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çO município espanhol de Al-
buixech,naprovínciadeValência,
voltaaacolherumasoltadosCam-
peonatos Nacionais de Fundo. A
provaorganizadapelaFederação
PortuguesadeColumbofilia(FPC),
quecontacomoapoiodaRealFe-
deración Colombófila Española,
das14associaçõesdistritaisdeco-
lumbofilia e das, aproximada-
mente, 400 coletividades portu-
guesas, decorre pelo terceiro ano
consecutivo e coloca milhares de
pombos-correios a competir nos
céusibéricos.

Cerca de 9.000 columbófilos
competem na prova que marca o
arranque dos Campeonatos Na-
cionaisdeFundo.Osseus‘atletas’

percorrem uma distância média
de 750 km, em linha reta, perfa-
zendo um total de 8 a 10 horas de
voo, até chegaremaos seus pom-
bais em Portugal. Nesta primeira
provaestãoinscritos56.807pom-
bos-correio(50milforamences-
tados),quetentarãomostraratri-
butos naquela que é a maior solta
realizadaemsoloeuropeu.

Há vários objetivos inerentes à

realização desta competição,
comodestacaopresidentedaFPC,
JoséLuísJacinto.“Oprimeiroestá
relacionado com a vertente des-
portiva, com o conseguir fazer
duas soltas de âmbito nacional,

colocandoacompetir,emsimul-
tâneo, milhares de pombos que
representamosnossoscolumbó-
filos; outra das nossas preocupa-
çõespassapelapromoçãodonos-
so desporto junto das pessoas que
nãooconhecem,nemopraticam
deformaregular.”

Otransporteatéterritórioespa-
nholfoiasseguradopor14camiões
TIR, devidamente preparados
para assegurar todos os cuidados
necessários parao bem-estar das
aves, nomeadamente ao nível do
abeberamento, do controlo da
temperaturainterioredaalimen-
tação. O encestamento – registo
informático das anilhas oficiais
(equivalente,narealidadehuma-
na,aoCartãodeCidadão)edomi-
crochip dos pombos, de cada co-
lumbófilo, que vão participar na
prova-decorreunapassadaquin-
ta-feira, nas sedes dos clubes co-
lumbófilos.Os‘atletas’represen-

tam 14 distritos e prometem ani-
maropaísdeNorteaSul.

O presidente da FPC, José Luís
Jacinto, espera que este sábado
“sejaumdiadefestaedecelebra-
ção das qualidades dos pombos-
correios,aomesmotempoemque
secria,nosdiversospombaispor-
tugueses, um espaço de convívio
entre os columbófilos, os seus fa-
miliares, amigos e vizinhos”. O
responsável sublinha que “só as-
sim é possível atrair mais prati-
cantes para este desporto que é
universal,nosentidoemquetodos
o podempraticar, não temidade,
sexoougénero”.

A segunda prova está marcada
para17dejunho.Asduassoltases-
tãoinseridasnosCampeonatosda
EspecialidadedeFundo.Osresul-
tados contamparaaclassificação
geraldasColetividadeseAssocia-
çõeseparaoCampeonatoNacio-
naldeFundo.*

EVENTO.OtransportedasavesparaEspanhafoiasseguradopor14camiõesTIR,devidamentepreparados
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Previsões do tempo
são essenciais
AFPC dispõedeumserviçode
apoiometeorológico. Acargode
FernandoGarrido,diariamente
sãoelaboradasprevisõesparaos
locaisdesoltaechegada,bem
comoparaasdiferentesrotasdo
percurso. Aantevisãodascondi-
çõeséessencialparaaboaprática
damodalidade. O principalobjeti-
vodoseutrabalhoé“aproteçãoe
defesadopombo-correio,dimi-
nuindo,aomáximo,osriscos”,des-
tacaoresponsável.

JOSÉLUÍSJACINTOESPERA
QUE“SEJAUMDIADEFESTA
ECELEBRAÇÃODASQUALIDADES
DOSPOMBOS-CORREIOS”
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Albuixech, emValência,
voltaareceberuma
soltadosCampeonatos
NacionaisdeFundo

‘MARATONA’EUROPEIA
COM50MILPOMBOS

COLUMBOFILIA


