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çMilhares de pombais portu-
gueses tiveram um sábado agita-
docomareceçãodos‘atletas’que
participaramnasoltaquemarcou
oarranquedosCampeonatosNa-
cionais de Fundo 2017 (CNFun-
do2017). A prova, que decorreu
no passado dia 20 de maio e é or-
ganizada pela Federação Portu-
guesa de Columbofilia (FPC),
mostrou as qualidades da nossa
columbofilia e os atributos do
pombo-correio português.

Peloterceiroanoconsecutivo,o
município espanhol de Albui-
xech, localizado na Comunidade
Valenciana,voltouaseropalcodo
iníciodamaior‘maratona’nacio-
nal de columbofilia. No apoio à
organizaçãoestiveramas14Asso-
ciações distritais de columbofilia,
as400coletividadesportuguesas,
a Real Federación Colombófila
Española e a Federación Colom-
bófilade laComunidadValencia-
na. Mais de 48.000 ‘atletas’ mos-
traramcredenciais, tendo repre-
sentado na competição perto de
9.000 columbófilos.

Naanálise àprova, o coordena-
dor desportivo daFPC, Almerin-
do Mota, não hesita em afirmar
que “o balanço é muito positivo”.
Oresponsáveldestacaa“igualda-
de, com a exceção de dois ou três

distritos, ao nível das médias”,
como umdos motivos que justifi-
ca, “o sucesso, a nível geral, da
solta”, sublinha.

Almerindo Mota falou com re-
presentantesdasAssociaçõesDis-
tritaisecomdiversoscolumbófilos
portuguesesapósacompetição.As
opiniões que teve foram “boas e,
globalmente,asreaçõesàsoltasão
favoráveis”,ressalva.Ocoordena-
dor desportivo realça que, atual-
mente, e já depois de cinco soltas
feitas,emtrêsanos,nomesmolo-

cal, “90% dos columbófilos e das
AssociaçõesaceitamesteCampeo-
natocomoumgrandesucesso”.

Anívelnacionalforamcoroados
14 vencedores por distrito nesta
primeira prova dos CNFundo
2017. Os campeões nacionais só
serão conhecidos depois da se-
gundasolta, marcadaparao pró-
ximo sábado, dia 17 de junho. Al-
merindo Motareconhece que “há
distritos que são mais prejudica-
dos, porque os ‘atletas’ têm de
percorrer uma distância maior e
acabam por ser obrigados a fazer
maistempodevoosobcondições,
por vezes, adversas”. O êxito de

umaprovaacabapor ser influen-
ciadopelascondiçõesmeteoroló-
gicas. O coordenador admite que
estes fatores “influenciam o su-
cesso ouo insucesso de umasolta,
independentementedaespeciali-
dade da prova”, garantindo que,
“toda a estrutura federativa está
atentaàssituaçõesquesurgem”.

Paraofuturo,oresponsáveldei-
xa a possibilidade de, “após uma
análise cuidada, se proceder ao
ajustedealgunspormenores”.Al-
merindo Mota assegura também
que estas “são provas para conti-
nuarnocalendárioenaagendados
columbófilosportugueses”.*

ALMERINDOMOTA,
COORDENADORDESPORTIVO
DAFEDERAÇÃO,DIZQUE
“OBALANÇOÉMUITOPOSITIVO”

ç A 2ª prova dos CNFundo 2017
decorre, novamente, em Albui-
xech.Asexpectativasdocoordena-
dordesportivodaFPC,Almerindo
Mota,são“elevadas”,massempre
condicionadasporumfator:“Seas
condiçõesatmosféricasestiverem
relativamenteboas,nãotenhodú-
vidasdequeaprovadesábadoserá
umsucesso,sobretudoporquete-
mosbonspombos-correio”,refere.

O coordenador conta que nos

diasdaprovanospombaisportu-
gueses “há uma festa de cariz
desportivoesocial”.Garanteque
“se juntam columbófilos e pes-
soas que não são praticantes da
modalidade para ver chegar os
pombos”.Paraalémdoconvívio,
Almerindo Mota, destaca que o
mais importante é que “as pes-
soas se sintamsatisfeitas e reali-
zadas, enquanto se divertem a
praticarestedesporto”.*
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