COMUNICADO F.P.C.
ESCLARECIMENTO RELATIVO À NÃO INCLUSÃO DAS CLASSIFICAÇÕES DA ACD PORTALEGRE
NOS CAMPEONATOS NACIONAIS E PROVAS DE FUNDO NACIONAIS -2015

No passado mês de Julho verificou-se que as classificações provenientes da Associação
Columbófila do Distrito de Portalegre enfermavam de várias irregularidades à luz do
Regulamento Desportivo Nacional e dos regulamentos específicos dos campeonatos
nacionais e provas de fundo 2015.
Neste contexto foram efetuados vários contactos escritos com a ACD Portalegre tendo
como únicos objectivos (1) a correção das classificações provenientes da ACD
Portalegre de acordo com os parâmetros definidos nos regulamentos e (2) a
consequente inclusão dos columbófilos da ACD Portalegre nas classificações dos
campeonatos nacionais e das provas nacionais de fundo (Valência Del Cid).
Para tanto, foram dados novos prazos, de forma a viabilizar o processo de rectificação
das classificações distritais, a sua divulgação pública e o respectivo envio à F.P.C.
Extinguidos os novos prazos, sem ter havido lugar às rectificações indicadas nos
sucessivas comunicações efetuadas à ACD Portalegre, a Direção da Federação
Portuguesa de Columbofilia, num derradeiro esforço de diálogo, convocou os
dirigentes da ACD Portalegre e das Colectividades suas filiadas para uma reunião tendo
como ponto único da ordem de trabalhos a “Análise conjunta da problemática gerada
em torno das classificações da ACD Portalegre, nas provas de fundo nacionais e
campeonato nacional de fundo referente à campanha desportiva de 2015”.
Esta reunião veio a ter lugar no dia 17 de Agosto. Aí foram dados todos os
esclarecimentos relativos a este processo tendo sido concedido um novo prazo (dia 21
de Agosto) para a rectificação e envio das classificações à F.P.C.
Decorrido este novo prazo a ACD Portalegre limitou-se a enviar as classificações
corrigidas das duas provas de Valência Del Cid que contaram para as “provas nacionais
de fundo – 2015”. Ainda assim, tais classificações não foram alvo de divulgação
pública, nomeadamente através da sua afixação na internet como é habitual. Ora a
F.P.C. está obrigada, por força do regulamento desportivo nacional e dos regulamentos
específicos dos campeonatos nacionais e provas nacionais de fundo, a aceitar apenas
classificações oficiais e não uma classificação ad hoc que tinha como único objetivo a
resolução parcial de questões geradas pelo não cumprimento do RDN.
Em nova comunicação datada de 27 de Agosto, a Direção da F.P.C. apelou, uma vez
mais, ao sentido de responsabilidade dos dirigentes associativos envolvidos neste
processo de forma a evitar a desclassificação dos associados de Portalegre nos
campeonatos e provas nacionais, dando um novo prazo (19 horas do dia 31 de Agosto)
para a regularização do processo classificativo e sua respectiva publicação e
divulgação.
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Apesar de todos os esforços nomeadamente de carácter técnico, apoio aos
procedimentos classificativos e prolongamentos de prazo concedidos à A.C.D.
Portalegre, esta não enviou à F.P.C., nos prazos e termos estabelecidos, um conjunto
de classificações distritais completo e regulamentarmente correcto. De igual forma,
não foram disponibilizadas publicamente, nos prazos estabelecidos, classificações
distritais homologadas que cumprissem com a regulamentação em vigor.
Lamentavelmente, a F.P.C. viu-se forçada a excluir os concorrentes e pombos da ACD
Portalegre das classificações de âmbito nacional.
Coimbra, 7 de Setembro de 2015
A Direção da FPC

