
Quinta-feira
7 de setembro de 201728 ODALIDADESM

PUBLICIDADE

COLUMBOFILIA

çA vila de Mira, no distrito de
Coimbra,recebeu,nopassadosá-
bado, a grande final da 20ª edição
dos Campeonatos Internacionais
de Columbofilia. Comaorganiza-
ção a cargo da Federação Portu-
guesade Columbofilia(FPC), com
o apoio da Câmara Municipal de
Mira (CMM) e da Federação Co-
lumbófila Internacional (FCI), a
provatrouxe centenas de pessoas
até ao Columbódromo Interna-
cional Gaspar Vila Nova, num dia
emqueospombos-correiosforam
ocentrodasatenções.

Na opinião do presidente da
FPC, José Luís Jacinto, o balanço
destaedição “é positivo”. Com33
nações representadas, o respon-
sável federativo salienta que “foi
reconhecida, por todos os países
presentes, aorganização de exce-
lência da prova de Mira”. Um dos
elogios veio do presidente daFCI,
István Bardos, que, segundo José

Luís Jacinto, “deu os parabéns à
FPC e afirmouque Miraé umadas
melhores organizações, a nível
mundial,destetipodeprovas”.

AsoltafinaldecorreuemAlmo-
dôvar,nodistritodeBeja,às7h30.
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

‘Atletas’detodooMundo
voaramnaprovafinal
dosCampeonatosInterna-
cionaisdeColumbofilia

SUCESSO.OsCampeonatosInternacionaistraduziram-senumagrandefesta

Váriasentidadesoficiaispresentes
Odiadasoltafinalfoideemo-
çõesfortes,comosolharesaes-
taremfocadosnos‘atletas’.Aas-
sistireemvisitaaoColumbó-
dromoestiveramosrepresen-
tantesdediversasentidades.
Aoiníciodatardemarcoupre-
sençaosecretáriodeEstadoda
JuventudeedoDesporto,João
PauloRebelo,queficou“impres-
sionado”comoqueviu.Após
elogiaraorganização,mostrou-

se“agradavelmentesurpreendi-
do”comaprovadeMira,tendo
destacadoascompetiçõespara
osjovens.Tambémestiveram
presentesovice-presidentedo
InstitutoPortuguêsdoDespor-
toe Juventude,VítorPataco,a
subdiretoradaDireção-Geralde
AlimentaçãoeVeterinária,Ma-
riadaGraçaFernandes,eopre-
sidentedaCâmaraMunicipalde
Mira,RauldeAlmeida.

equipaportuguesaCesário & Abí-
lioPereira.Aoconfirmaraentrada
às 13:27.40,0h, alcançouo 1º lugar
naLigaNacionaldosCampeões.O
novocampeãodoMundoénorue-
guês, 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 ele-
vadas e vento contrário à direção
devoo.Ocoordenadordesportivo
daFPC,AlmerindoMota,comen-
tao regresso dos ‘atletas’, “os pri-
meiros pombos chegaram com

uma consistência agradável; de-
pois,élógicoquehápombos-cor-
reios que tiverammais dificulda-
de,pousaram,eacabaramporde-
morarmaistempo”.

Em2018 aprovaregressaaMira,
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 fi-
nal,porqueéummomentodecon-
vívio para todos os columbófilos e
respetivasfamílias”,ambicionando
“termaisgenteaparticiparnafesta
dacolumbofiliaportuguesa”.*
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