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ESPECIAL COLUMBOFILIA - MIRA 2017

Preparação foi
afectada pelos
incêndios

ECTÁCULO
o Internacional Gaspar Vila Nova, em Mira
«sempre fomos vistos como
um país excepcional, seja na
qualidade dos columbófilos,
dos pombos-correio ou da organização de provas internacionais».
Leilão dos “atletas” e
Gala no final da prova
A “nata” mundial da competição de derbies está em Mira
e o coordenador desportivo da
FPC, Almerindo Mota, assegura que «há um excelente lote
de pombos em representação
de columbófilos conceituados,
a nível nacional e internacional». O dia será dedicado à co-

lumbófilia, com o leilão dos
“atletas” a decorrer na parte da
tarde junto ao Columbódromo.
No período da noite, com início previsto para as 20h00,
tem início o Jantar de Gala e a
Cerimónia Oficial de Entrega
de Prémios. O presidente da
FPC, José Luís Jacinto, deixa o
convite: «Venham até ao Columbódromo, em grupo ou
em família, para conviver e
desfrutar das condições de
todo o espaço», que, segundo
o próprio, «é de todos os columbófilos portugueses», concluiu.

Após os primeiros voos à volta
do pombal, os “atletas” iniciaram um plano de treinos, com
quatro sessões de preparação,
sem classificações, a decorrerem entre os dias 6 e 31 de Julho. Seguiram-se cinco treinos
oficiais entre os dias 4 e 25 de
Agosto.
Na terceira sessão, realizada
a 12 de agosto, com solta no
município de Ourém, os incêndios, que afectaram vários municípios dos distritos de Coimbra e Santarém, condicionaram o treino. O coordenador
desportivo da FPC, Almerindo
Mota (na foto), revela que
«esse foi um treino em que se
perderam muitos pombos»,
algo que, «prejudicou a preparação».
«O calendário de treinos teve
de ser alterado no sentido de
dar mais um espaço de recuperação após a brutalidade, a
todos os níveis, da 3ª sessão»,
explica Almerindo Mota. A
principal mudança foi o local
do início do 4.º treino que teve
solta novamente em Ourém,
ao contrário do que estava inicialmente previsto. No dia 25
de Agosto teve lugar a 5.ª, e última, sessão com a distância de
206 km e que acabou por ter
uma «excelente resposta» por
parte dos alados. 

Columbofilia portuguesa em
busca de um título inédito
AMBIÇÃO No currículo da columbofilia portuguesa há diversas conquistas internacionais que se destacam, com
Portugal a alcançar, entre outros, os títulos de: Campeão
Olímpico, a título individual e
colectivo, em diversas edições
das Olimpíadas de Columbofilia; Campeão do Mundo Jovens, individual, e vice-Campeão do Mundo, a nível colectivo; Campeão Europeu, a título individual; Medalhas de
ouro e prata em várias provas
do circuito mundial dos “One
Loft Race-Grand Prix”. No extenso palmarés há uma prova
que nunca teve um vencedor

português: o Campeonato do
Mundo.
O presidente da FPC, José
Luís Jacinto, sublinha que os
“atletas” nacionais, «estão preparados para competir e ganhar a qualquer pombo do
mundo», destacando o facto
da columbofilia portuguesa
«ter qualidade nos pomboscorreio e nos columbófilos,
algo que pode levar a que a vitória seja, de facto, de um português». Também o coordenador desportivo, Almerindo
Mota, realça os atributos alados portugueses: «Temos, de
facto, um bom lote de pombos,
e estamos, sem dúvida, bem

representados». Almerindo
Mota menciona o seu desejo
para o Campeonato do Mundo, «é lógico que gostaria que
ganhasse um português mas,
no papel de organizador, o desejo é, mesmo, que ganhe o
melhor».
Na 5.ª edição realizada em
Mira (1997, 2003, 2011, 2013 e
2017), os “atletas” portugueses
vão tentar quebrar o jejum de
vitórias na prova, e procuram,
“em casa”, o título mais apetecido, na competição columbófila de derbies, a nível mundial
sendo esta a verdadeira “competição rainha” da columbofilia
a nível internacional. 

