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COMUNICADO
N/Ref.ª 022022TMMCP

Seara, 22 de Março de 2022

TROFÉU MELHOR MACHO CRIADO EM PORTUGAL

Caros associados e expositores no geral,
Cumpre ao Boxer Club de Portugal informar que por iniciativa do nosso associado, senhor Sérgio
Franquinho, promotor e responsável pelo troféu Casa Frankinho, atribuído ao melhor macho criado
em Portugal nos moldes regulamentados, foi extinto por sua decisão.
De referir, que além de extinto foi-nos também solicitada a devolução do troféu.
Pedido que não poderemos satisfazer uma vez que o BCP não é o seu fiel depositário.
Embora fosse um troféu sem qualquer responsabilidade para o Boxer Club de Portugal, esta
decisão causa algum constrangimento por verificarmos que aos anteriores vencedores, foram
retiradas quaisquer possibilidades de continuarem a sua disputa e conquista a título definitivo.
Consideramos uma posição antiética para com todos aqueles que durante a sua vigência, o
procuraram honrar, participando na sua disputa e competitividade, pelo que apresentamos as
nossas sinceras desculpas.
No seguimento dessa decisão, decidimos que o troféu, que a título particular procurava premiar o
melhor macho criado em Portugal e permitíamos que anualmente fosse disputado na Monográfica
Nacional, este ano, não será disputado como tem sido habitual.
Com esta nossa decisão, pretendemos dar a todos a mesma oportunidade e reúnam condições
para com responsabilidade, possam apresentar as suas propostas.
Pelo que, os interessados em dar continuidade ao troféu do melhor macho criado em Portugal,
deveram até ao dia 23 de Junho apresentarem a suas propostas, a fim de serem analisadas pela
direção, de forma que possamos garantir que situações como estas não voltam a acontecer no
futuro.
Com os melhores cumprimentos,
A direção.
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