Editorial 02/2018
Venda do Pinheiro, 15 de Agosto de 2018.

Caros Associados,
Volto à Vossa presença, uma vez que vamos entrar na nova época de Provas de 2018.
Refiro-me às Provas de Caça Prática, cujo início ocorrerá oficialmente no fim de semana de 8 e 9 de
Setembro próximo, com as provas do Clube do Epagnuel Breton, e cessará com o fim de Semana da
“Taça de Portugal de Caça Prática” que se realizará em 10 e 11 de Novembro de 2018.
Após a Taça de Portugal, como é habitual, teremos no fim de semana seguinte a nossa Festa Anual, ou
seja a nossa MONOGRÁFICA, que será a Décima Segunda da Raça em Portugal, sendo a NONA
organizada pelo CPDK.
Este Verão tem decorrido de forma muito tranquila e sem sobressaltos de maior, no que respeita ao
CPDK. O “Encontro de Verão” decorreu normalmente, com a Meteorologia a ajudar, tendo-se realizado a
Segunda Contagem para o Troféu ARION/CPDK de Santo Huberto com razoável número de conjuntos
participantes, apesar de não terem comparecido muitos conjuntos que participaram na “Primeira
Contagem”. O almoço no campo decorreu de forma muito agradável.
Nas Provas de Field Trial de Verão, estiveram presentes 21 exemplares, divididos por 3 Séries, e nas
Provas de Juniores concorreram 9 exemplares, com mais 2 em TAN. Na prática tivemos em competição,
num único dia, 32 Bracos Alemães, não contando com os participantes de Sto. Huberto.
No dia 30 de Junho realizou-se a Assembleia Geral Ordinária que aprovou o Plano de Ação da Direção
para o 2º. Semestre de 2018 e 1º de 2019.
O nosso novo site já está a funcionar mas ainda a ser alvo de ajustes. Gostaria de ter a opinião e
sugestões dos nossos Associados para o mesmo.
Agora teremos pela frente as Provas do Calendário Nacional que, todas elas, serão Selectivas para o
Campeonato do Mundo de Caça do Braco Alemão. O Selecionador do CPDK, continuará a ser o Snr.
Joaquim Pereira Rosa.
Fazendo votos para que a Época decorra com muitas participações de Bracos Alemães, quer na nossa
Prova (realizar-se-á no fim de semana de 22 e 23 de Setembro) quer nas Provas dos outros Clubes de
Raça, despeço-me,
até Setembro com,

Saudações Cinófilas
Carlos A. Oliveira Silva
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