COMUNICADO

A FPC tomou conhecimento de forma oficiosa, na quinta-feira, dia 6 de Março, que a
ACD Portalegre tinha organizado a prova de Manzanares, direccionando a solta para
domingo, dia 9 de Março.
De imediato foi efectuado um contacto por escrito, via e-mail, para a Associação de
Portalegre, informando que a FPC, caso se confirmasse, a informação que a solta
estava a ser delineada para domingo, não aprovaria tal alteração, por violação do
acordo existente com a RFC Espanhola, uma vez que, segundo o protocolo existente,
só em situações extremas, mormente ligadas a condições meteorológicas
excepcionalmente más se pode accionar a alteração do dia de solta.
É necessário que todos os agentes desportivos, principalmente aqueles com
responsabilidades directivas compreendam que as regras são para cumprir e que não
poderão ser os primeiros a contribuir para um regime em que cada um decide de
acordo com os seus interesses, esquecendo que existe uma hierarquia e que todos,
sem excepção, estão sujeitos às regras e regulamentos em vigor.
Sabemos que a ACD Portalegre tem a particularidade de transportar os pombos de
várias colectividades espanholas, no entanto, dita o mais elementar bom senso e
sentido de respeito pelas instituições columbófilas, que a ACD Portalegre tivesse
tomado a iniciativa, em tempo oportuno, de expor à FPC quais as soltas previstas no
seu calendário em que estão envolvidas as colectividades espanholas, para que em
diálogo com a Federação Espanhola se obtivesse o seu parecer e eventual
assentimento para que essas soltas fossem efectuadas nos dias de solta atribuídos a
Espanha.
Hoje, dia 7 de Março, foi reiterada à ACD Portalegre, a posição da Federação através
da seguinte comunicação:
“ Em resposta ao seu e-mail vimos informar:
1. Esta situação deveria ter sido colocada formalmente à FPC em primeira instância e
com a antecedência necessária para internamente ser devidamente ponderada e,
caso assim se entendesse, expormos a situação à RFCE e aguardar pelo seu veredicto.
Lamentavelmente não só já era público que tinham organizado os encestamentos
com vista a soltar domingo, dia 9 de Março, como acabaram por confrontar a
Federação, em cima da hora, como se tratasse de um dado adquirido e irreversível.

2. Assim reitera-se a posição já transmitida de não permitir a solta no domingo, dia 9
de Março, em qualquer das variantes indicadas na sua comunicação. Isto é, com
Portalegre a transportar os pombos espanhóis ou como indicou através de um
possível empréstimo da viatura de Portalegre aos espanhóis que assegurariam o
transporte dos pombos de Portalegre.
3. Admitimos, se assim o entender, que troque a prova de meio-fundo por uma de
velocidade, mas sempre com solta no sábado, dia 8 de Março.
4. A fim de resolver possíveis situações análogas que possam acontecer no futuro
convoco-o para uma reunião a realizar na sede da FPC, durante a próxima semana.
5. Para tal proponho que a reunião se realize na próxima 4ª feira, pelas 20.30h.
Com os melhores cumprimentos
O Coordenador da área desportiva
Almerindo Mota”

Resta-nos afirmar que nada nos move contra a ACD Portalegre, seus dirigentes e
columbófilos, apenas pretendemos, de uma vez por todas, que os regulamentos e as
regras se apliquem de forma igual para todos os seus destinatários, sem abrir
precedentes, que mais tarde ou mais cedo, possam vir a constituir “portas abertas”
para a descredibilização das instituições columbófilas e do especial dever a que
estamos obrigados de cumprir e fazer cumprir com as determinações legais em vigor.
Coimbra, 7 de Março de 2014
O Coordenador da área desportiva

Almerindo Mota

