Clube de Caça e Pesca B R A G A N Ç A

2ª Contagem Campeonato Nacional
Inegavelmente, a 2ª contagem do campeonato nacional de TRAP 5, que se realizou em Beja, no dia 14 de Maio de
2017, ficará ligada à já longa história do Clube de Caça e Pesca de Bragança.
Local improvável para fazer aumentar o palmarés da Colectividade, no Alentejo profundo, mas ainda assim num
campo com 4 fossos, a cerca de 550 Km de Bragança, pela primeira vez, 3 Atletas desta colectividade, levaram a Equipa
de Tiro aos Pratos do CCPB a uma inédita vitória numa contagem do Campeonato Nacional.

Os quase 5.000Km que nos separam das
provas do campeonato nacional em cada ano; o facto de termos
ultrapassado um período conturbado para a legalização do único campo de
tiro aos pratos do concelho, o que impossibilitou o treino dos
atiradores durante um largo período de tempo e ainda assim não permite
um treino variado como exigido; e o facto de não dispormos dos apoios
relevantes como outras colectividades dispõem para fazer face aos
enormes encargos que uma participação desta natureza exige, fazem com
que este 1º lugar tenha um sabor muito especial.
Sempre soubemos
que estamos mais perto da Europa, mas um pouco mais longe do país, pelo
que competir com os melhores dos melhores nestas condições, apenas está
ao alcance daqueles que com um forte espírito de abnegação e,
simultaneamente, de ambição, procuram levar o nome de Bragança mais
longe, o que é o caso do Clube de Caça e Pesca de Bragança, pois
entendemos que todos os contributos para uma região e cidadania mais
equilibrada passam pelo exemplo dado, neste particular também pelo
desporto de alta competição.
Para memória futura, aqui ficam os
nomes que tão dignamente representaram o CCPB nesta data, efémera é
certa, mas ainda assim de tremendamente relevante para a colectividade:
Antero
Ferreira, que individualmente também subiu ao pódio no 2º lugar da
geral, António Costa e Paulo Videira estabeleceram uma marca de grande
nível, tendo conseguido 289 pratos partidos no conjunto dos 300 pratos a
que atiraram, deixando o segundo lugar a 4 de diferença e o terceiro a
5.
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