
RELATÓRIO 2022 

Atividades do clube 
O ano de 2022 foi ainda marcado pela pandemia Covid, que no primeiro trimestre muito afetou 
a realização de eventos. 

Pese embora todos estes contratempos a direção não regateou esforços para levar a cabo todas 
as atividades proposta para o ano de 2022, inclusive um sonho de à muito tempo agora ternado 
realidade que é a realização da ATIBOX em 2026. 

Contrariamente a outros clubes, embora discordantes, por respeito aos sócios fundadores do 
nosso clube, mantivemos fieis à ATIBOX, resistindo a todo o tipo de pressões, reunindo esforços 
e estratégias com o objetivo de dar maior credibilidade a tão prestigiada associação, mantendo-
nos como seus parceiros associados. 

Nesse sentido, desafiamos e apoiamos o nosso associado Pedro Ivo Bispo a candidato à 
presidência, o que muito nos orgulha a sua esmagadora vitória. 

Estivemos atentos aos problemas que afetaram a família boxerista e fomos solidários com os 
criadores e expositores Ucranianos, levando a efeito uma campanha de solidariedade. 

Em termos de eventos, tivemos o cuidado de distribuir o melhor possível, por diversas regiões 
geográficas. 

A saber: 

Realização de eventos: 

- Campeonato Ibérico em conjunto com o Boxer Club de Espanha. 

- Campeonato do Clube, com troféus para os melhores boxers do ano. 

- Monográfica Nacional, realizada em Barcelos e respetivo jantar social com entrega de prémios. 

- Duas Especializadas Boxer com CAC, em Leiria e Sintra. 

- Três Mostras Regionais com CACC, em Condeixa, Aveiro e Santarém.  

- Uma Prova de IGP/RCI, em Barcelos. 

- Uma Prova de Apto para a Criação (SPC), em Barcelos. 

- Quatro ‘Especiais’ da Raça, Alto Minho, Sintra, Aveiro e Santarém. 

- Dois almoços de confraternização entre sócios e expositores, em Leiria e Condeixa. 

- Jantar de Natal com amantes da raça, em Santarém  

 

Site do BCP 

- Divulgação sempre atualizada de todos os eventos com fotos ilustrativas. 

- Anúncios de ninhadas dos associados. 



- Noticias diversas. 

- Apresentação do resultado do exercício do ano de 2021. 

 

Após as diversas alterações nos regulamentos internos, o reconhecimento pelo Clube Português 
de Canicultura da nossa Prova de Apto à Criação e atualização dos protocolo entre o Boxer Clube 
e diversos Hospitais Veterinários espalhados pelo país, com benefícios em termos financeiros 
para os associados, temos com bom grado verificado o aumento de exames de efetuados de 
controlo sanitário, nomeadamente exame de Displasia da Anca, Espondilose e Cardiologia, tão 
necessários par uma reprodução cuidada e de grau mais exigente. 

 

Apesar de todas as adversidades económicas e financeiras que assolam o nosso país e em 
particular todas as famílias constatamos que o número de boxers participantes se manteve, 
continuando a ser das raças mais participativas nos eventos de morfologia, gerando com alguma 
dificuldade receitas que conseguiram equilibrar a razão do deve e haver pelo conseguimos 
terminar o ano de 2022 com um resultado positivo, embora de pequena monta. 

Salientamos o espirito desportivo da maioria dos sócios ao longo do ano em apreço. 

A direção 

 


