
 

 

 

COMUNICADO 
2ª PROVA NACIONAL DE FUNDO – VALÊNCIA – 25 DE JUNHO DE 2017 

Na sequência da deliberação da FPC em suspender a realização da prova nacional de fundo, 

calendarizada para o dia 17 de Junho, conforme comunicado divulgado ontem, dia 12 de 

Junho, a Federação procedeu às seguintes diligências: 

1. Contactou todas as Associações para apurar a sua disponibilidade para a realização da 

prova no fim de semana de 24/25 de Junho, dado que, uma das condições para a 

realização da prova seria a concordância de todas nesta tomada de posição. 

2. Contactou a Real Federação Columbófila de Espanha e respetivas autoridades 

comunicando a não realização da prova no dia 17 de Junho e solicitando autorização 

para a sua eventual realização no dia 24 de Junho. 

3. Contactou a Fed. Col. Valenciana comunicando a não realização da prova no dia 17 de 

Junho solicitando a sua colaboração para a sua eventual realização no dia 24 de Junho. 

Cumpre-nos, assim: 

 Sublinhar e agradecer a colaboração de todas as Associações que compreendendo as 

razões ponderosas que levaram à tomada de posição da FPC, manifestaram o seu 

acordo para a realização da prova em data posterior. 

 Realçar e agradecer às coletividades e columbófilos o apoio e compreensão 

manifestados com esta decisão da FPC. 

 Salientar que as autoridades espanholas e a RFC Espanhola autorizaram a alteração da 

data da solta, contudo, a mesma terá de ser realizada dia 25 de Junho (domingo). 

 Destacar que a Federação Columbófila Valenciana se disponibilizou, uma vez mais, 

para dar todo o apoio logístico para a realização da prova na nova data agendada. 

Assim, resta-nos: 

1. Confirmar a realização da prova no dia 25 de Junho, domingo, salvaguardando apenas 

qualquer evolução negativa no que respeita às condições meteorológicas previstas 

para aquela data; 

2. Relembrar que os encestamentos se realizarão na sexta-feira dia 23 de Junho. 

3. Apelar à participação de todos os columbófilos de forma a transformarmos, uma vez 

mais, o dia 25 de Junho, num dia de emoções fortes e de celebração da columbofilia e 

da qualidade dos nossos pombos-correio. 

Coimbra, 13 de Junho de 2017 

A Direção  

 

 

 

 

 


