COMUNICADO
Tal como foi anunciado nas reuniões preliminares realizadas com todas as
Associações, bem como, na documentação entretanto divulgada, a Federação iria em
tempo oportuno efetuar o reconhecimento dos possíveis locais de solta nas zonas de
Alcoy e Valência.
Esta diligência foi realizada no fim-de-semana de 22 e 23 de Novembro.
Para o efeito deslocaram-se a Espanha os seguintes elementos:
 Almerindo Mota – coordenador desportivo da FPC
 Manuel Ideia – delegado de solta da Associação Col. Dist. de Santarém
 Artur Venâncio – Delegado de solta da Associação Col. do Distrito do Porto
Previamente foi solicitado o apoio da Real Federação Columbófila Espanhola que
destacou os seguintes elementos para acompanhar a delegação portuguesa:
 Em Alcoy: D. Antonio Punzano
 Em Valencia: D. Vicente Martínez
O presidente da Federação Columbófila da Comunidade Valenciana, D. Edelmiro
Garcia Fogués, fez igualmente questão de acompanhar todas as diligências.
RELATIVAMENTE A ALCOY
ALCOY – Após se ter percorrido um perímetro considerável em torno de Alcoy
concluiu-se pela inexistência de um local que ofereça boas garantias de solta para o
número de camiões e pombos que se espera para a solta.
Além de toda a zona ser montanhosa apenas existe um local (um vale) com uma
abertura a norte por onde os pombos poderiam sair. Caso venha a chover na véspera
ou no próprio dia o piso não oferece garantias. Refira-se ainda a existência de cabos
eléctricos a sul do vale, o que constitui um elevado fator de risco para os pombos caso
exista vento na hora da solta.
Finalmente verificou-se que este local não reúne as dimensões necessárias para
colocar todos os camiões num correto posicionamento para a solta.
RELATIVAMENTE A VALÊNCIA
VALÊNCIA – Após análise e verificação do perímetro em torno de Valência encontrou-se
um local com ótimas condições de solta. Este local situa-se em ALBUIXECH - Polígono
Del Mediterrâneo - a cerca de 8 km por estrada, na direcção de Castellón de la Plana.
O local é plano, com um piso adequado à movimentação dos camiões, é vedado mas o
acesso ficou devidamente assegurado, e dispõe de um amplo espaço para colocação
dos camiões em excelentes condições para a solta. No local apenas existem duas
torres de iluminação e um cabo elétrico os quais não têm qualquer interferência na
solta. Após a solta os pombos encontram os primeiros obstáculos orográficos após
terem percorrido uma zona de planície com cerca de 30 km.
A Federação Columbófila da Comunidade Valenciana assegura todo o apoio logístico
que for necessário para a solta.

Em conclusão
Dadas as circunstâncias expostas e atendendo aos princípios norteadores definidos
inicialmente para este projeto a Federação Portuguesa de Columbofilia deliberou não
realizar a solta de Alcoy e em sua substituição, na mesma data, efetuar a solta de
Valência del Cid.
Assim, para a época desportiva de 2015, as provas nacionais de fundo a realizar serão
as seguintes:
 1ª Prova: 23 de Maio de 2015 – Valência Del Cid
 2ª Prova: 20 de Junho de 2015 – Valência Del Cid
A coordenada do local de solta em Valência Del Cid é a seguinte:
39°31'59.97" N - 0°18'41.47" W

O Coordenador Desportivo da FPC

Almerindo Mota

