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COLUMBOFILIA

ESPETÁCULOEMMIRA
‘Atletas’detodooMundo
voaramnaprovafinal
dosCampeonatosInternacionaisdeColumbofilia
çA vila de Mira, no distrito de
Coimbra, recebeu, no passado sábado, a grande final da 20ª edição
dos Campeonatos Internacionais
de Columbofilia. Comaorganização a cargo da Federação Portuguesade Columbofilia(FPC), com
o apoio da Câmara Municipal de
Mira (CMM) e da Federação Columbófila Internacional (FCI), a
provatrouxe centenas de pessoas
até ao Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, num dia
emqueospombos-correiosforam
o centro das atenções.
Na opinião do presidente da
FPC, José Luís Jacinto, o balanço
destaedição “é positivo”. Com33
nações representadas, o responsável federativo salienta que “foi
reconhecida, por todos os países
presentes, aorganização de excelência da prova de Mira”. Um dos
elogios veio do presidente daFCI,
István Bardos, que, segundo José
SUCESSO.OsCampeonatosInternacionaistraduziram-senumagrandefesta

OPRESIDENTEDAFCI,ISTVÁN
BARDOS,DEU OSPARABÉNS
ÀFEDERAÇÃOPORTUGUESA
PELAEXCELENTEORGANIZAÇÃO
Luís Jacinto, “deu os parabéns à
FPC e afirmou que Mira é uma das
melhores organizações, a nível
mundial, deste tipo de provas”.
AsoltafinaldecorreuemAlmodôvar, no distrito de Beja, às 7h30.
Após um percurso de 330 km até
ao Columbódromo, o primeiro
‘atleta’ a chegar, entre os 1.089
que participaram, foi o alado luso
com a anilha nº 7410004/17, da

equipaportuguesaCesário & AbílioPereira.Aoconfirmaraentrada
às 13:27.40,0h, alcançouo 1º lugar
naLigaNacionaldosCampeões.O
novocampeãodoMundoénorueguês, nação que também teve o
‘atleta’ que conquistou o FCI
Grand Prix. No Campeonato do
Mundo Jovens, o título foi para a
Roménia. O dia da prova ficou
marcado pelas temperaturas elevadas e vento contrário à direção
devoo.Ocoordenadordesportivo
daFPC,AlmerindoMota,comentao regresso dos ‘atletas’, “os primeiros pombos chegaram com

uma consistência agradável; depois,élógicoquehápombos-correios que tiverammais dificuldade,pousaram,eacabarampordemorarmais tempo”.
Em 2018 a prova regressa a Mira,
tendo como destaque o FCI Grand
Prix, o Campeonato da Europa e o
Campeonato da Europa Jovens. O
presidentedaFPCesperaque“mais
pessoas venham assistir à prova final,porqueéummomentodeconvívio para todos os columbófilos e
respetivasfamílias”,ambicionando
“termaisgenteaparticiparnafesta
dacolumbofiliaportuguesa”. *

Váriasentidadesoficiaispresentes
Odiadasoltafinalfoideemoçõesfortes,comosolharesaestaremfocadosnos‘atletas’.AassistireemvisitaaoColumbódromoestiveramosrepresentantesdediversasentidades.
AoiníciodatardemarcoupresençaosecretáriodeEstadoda
JuventudeedoDesporto,João
PauloRebelo,queficou“impressionado”comoqueviu.Após
elogiaraorganização,mostrou-

se“agradavelmentesurpreendido”comaprovadeMira,tendo
destacadoascompetiçõespara
osjovens.Tambémestiveram
presentesovice-presidentedo
InstitutoPortuguêsdoDesportoe Juventude,VítorPataco,a
subdiretoradaDireção-Geralde
AlimentaçãoeVeterinária,MariadaGraçaFernandes,eopresidentedaCâmaraMunicipalde
Mira,RauldeAlmeida.
PUBLICIDADE

Grand Prix Portugal - Mundial Ranking FCI
Campeonato do Mundo - Campeonato do Mundo Jovens
A FPC felicita todos os columbófilos que estiveram representados nos Campeonatos Internacionais de
Columbofilia. Os pombos-correio foram as “estrelas” do dia mas o sábado ficou também marcado pelo
ambiente de festa criado em Mira. O nosso agradecimento às famílias e grupos de amigos que vieram até
ao Columbódromo. Parabéns aos vencedores e esperamos em 2018 contar com a vossa presença.
Obrigado por ter feito parte da grande festa da columbofilia portuguesa
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