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Em meados de Março deste ano o CPC deparou-se com a cessação 
inesperada duma grande parte da atividade cinológica devido a pandemia 
que levou toda a população portuguesa a entrar em confinamento 
obrigatório, situando o país em Estado de Emergência.  
Como medida de segurança, o nosso Clube encerrou imediatamente 
os seus escritórios de Lisboa e Porto. Todos os funcionários foram 
colocados em regime de teletrabalho, de maneira a que conseguissem 
continuar o processamento de registos nos Livros de Origens (L.O.P.)  
e a responder a pedidos de informação e esclarecimento através 
de contacto telefónico. 
Desde então, essa atividade tem sido constante, embora os registos 
tenham diminuído ligeiramente. Porém, atribuímos essa diminuição 
ao facto de muitas pessoas ainda não estarem familiarizadas 
com o uso de recursos digitais à sua disposição.
Como consequência do confinamento social, todas as Exposições 
Caninas agendadas para a Primavera e Verão foram canceladas 
ou adiadas, o que causou grande incerteza e frustração aos nossos 
inúmeros expositores. A programação de Exposições só será retomada 
quando obtivermos um maior conhecimento sobre as limitações 
sanitárias necessárias para a organização desses eventos, quando for 
possível assegurar o apoio de autarquias municipais, obter as necessárias 
autorizações, e quando conseguirmos garantir o transporte, a segurança 
e o alojamento adequado dos nossos juízes e demais intervenientes. O 
encerramento das fronteiras terrestres com a Espanha, de onde provêm 
uma grande afluência de expositores, bem como a paralisação da aviação, 
limita neste momento bastante a atividade neste campo.

Acreditamos que circunstâncias extraordinárias exigem medidas extraor-
dinárias. Consequentemente, temos trabalhado em duas componentes 
principais de ação imediata.
Primeiramente, publicámos um plano de contingência no site do CPC e 
nas redes sociais, onde comunicámos à comunidade canina portuguesa 
quais as nossas prioridades imediatas, mantendo-os informados sobre as 
nossas decisões. Nas semanas seguintes, publicámos outros comunica-
dos oficiais, para que todos ficassem a par das medidas tomadas e das 
nossas planificações para o futuro próximo. Em seguida, estabelecemos, 
através de plataformas web, a realização de reuniões da Direcção do CPC 
e da Comissão Executiva, com o objetivo de continuar a monitorizar o 
desenvolvimento da situação atual, possibilitando a tomada de decisões 
importantes a nível de gestão e logística. Essa plataforma está a ser uti-
lizada com sucesso pela Comissão de Juízes, Comissão de Raças Portu-
guesas, pelo Conselho Disciplinar e por outras subcomissões do CPC. 
tendo sido possível a concretização de trabalho regular em todos os 
órgãos do CPC 
Nas últimas semanas, mantivemos um contato regular com os dirigentes 
de outras organizações Cinológicas além-fronteiras, com quem partilhá-
mos as nossas experiências ao enfrentar os inúmeros desafios da pre-
sente conjuntura. Essa partilha inspiradora de experiências mútuas tem 
sido gratificante e motivadora.
Estabelecemos  uma parceria de êxito com a CBKC (Confederação Bra-
sileira de Cinofilia), na organização de palestras destinadas à educação de 
juízes e criadores, criando uma plataforma nova ,“CPC ONLINE”, que per-
mite a participação dos nossos canicultores nesses seminários semanais 
e já estamos a contribuir também, com apresentações de oradores Portu-
gueses.   Em acréscimo, o CPC Jovem também iniciou a realização de uma 
série de webinars quinzenais ,  direcionados ao público em geral e onde 
serão abordadas várias temáticas, nomeadamente: história, saúde, apre-
sentação, funcionalidade, morfologia e comportamento entre outros tópi-
cos.  Acreditamos que estas iniciativas serão muito positivas.   
Visto que o país está proceder à fase de desconfinamento social,  passando 
para um estado de Calamidade Publica , preparamo-nos  para assegurar a 
abertura dos nossos serviços administrativos e posteriormente o atendi-
mento ao público, com medidas de segurança, providenciando a nossa re-
ceção e demais recursos humanos para que consigam atender ao público 
com todas as condições necessárias, em conformidade com os requisitos 
oficiais. Esperamos poder abrir antes do final de maio e contamos conse-
guir fornecer, apesar das limitações necessárias, os serviços do CPC ao pú-
blico em geral. Em estudo estão também todas as condicionantes 
necessárias para o início das outras atividades assim que forem permitidas 
as sua realizações.
Apesar das incertezas das consequências desta pandemia e apesar das 
nossas atividades terem sido repentinamente restritas, derradeiramente 
este período tem sido uma experiência gratificante e motivadora, em que 
conseguimos mesmo assim trabalhar e manter intacta a nossa fé no 
futuro da nossa atividade cinológica nas suas diversas vertentes, bem 
como fornecer apoio básico à nossa comunidade em Portugal e os seus 
muitos aficionados. 
Estamos profundamente gratos pelo retorno positivo e pelo incentivo que 
temos recebido de muitos criadores, expositores e sócios do CPC.

Aguardamos por dias melhores e estamos prontos para enfrentar os desa-
fios desta nova abordagem na gestão da Canicultura em Portugal. 

Carla Molinari 
Presidente do CPC 
Maio 2020
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Acreditamos que circunstâncias extraordinárias exigem medidas ex-
traordinárias. Consequentemente, temos trabalhado em duas compo-
nentes principais de ação imediata.
Primeiramente, publicámos um plano de contingência no site do CPC e 
nas redes sociais, onde comunicámos à comunidade canina portuguesa 
quais as nossas prioridades imediatas, mantendo-os informados sobre 
as nossas decisões. Nas semanas seguintes, publicámos outros 
comunicados oficiais, para que todos ficassem a par das medidas 
tomadas e das nossas planificações para o futuro próximo. Em 
seguida, estabelecemos, através de plataformas web, a realização 
de reuniões da Direcção do CPC e da Comissão Executiva, com o 
objetivo de continuar a monitorizar o desenvolvimento da situação 
atual, possibilitando a tomada de decisões importantes a nível 
de gestão e logística. Essa plataforma está a ser utilizada com 
sucesso pela Comissão de Juízes, Comissão de Raças Portuguesas, 
pelo Conselho Disciplinar e por outras subcomissões do CPC. 
tendo sido possível a concretização de trabalho regular em todos 
os órgãos do CPC 
Nas últimas semanas, mantivemos um contato regular com os 
dirigentes de outras organizações Cinológicas além-fronteiras, 
com quem partilhámos as nossas experiências ao enfrentar os 
inúmeros desafios da presente conjuntura. Essa partilha inspiradora 
de experiências mútuas tem sido gratificante e motivadora.
Estabelecemos uma parceria de êxito com a CBKC (Confederação Brasileira 
de Cinofilia), na organização de palestras destinadas à educação de juízes 
e criadores, criando uma plataforma nova ,“CPC ONLINE”, que permite a 
participação dos nossos canicultores nesses seminários semanais e já 
estamos a contribuir também, com apresentações de oradores Portugueses.

  Em acréscimo, o CPC Jovem também iniciou a realização de uma série 
de webinars quinzenais,  direcionados ao público em geral e onde serão 
abordadas várias temáticas, nomeadamente: história, saúde, apresen-
tação, funcionalidade, morfologia e comportamento entre outros tópicos.  
Acreditamos que estas iniciativas serão muito positivas.   
Visto que o país está proceder à fase de desconfinamento social,  passan-
do para um estado de Calamidade Publica , preparamo-nos  para assegu-
rar a abertura dos nossos serviços administrativos e posteriormente o 
atendimento ao público, com medidas de segurança, providenciando a 
nossa receção e demais recursos humanos para que consigam atender ao 
público com todas as condições necessárias, em conformidade com os 
requisitos oficiais. Esperamos poder abrir antes do final de maio e contam-
os conseguir fornecer, apesar das limitações necessárias, os serviços do 
CPC ao público em geral. Em estudo estão também todas as condiciona-
ntes necessárias para o início das outras atividades assim que forem per-
mitidas as sua realizações.
Apesar das incertezas das consequências desta pandemia e apesar das 
nossas atividades terem sido repentinamente restritas, derradeiramente 
este período tem sido uma experiência gratificante e motivadora, em que 
conseguimos mesmo assim trabalhar e manter intacta a nossa fé no futuro 
da nossa atividade cinológica nas suas diversas vertentes, bem como for-
necer apoio básico à nossa comunidade em Portugal e os seus muitos afi-
cionados. 
Estamos profundamente gratos pelo retorno positivo e pelo incentivo que 
temos recebido de muitos criadores, expositores e sócios do CPC.

Aguardamos por dias melhores e estamos prontos para enfrentar os desa-
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Em acréscimo, o CPC Jovem também iniciou a realização de uma série 
de webinars quinzenais,  direcionados ao público em geral e onde serão 
abordadas várias temáticas, nomeadamente: história, saúde, apresentação, 
funcionalidade, morfologia e comportamento entre outros tópicos.  
Acreditamos que estas iniciativas serão muito positivas.   
Visto que o país está proceder à fase de desconfinamento social,  
passando para um estado de Calamidade Publica, preparamo-nos  
para assegurar a abertura dos nossos serviços administrativos e 
posteriormente o atendimento ao público, com medidas de segurança, 
providenciando a nossa receção e demais recursos humanos para que 
consigam atender ao público com todas as condições necessárias, 
em conformidade com os requisitos oficiais. Esperamos poder 
abrir antes do final de maio e contamos conseguir fornecer, apesar 
das limitações necessárias, os serviços do CPC ao público em geral. 
Em estudo estão também todas as condicionantes necessárias 
para o início das outras atividades assim que forem permitidas 
as sua realizações.
Apesar das incertezas das consequências desta pandemia e apesar 
das nossas atividades terem sido repentinamente restritas, 
derradeiramente este período tem sido uma experiência gratificante 
e motivadora, em que conseguimos mesmo assim trabalhar e manter 
intacta a nossa fé no futuro da nossa atividade cinológica nas suas 
diversas vertentes, bem como fornecer apoio básico à nossa comunidade 
em Portugal e os seus muitos aficionados. 
Estamos profundamente gratos pelo retorno positivo e pelo incentivo 
que temos recebido de muitos criadores, expositores e sócios do CPC.
Aguardamos por dias melhores e estamos prontos para enfrentar os desafios 
desta nova abordagem na gestão da Canicultura em Portugal. 
Maio 2020


