
  

 

COMUNICADO 

 

 

Conforme anunciámos no anterior comunicado, há cerca de um mês, a sede social 
em Lisboa e a Delegação do Porto do CPC abriram novamente ao público no 
passado dia 1 de Junho, seguindo as regras recomendadas de distanciamento 
social, sendo que o atendimento ao balcão deve ser, de preferência, feito por 
marcação prévia, estando neste momento os nossos serviços a funcionar com 
normalidade. 

Face à progressiva evolução positiva do desconfinamento a nível nacional, foi nossa 
grande preocupação estabelecer, nas diversas áreas de abrangência do Clube, as 
diretivas necessárias para o reinício das diversas atividades lúdico-desportivas da 
nossa canicultura. Para isso contámos com a colaboração dos nossos responsáveis 
de áreas e dos membros das nossas comissões que, num espaço de tempo 
reduzido, produziram documentos contendo essas diretivas e demais 
recomendações.  Nessa conformidade já publicámos, no nosso site, os respetivos 
documentos que irão servir de guia para que esse recomeço seja feito em 
segurança e em conformidade com as regras oficiais. 

Se o evoluir da pandemia continuar a ser positivo, contamos reiniciar os eventos de 
Morfologia Canina (Exposições) a partir do mês de Setembro e as diversas áreas do 
trabalho já muito em breve. 

Estão neste momento concluídas, e disponíveis para consulta, as diretivas para as 
Provas de Caça, para o Obedience, para o IGP e para os Eventos de Morfologia 
Canina. Estas últimas já foram também discutidas com todos os responsáveis 
técnicos das diversas Exposições e trabalhadas em conjunto de forma a permitir 
uma sua melhor e mais eficiente aplicação.  

Outras diretivas serão divulgadas em breve. 

As reuniões, na plataforma Zoom, têm sido intensificadas ao longo deste período e 
permitiram à Direção continuar a gerir o Clube, assim como de se reunir diretamente 
com diversos elementos que o solicitaram. Essa plataforma permitiu também que as 
nossas comissões se reunissem, pelo que a nossa atividade tem sido ininterrupta 
nas várias vertentes da canicultura em Portugal. Entre outras iniciativas, já se 
procedeu à marcação de diversos exames escritos presenciais para muitos dos 
nossos juízes que estão parados desde o início de Março. A Comissão de Raças 
Portuguesas finalizou os textos sobre as nossas raças que serão usados pela 
DGAV em panfletos a produzir por essa entidade. 

 

 



  

No âmbito da nossa excelente parceria com o CBKC, temos continuado a 
apresentar e promover seminários com regularidade, todos os sábados, sendo esse 
já um encontro semanal onde diversos canicultores estão presentes e participam 
ativamente. As apresentações feitas por criadores portugueses nesta plataforma já 
são uma realidade e têm sido um sucesso, prevendo-se a continuação desse 
sucesso também com os oradores nacionais que estão programados para os 
próximos 2 meses. 

Os webinars quinzenais do CPC Jovem, ao domingo, têm-se revelado serem uma 
iniciativa de grande aceitação e participação, onde várias dezenas de interessados 
participam regularmente. Os temas apresentados pelos oradores convidados são 
diversificados e focados em diversas áreas de interesse do mundo da Canicultura. 

O nosso Gabinete de Imagem tem produzido trabalhos de forma a dar melhor 
apresentação e visibilidade às nossas diversas iniciativas e colaborou na escolha de 
material fotográfico para elaboração de brochuras. 

Dando suporte à solicitação da FCI, o Clube aderiu ao movimento internacional a 
favor da manutenção das raças braquicéfalas, que neste momento estão a ser tema 
de grande controvérsia. Juntamo-nos assim aos diversos outros Clubes de 
Canicultura que se manifestaram a nível internacional e divulgámos, perante essa 
entidade, também o posicionamento oficial dos nossos respetivos clubes dessas 
raças. 

Como pode ser comprovado, foi mais um mês intenso de trabalho e atividade em 
prol da nossa Canicultura e em que NÃO PARAMOS E CONTINUAMOS ON. 

Em breve contamos poder anunciar mais projetos e iniciativas e aguardamos com 
grande expectativa o reinício das diversas modalidades e eventos de canicultura em 
Portugal. 
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