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çContagem decrescente para a
20ª edição dos Campeonatos In-
ternacionaisdeColumbofilia.Em
2017, 20 anos após a 1ª edição, a
prova traz até ao município de
Mira, no distrito de Coimbra,
‘atletas’ de 33 países e promete
concentraros olhares nos céus da
vila, no próximo sábado. Numa
organizaçãodaFederaçãoPortu-
guesadeColumbofilia(FPC),com
o apoio daFederação Columbófi-
laInternacionale daCâmaraMu-
nicipaldeMira,oeventotrazatéà
‘casa’ da prova, o Columbódro-
mo Internacional Gaspar Vila
Nova, centenas de pessoas para
assistir ao vivo à chegada dos
pombos-correio.

Com cinco competições em
disputa(verquadrodapáginase-
guinte) voam na prova final mais
de 1.000 ‘atletas’, numa solta
única e feita em simultâneo para

todas as provas. Caso as condi-
ções meteorológicas sejam favo-
ráveis, o início estámarcado para
as 7h00, em Almodôvar, no dis-
trito de Beja, estando as chega-
das, dependentes da hora de sol-
ta, previstas a partir das 12h00,
no Columbódromo de Mira.

Os Campeonatos de Mira pro-
movem a competição de derbies.
OpresidentedaFPC,JoséLuísJa-
cinto, enumera algumas vanta-

Pombos-correiodetodo
oMundomostram
atributosesãoocentro
dasatençõesestesábado

EMOÇÃOEMMIRA

CAMPEONATOS.
Maisdemilpombos

estarãoemcompetição
nopróximosábado

Incêndiosafetampreparaçãodos‘atletas’
Apósosprimeirosvoosàvolta
dopombal,os‘atletas’iniciaram
umplanoprogressivodetrei-
nos,comquatrosessõesdepre-
paração,semclassificações,a
decorrerementreosdias6e31
dejulho.Seguiram-secincoTrei-
nosOficiais,jácomtabelasde
classificações,entreosdias4e
25deagosto.Naterceirasessão,
realizadaa12deagosto,comsol-
tanomunicípiodeOurém,osin-

cêndios,queafetaramvários
municípiosdosdistritosde
CoimbraeSantarém,condicio-
naramotreino.Ocoordenador
desportivodaFPC,Almerindo
Mota,revelaque“essefoium
treinoemqueseperderammui-
tospombos”,algoque,“prejudi-
couapreparação”,lamenta.O
responsávelsublinhaque,“ti-
randoessasituação,decorreu
tudodentrodanormalidade”.

gens deste tipo de provas: “Per-
mitem que um conjunto de co-
lumbófilos,quenãopodepraticar
a modalidade nas suas casas,
continue a competir; através da
competição, dão a esses prati-
cantes a possibilidade de testar a
qualidade dos seus pombos;
criam um espaço e um dia de
convívio ímpar entre todos os
praticantes da modalidade”,
destacao dirigente.

Umdospontosaltoséarealiza-
ção da ‘prova rainha’ da colum-
bofilia, a nível mundial, o Cam-
peonato do Mundo. A decorrer

em Mira pela quinta vez, “é o re-
conhecimento de um modelo de
organização, elogiado como um
dos melhores, a nível mundial”,
destaca o dirigente. No próximo
sábado, José Luís Jacinto espera
que as pessoas “venham até ao
Columbódromo,emgrupoouem
família,paraconviveredesfrutar
das condições de todo o espaço”,
que, segundo o próprio, “é de to-
dos os columbófilos portugue-
ses”. Num sábado de emoções
fortes, Mira promete ser, mais
uma vez, o local da grande festa
dacolumbofiliaportuguesa.*
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