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PROVAS INTERNACIONAIS TRAZEM ESP
20.ª edição Mais de um milhar de pombos-correio de 33 países mostram atributos e são o centro das atenções no Columbódromo
Mira recebe hoje a 20ª edição
dos Campeonatos Internacionais de Columbofilia. Em 2017,
20 anos após a primeira edição, a prova leva até ao município do distrito de Coimbra
“atletas”de 33 países e promete
concentrar os olhares nos céus
da vila. Numa organização da
Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC), com o apoio

da Federação Columbófila Internacional e da Câmara Municipal de Mira, o evento traz
até à “casa” da prova, o Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, centenas de pessoas para assistir ao vivo à chegada dos pombos-correio.
Com cinco competições em
disputa (Campeonato do Mundo, Campeonato do Mundo

Jovens, FCI GP Portugal, Liga
Nacional dos Campeões e Nacional de Jovens) voam na
prova final mais de 1.000 “atletas”, numa solta única e feita
em simultâneo para todas as
provas. Caso as condições meteorológicas sejam favoráveis,
o início está marcado para as
7h00, em Almodôvar, no distrito de Beja, estando as che-

gadas, dependentes da hora de
solta, previstas a partir das
12h00, no Columbódromo de
Mira.
Os Campeonatos de Mira
promovem a competição de
derbies. O presidente da FPC,
José Luís Jacinto, enumera algumas vantagens deste tipo de
provas: «permitem que um
conjunto de columbófilos, que

não pode praticar a modalidade nas suas casas, continue
a competir; através da competição, dão a esses praticantes a
possibilidade de testar a qualidade dos seus pombos; criam
um espaço e um dia de convívio ímpar entre todos os praticantes da modalidade», destaca o dirigente.
Um dos pontos altos é a rea-

lização da “prova rainha” da
columbofilia, a nível mundial,
o Campeonato do Mundo. O
líder da FPC considera que o
facto de tão importante prova
decorrer em Mira «é o reconhecimento de um modelo de
organização, elogiado como
um dos melhores, a nível mundial». O dirigente reconhece
que, a nível internacional,

