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COMUNICADO 
 
N/Ref.ª 042022ATIBOX 
 
Seara, 8 de Novembro de 2022 

 

Caros associados e expositores no geral,  
 
Cumpre-nos informar todos os associados e expositores no geral para a alteração dos requisitos 
para obtenção do título de Campeão Atibox. 
 
Assim, informamos que a proposta apresentada do Boxer Club de Portugal e apoiada por vários 
clubes membros, em 2023, por decisão da direção da Atibox e seus comités, todos os exemplares 
classificados em 1º na classe Intermédia, Aberta, Trabalho e Campeões, em ambos os sexos e 
cores, poderão disputar o título de Campeão Atibox desde que tenham superado com sucesso uma 
prova de Aptidão à reprodução (ZTP, SPC, SEC...), ou equivalente com um nome diferente.  
 
Chamamos particular atenção que os certificados de apto na prova terão obrigatoriamente de ser 
apresentados no momento da inscrição do exemplar, não sendo permitida a participação de 
exemplares com certificado em prova realizada após ter terminado o último prazo das inscrições. 
 
Consideramos esta decisão um reconhecimento pelo trabalho realizado pelos clubes membros e 
dos seus associados ao longo dos últimos anos, onde se tem verificado cada vez mais criadores 
interessados em submeter os seus exemplares reprodutores a provas de apto para a criação, no 
nosso caso em particular o SPC (Seleção Portuguesa para a Criação), permitindo assim de uma 
forma rigorosa valorizar a saúde, o carácter de um boxer e simultaneamente, para avaliação do 
valor da sua conformação, com todas as particularidades. 
 
Certos, que através desta alteração, permitirá com que hajam mais exemplares a disputar o tão 
desejado título, mas acima de tudo, realizando mais provas, haverão mais exemplares a serem 
submetidos a este tipo de provas e começaremos a criar com mais rigor na defesa e valorização da 
nossa nobre raça. 
 
Resta-nos apoiar e controlar este tipo de provas (ZTP/SPC,...) em plena sintonia com a Atibox, 
promovendo e gerindo provas para todos os boxers, para assim estarem mais controlados para a 
criação, mas ao mesmo tempo possam competir e estarem capazes de disputar maior número de 
títulos. 
 
Conscientes do nosso importante papel enquanto clube de raça em Portugal, reforçaremos o nosso 
empenho no apoio aos criadores e proprietários nesta importante prova em colaboração com a 
Atibox, promovendo a realização de seminários e provas. 
 
Esperamos que através desta informação sintam maior motivação e continuem com entusiasmo a 
trabalhar e submeter os vossos exemplares a provas de apto para a criação, defendendo e 
prestigiando a criação portuguesa. 
   
 
Com os melhores cumprimentos, 

A direção.  


