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ç A45ª Exposição Nacional e a
1ª Exposição Mediterrânica de
Columbofilia começam sábado,
dia 20, na cidade de Tavira. Du-
rantedoisdias,20e21,omunicí-
pio recebe, aproximadamente,
600 pombos-correios, que vão
representar 14 Associações Co-
lumbófilasDistritaisdePortugal
e trêspaísesmediterrânicos [ver
peçaaolado].
NumaorganizaçãodaAssocia-

ção Columbófila do Distrito de
Faro (ACDF),comoapoiodaCâ-
maraMunicipaldeTavira,daFe-
deração Portuguesa de Colum-
bofilia (FPC) edaFederaçãoCo-
lumbófilaInternacional(FCI),os
‘atletas’prometemmostrarcre-
denciais peranteosvisitantesdo
evento.

O presidente da direção da
ACDF,RuiEmídio,revelaque“as
expectativas são as melhores,
pois o que temos para oferecer é
bom”.Oresponsávelrealçaalgu-
mas iniciativas do programa da
Exposição, “entre as atividades
destacava a feira comercial, que
irá contar com empresas nacio-
naiseinternacionaisligadasàco-
lumbofilia, o colóquio, a confe-
rência organizada pela FCI ou a
FeiradeArtesanato”.
Na vertente competitiva, os

pombos inscritos na 45ª Exposi-
çãoNacionalconcorrememduas
classes,sportestandard.Naclas-
sesportparticipamostrêsmelho-
res pombos-correios apurados
nas exposições distritais nas sete
categorias: velocidade, meio-
fundo, fundo, absoluta,marato-
na, yearlings e adultos.Naclasse
de standard há três categorias a
concurso:olímpica,livreeborra-
chos,estandoacompetiçãodivi-
didaemmachos e fêmeas.Asas-

sociações estão representadas,
emcadaumadas categorias, por
um máximo de cinco pombos-
correios. Nas duas classes, cada
‘atleta’ só pode participar numa
únicacategoria.
Na opinião do presidente da

FPC, José Luís Jacinto, “o evento
promoveoencontroeoconvívio
entrepraticantesdamodalidadee
admiradores do pombo-cor-
reio”,mas o objetivo passa tam-
bém“porabrirasportasàjuven-
tude, às comunidades locais e a
todos os visitantes que se deslo-
quematéaoParquedeExposições
deTavira”,assegura.
Acerimóniadeaberturadecor-

reàs9horasdesábado,dia20,eo
dirigentedeixaumagarantiaaos
visitantes: “Quem vier poderá
aprendermais umpouco sobre o
que é a columbofilia, ao mesmo
tempoquedesfrutadeumfimde
semana numa região ímpar”. As
portasestãoabertasaopúblicoaté
às18horasdedomingo. *

ç Tavira recebe a45ª Exposi-
çãoNacionaletambémaprimei-
raediçãodaExposiçãoMediter-
rânica”. O evento resultou de
umaideiaquefoidebatidaemja-
neiro de 2017, durante as Olim-
píadas deColumbofilia, quede-
correramemBruxelas,comore-
vela o presidente da ACDF, Rui
Emídio: “Após uma conversa
comopresidentedaFPC,naqual
participaram também o vice-
presidente da Real Federación
Colombófila Española, o presi-
dentedaFederazioneColombo-
filaItalianaeopresidentedaFCI,
István Bardos, surgiu a ideia de
organizar uma exposição mais
alargada, capaz de agrupar os
países mediterrânicos”. O facto
deas regiõesbanhadaspeloMar
Mediterrâneoteremmuitasmar-
cas linguísticas provenientes do
latim foi outro fator que contri-
buiuparacriaçãodanovaprova.

Nestaprimeiraedição,paraalém
dePortugal,tambémaEspanhae
aItáliaterão‘atletas’emTavira.
Parafuturasexposições,oob-

jetivopassaporaumentaronú-
merodepaísesparticipantesna
ExposiçãoMediterrânica,como
refereopresidentedaFPC, José
Luís Jacinto: “Pretendemos ter
umespaçomais alargado e que
inclua, para além dos países
mediterrânicos, as nações da
América do Sul”. Avontade de
contar com os países latino-
americanostambémsurgiudu-
ranteasOlimpíadas, revelaRui
Emídio: “Outra das sugestões
foi que também fossem convi-
dados os países da América do
Sul, pois muitos deles têm na
origemalínguaportuguesaouo
castelhano”. A classificação de
todos os ‘atletas’ da Exposição
Mediterrânicadecorrenatarde
desábado. *

Públicopoderáveros
melhoresatletasnacionais
noParquedeExposições
nopróximofimdesemana
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çOutradasnovidadesem2018
éarealizaçãodeumaconferên-
cia internacional organizada
pela FPC, com o apoio da FCI.
Tendocomofocoasquestõesque
afetamacolumbofiliapraticada
nospaísesmediterrânicoselati-
no-americanos,édestinadaaos
delegadosdasvárias federações
nacionais. A ação, que decorre
em paralelo com a Exposição,
começa na sexta-feira, dia 19,
dataemqueaExposiçãoestáen-

cerrada,eterminanofinaldodia
seguinte. Naquele que é o pri-
meiroencontrodogénerocomo
apoiodaFCI,anívelregional,se-
rão abordas temáticas como “a
saúdeanimal,acompetiçãoco-
lumbófila ou as novas tecnolo-
gias na columbofilia”, ressalva
JoséLuís Jacinto.Estáprevistaa
presençadedelegadosdePortu-
gal,Argentina,Brasil,Egito,Es-
panha, França, Grécia, Itália,
Malta,MarrocoseTurquia. *
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