brasil um programa semanal de 
seminários sobre raças e temas de canicultura, agora disponível também para 
criadores, o qual tem tido muita adesão e sucesso. Em breve serão introduzidos 
novos temas e serão convidados oradores do CPC, prevendo-se que esta série de 
seminários se irá ainda prolongar durante várias semanas. Para além dessa 
iniciativa, visível e acessível a todos os que se inscrevam, a Comissão de Juízes 
continuou a trabalhar no sentido de corrigir pontos de exames já efetuados e está a 
estudar uma forma de implementar exames online para que os juízes que se 
encontrem neste momento a aguardar a realização de exames não ficarem 
demasiado prejudicados com esta longa e inevitável paragem de atividade.  

 

 



  

Da mesma forma, a Comissão de Raças Portuguesas também continuou a 
funcionar dando apoio à Direção sobre adaptação de textos para serem incluídos 
em panfletos a serem produzidos pela DGAV, com a qual colaboramos sempre que 
nos tem sido solicitado. 

A plataforma Zoom está também disponível para todas as nossas comissões que a 
desejem utilizar para dar continuidade a sua atividade, na medida do possível, em 
tempos particularmente restritivos de confinamento social.  

Estamos plenamente conscientes de que estamos a atravessar tempos difíceis para 
muitos canicultores, alguns deles que se dedicam quase exclusivamente a diversas 
áreas da canicultura, e que muitos dos nossos jovens canicultores, assim como os 
nossos habituais expositores e praticantes, estão ansiosos pela retoma plena das 
diversas atividades cinológicas. 

Estamos, por isso, desde já, a preparar as nossas instalações de Lisboa e Porto 
para uma eventual reabertura parcial dos nossos serviços, com as necessárias 
restrições higiénico-sanitárias e os meios adequados de proteção, contando poder 
anunciar em breve essa reabertura. 

Estamos, porém, também cientes de que a nossa situação será alvo de grandes 
mudanças a médio prazo e que não nos é ainda possível prever uma retoma total 
das nossas diversas atividades cinófilas. Julgamos que essa retoma irá acontecer 
de forma gradual. A situação é idêntica nos diversos países membros da FCI e, em 
particular, na Europa. 

Reiteramos a necessidade de nos protegermos e de nos prepararmos para as 
mudanças, principalmente na forma como o nosso convívio e atuação no âmbito da 
Canicultura serão implementados num futuro próximo. 

Com calma, paciência e boa vontade, conseguiremos todos ultrapassar estes 
tempos difíceis e retomar a nossa atividade em todos os seus diversos sectores. 

E aqui estaremos para vos apoiar, elucidar e dar continuidade à nossa Canicultura 
em Portugal. 

 
 
Lisboa, 23 de Abril de 2020 

 

Carla Molinari 
Presidente da Direção 


