Editorial 03/2018
Venda do Pinheiro, 23 de Dezembro de 2018.
Caros Associados,
Finda a época desportiva de 2018, volto à Vossa presença, uma vez que mais que fazer uma breve referência ao que se passou em
2018, relativamente à nossa Raça de eleição, importa antecipar o início desportivo de 2019.
Não me vou pois alongar muito sobre 2018, quer em termos desportivos quer em termos de outros eventos, pelo simples facto de
que todos os amigos e interessados da e pela Raça, acompanharam as notícias veiculadas pelo Clube, seja através do Facebook
seja através do Site e, em termos de Media, foi também este ano pródigo em notícias sobre o CPDK e sobre o DK.
Agradecemos a todos, nomeadamente à Revista Caça & Cães de Caça o relevo que nos deram, bem como importa fazer uma
referência à Dra. Mafalda Leitão pelo interesse e divulgação de notícias sobre o Braco e sobre o nosso Clube.
Como estou na fase de agradecimentos, tenho de evidenciar o apoio dado pelos nossos Patrocinadores, que sem eles a nossa
missão estaria muito mais dificultada. Assim os meus agradecimentos, em nome pessoal e do CPDK, às Perdizes da Abelheira nas
pessoas do Snr. Orlando Simões e Filho, à ARION, na pessoa do seu Director Snr. Rui Ramos, e à Loja AMSTER na pessoa do
Snr. João e Filho. Também a todos os donos de terrenos e pessoas que nos apoiaram no contacto com estes o nosso obrigado.
Agradecimentos também aos Senhores Juízes que ao longo do ano sempre estiveram connosco, mormente ao nosso Selecionador,
Snr. Joaquim Rosa pela disponibilidade evidenciada.
Por fim e como normalmente acontece “os últimos são os primeiros”, algo que se aplica aqui na perfeição. MUITO OBRIGADO aos
Concorrentes, aos Criadores, Associados ou não, e aos Amigos da Raça, pois sem estes o CPDK não teria razão para existir.
Lamentavelmente, entidades importantes existem cuja missão seria apoiar, regulando e/ou dinamizando as actividades dos Clubes,
o que diretamente influenciaria as respectivas raças e a Cinofilia nacional, não poderão ser alvo dos nossos agradecimentos.
Quanto a esta matéria, não será este o momento para dissecar o acontecido em 2018, ficando todavia a minha promessa de voltar
ao assunto, fundamentalmente nos locais onde tal se irá impor, como serão as Assembleias Gerais do Clube.
Importa agora fazer uma referência relativamente ao Calendário Desportivo de 2019. Como é de todos conhecidos, o Campeonato
do Mundo de Primavera do Braco Alemão e as restantes taças da Europa, vão acontecer no próximo mês de Fevereiro em
Espanha.
Tal, não deixa margem para se organizarem como atempada e habitualmente em Portugal, as provas de Seleção da equipa CPDK.
Para obviar a esta situação, o CPDK fez atempadamente proposta ao CPC para resolver este assunto. Tal não foi por este aceite,
ficando acordado na mesma reunião (CPC, APP, CPEB) fazer um fim-de-semana de 3 dias sob organização dos 3 Clubes, que à
partida será o de 18, 19 e 20 de Janeiro, por forma aos Clubes seleccionarem as respectivas equipas e informarem o CPC da
composição das mesmas, ficando a cargo da 3ª. Comissão a selecção dos exemplares que representarão o CPC e Portugal na
Taça da Europa de Primavera de Continentais.
Como o CPC ainda não publicou o Calendário das Provas do 1º. Semestre de 2019 e não termos obtido resposta ao nosso pedido
de autorização à 3ª. Comissão para publicar o nosso calendário, vou aproveitar esta oportunidade para informar todos os
concorrentes que:


Serão as provas acordadas pelos três Clubes que servirão de seletivas para a composição do “TEAM CPDK” ao
Campeonato do Mundo do DK e será a indicada ao CPC, se se mantiver o acordado na referida reunião.

Não me querendo alongar nesta minha nota a todos, quero deixar aqui vinculados, em meu nome pessoal, no da Direção e do
CPDK, votos de:


Festas Felizes e um excelente ano Novo de 2019.

Saudações Cinófilas
Carlos A. Oliveira Silva
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