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ESPECIAL COLUMBOFILIA - MIRA 2017

Columbofilia portuguesa
angariou fundos solidários

José Luís Jacinto preside
à FPC com sede em Coimbra

FOGOS Os incêndios florestais que fustigaram os distritos
de Leiria e Coimbra provocaram - oficialmente - 64 mortos
e mais de 200 feridos, tendo
deixado também marcas consideráveis ao nível de destruição de bens materiais, eliminação de milhares de hectares
de floresta e morte de animais.
Com os municípios de Pedrógão Grande, Castanheira de

Pêra e Figueiró dos Vinhos a
serem dos mais fustigados pelas chamas, durante, aproximadamente, uma semana os
incêndios destruíram tudo à
sua passagem.
O povo português mostrou
solidariedade em relação às
populações afectadas e também os columbófilos disseram
“sim” na hora de ajudar. A Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC), cuja sede é
em Coimbra, organizou um leilão solidário para ajudar as vítimas dos incêndios na região
Centro do país.
A iniciativa, que terminou no
passado dia 17 de Julho (começou no dia 10 do mesmo
mês), contou com a participação de dezenas de columbófilos, que doaram 76 “atletas”
para o leilão. Graças à solidariedade de todos os envolvidos, foi possível juntar um
montante de 7.615 euros,
sendo que a FPC contribui
com a quantia de 760 euros
(10 euros por cada pombo
vendido), algo que fez com que
o valor final alcançado fosse
de 8.375 euros. A quantia foi
depositada no Fundo de Solidariedade cuja gestão, liderada
pelo Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, é repartida com as autarquias e instituições particulares de solidariedade social locais dos vários municípios
afectados.

Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova é uma das “pérolas” desportivas do munícipio de Mira

EVENTO É “ESTRATÉGICO”
PARA O MUNICÍPIO DE MIRA
IMPORTÂNCIA Campeonatos Internacionais mostram Mira como destino

turístico e contribuem positivamente para a economia local. Hotéis lotados

 André Freixo
«Evento estratégico». Foi desta
forma que Raul Almeida, presidente da Câmara Municipal
de Mira (CMM), se referiu em
relação à importância da realização dos Campeonatos Internacionais de Mira que hoje,
para além de darem cor e vida
aos céus da vila com os pombos-correio a serem o centro
de todas as atenções, trazem
centenas de pessoas ao Columbódromo Internacional
Gaspar Vila Nova. O edil mi-

rense destacou o facto do
evento já ter «lotado as unidades hoteleiras» locais e referiu
que estas realizações desportivas «trazem pessoas ao território e movimentam a economia local», afirmou.
Na perspectiva de Raul Almeida, este é mais um passo
para Mira se «tornar num local
de referência a nível desportivo» mas, apontou, «também
serve para mostrar o que é um
destino turístico de qualidade
e atrair novas pessoas para virem conhecer o município».

No que concerne ao apoio
dado pela CMM aos campeonatos internacionais, para além
da própria infraestrutura do
Columbódromo se situar em
Portomar e ser uma espécie de
“quartel-general”desportivo da
Federação Portuguesa de Columbófilia, o autarca disse que
a ajuda do município se centra
na «parte logística».
Para além das competições
de atletismo, que têm sido
aposta forte por parte do município, com a realização, inclusive, da Taça dos Clubes

Campeões Europeus de CortaMato de 2018, a columbofilia
surge como uma das grandes
apostas de Mira.
De resto, o próprio Columbódromo em si é palco de diversas actividades durante o
ano e um claro pólo desportivo
de Portomar. Além de servir de
“casa”e para treino para os melhores pombos-correio do
mundo, também é local de preparação da selecção nacional
e dos alados portugueses que
têm pergaminhos internacionais.

