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CPCC e a Canaricultura de Canto em Portugal
Face à necessidade sentida pelos criadores de canários de canto – Harz, Malinois e Timbrados em Portugal, procedeu-se, em 2009, à reactivação do “Clube Português de Canários de Canto”
(CPCC), o qual havia sido fundado em 1991. O CPCC pretendeu assim criar as condições
necessárias que promovam o desenvolvimento da Canaricultura de Canto dado que esta possui
necessidades específicas e diferenciadas do resto da Ornitologia Desportiva em geral. O CPCC
ambiciona unir todas as pessoas que gostam destas aves e possibilitar a defesa dos interesses
comuns aos criadores desta especialidade ornitológica, que possa organizar concursos de canto
em condições e dar apoio aqueles que se queiram iniciar na criação de Canários de Canto.
Embora de forma isolada, mas dedicada, alguns criadores foram conseguindo obter êxitos.
Alexandre Brandão foi um prestigiado juiz de Harz do Porto reconhecido internacionalmente,
sendo referenciado em muitos livros da especialidade, em vários continentes. Por outro lado,
Portugal tem tido igualmente tradição nas secções de Harz Canto Cor e Canto Porte, tendo
inclusive os seus criadores sido medalhados em mais do que um campeonato mundial, como
ocorreu em 2010 no campeonato mundial COM realizado no Porto.
Apesar destes sucessos, o panorama nacional tem sido um pouco modesto face aos poucos
concursos existentes e à respectiva falta de condições para a realização de concursos adaptados a
estas secções, bem como à dispersão dos criadores por diversos clubes, os quais geralmente
direccionam as suas energias para outras secções Ornitológicas.
A forma de organizar os concursos e exposições dos canários de canto são geralmente distintas
das restantes secções Ornitológicas. Chegados à exposição e, ou concurso, os canários devem
ficar alojados numa sala reservada para o efeito, se possível com luminosidade reduzida. Uma
vez chegado ao momento do julgamento, os canários passam para uma sala adjacente onde está a
cabine de julgamento e onde os canários são avaliados pelo júri durante 20 min. Este modelo,
rotineiramente aplicado em países de largas tradições na Canaricultura de Canto, como por
exemplo a Espanha e a Alemanha, foi introduzido em Portugal pelo CPCC no 1º Concurso
organizado por este Clube, em 2009, no Entroncamento. O sucesso do Concurso foi unânime,
tendo-se repetido o mesmo figurino no 2º concurso CPCC, realizado em 2010, no Porto. Refirase ainda que esta metodologia foi igualmente adoptada no Campeonato Nacional (CN) de 2010,
sendo de enaltecer todo o apoio e colaboração que o CPCC teve por parte da FOP e da
organização do CN. Acresce ainda de que foi o primeiro campeonato nacional que contou com a
presença de juízes nas três secções de canários de canto, tendo sido possível contar com dois
juízes espanhóis para os canários Timbrados e Malinois. O CPCC tem vindo assim a contribuir
para o aumento da notoriedade e prestigio que as secções de canários de canto e os seus criadores
merecem.
Por outro lado, o CPCC pretendeu igualmente incentivar a formação de juízes nacionais das três
secções de canto, já que apenas existia um juiz Harz (OMJ) (Jorge Monteiro). Assim, no ano de
2010, procedeu-se à formação de dois juízes e de dois aspirantes a juízes, respectivamente nas
secções Harz (Henrique Correia) e Malinois (Luis Gomes) Juízes nacionais e Harz (Carlos
Sarmento) e Timbrado (Bruno Andrade) aspirantes.
O CPCC teve ainda presente em algumas exposições com placares descritivos, gaiolas de canto e
algumas aves de forma a promover as secções de canários de canto. Divulgou ainda pelos seus
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sócios e no website do clube (http://www.fop.com.pt/cpcc/) concursos específicos de canários de
canto com potencial interesse de participação, tendo colaborado no 1º Concurso Hispano-luso de
canários Roller-Harz, realizado no passado mês de Janeiro em Madrid.
O CPCC, actualmente com cerca de 70 associados, continuará a pautar a sua actividade em prol
do desenvolvimento e notoriedade que a canaricultura de canto e os seus criadores merecem e
desejam.
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