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Conde preside sociedade de criadores
Criador de cães há 14 anos, José Carlos Condé tem, em seu respeitado canil, um campeão brasileiro

Prazer de
menino
virou um
dos mais

canis do
país

PRh2kM DW1N

A Sociedade Mineira Cães Pastores Alemães, que com-
pleta em junho31 anos defundação, está com novo presiden-
te. É o funcionário aposentado da Assembléia Legislativa,
José Carlos Condé, que desde meados da década de 70
passou a se dedicar à criação de cães pastores, como hobby
e uma antiga paixão de menino. Hoje, divide com o filho a
administração de um dos melhores canis do Brasil, o Côrte
Real, e tem, entre seus cães, um campeão brasileiro.

Condé entrou para a Assembléia em 1958, na função de
praticante datilógrafo. Depois de alguns anos, passou a
redator de anais e, posteriormente, numa reestruturação da
administração, assumiu a chefia da Divisão de Redação.
"Fiquei sete anos neste cargo, no qual me apostilei até, mais
tarde, me aposentar"— lembra ofuncionário.

A sua história no meio pastoril surgiu quase por acaso.
"Sempre gostei de cachorro e, principalmente, de pastor
alemão, que é uma raça com qualidades excepcionais para
guarda, companhia e trabalhos. Eu tinha um filhote de pastor
da Polícia Militar, cujos cães são considerados os melhores.
Um dia, estava no açougue, comprando carne para ele,
quando um senhor me abordou e, na conversa, pediu-mepara
levá-lo até minha casa para ver o cachorro" - lembra Condé.

A avaliação do desconhecido foi a pior possível. Depois,
Condé ficou sabendo que ele era um criador e sócio da
Sociedade Mineira Cães Pastores Alemães. "Ele me propôs
ir até São Paulo com ele, para onde levaria sua fêmea para
cruzar com um pastor importado e, em troca, me daria um
filhote desse cruzamento. Ele precisava de uma companhia,
porque teria de ficar na cidade por uns dias e, assim, eu
voltaria com seu carro, trazendo a cadela".

Assim Condé começou a sua criação, tomou conheci-
mento da Sociedade e, em menos de dois anos, já registrava
o seu próprio canil, o Côrte Real, que, durante cinco anos, de

89 a 93,foi considerado o melhor canil de criação do pastor de
Minas Gerais. "Quem me ajudou a escolher aprimeira matriz
- conta Condé - foi o Dr. Pedro Wilson Viana, médico da
Assembléia Legislativa, com quem vim a ter um contato maior
depois que passei a participar das atividades do meio pastoril.
Ele era juiz nas exposições e orientou-me na compra dos
primeiros filhotes". Sérgio de Senna, também funcionário da

Casa, foi outro expositor que Condé veio a conhecer na
Sociedade.

José Carlos ficará à frente da Sociedade Mineira Cães
Pastores Alemães, que tem perto de 100 associados atuantes,
durante dois anos. Além de promover as exposições locais e
regionais e participar da organização das nacionais, a Socie-
dade orienta, assessora e esclarece, através das suas comis-
sões e de sua diretoria, os associados e novos criadores de
pastor alemão.

Condé e Zaira,
outra campeã
do canil Côrte

Real


