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COLUMBOFILIA

ELITEEUROPEIAENTRA
NAFESTAEMMIRA

16 horas Encestamento dos pombos
(colocação dos pombos no camião de
transporte) em Mira

DR RECORD

OsCampeonatos
Internacionaisde
Portugalencerrama
temporadanosábado
PAULO QUENTAL

ç “Queremos tornar Mira na
festadacolumbofilia.”Éassimque
Almerindo Mota, diretor desportivo da Federação Portuguesa de
Columbofilia(FPC),lançaosCampeonatos Internacionais que se
realizam no próximo sábado, no
ColumbódromoGasparVilaNova,
emPortomar,Mira.Oevento,que
marcao encerramento datemporada–apesardeaindafaltaraGoldenRace, que se disputadia26 no
Algarve–,pretendejuntarafamília columbófila nacional, mas

SÁBADO, DIA 19

7h30 Largada dos pombos no Estádio Algarve
10 horas Receção oficial no Columbódromo
Internacional Gaspar Vila Nova, em Mira
10h30 Distribuição dos prémios dos
Campeonatos Nacionais e Maratona 2014
12h30 Hora prevista para a chegada dos
primeiros pombos a Mira
13 horas Almoço no Columbódromo
15 horas Leilão de pombos participantes nos
diversos campeonatos
20 horas Jantar de gala com distribuição de
prémios dos Campeonatos Internacionais

Quatro meses de
treinos intensos
para a competição
VOO.MilpombospartemdoAlgarverumoaoColumbódromoGasparVilaNova

OGRANDPRIXÉAPROVAMAIS
IMPORTANTEEPREMIARÁO1.º
CLASSIFICADOCOMUMCHEQUE
DE13.750EUROS
também a nata europeia, pois o
programa(verquadroaolado)integra ainda os Campeonatos da
Europaabsoluto e parajovens.
Ao todo serão milpombos-correios em competição para cinco
classificações (Grand Prix de Portugal, Champions League, Speed
Race e os Europeus), numpercurso de cerca de 400 quilómetros,
com partida junto ao Estádio Algarve, no sábado, pelas 7h30.
“Quisemos associar-nos a Loulé
capitaldo desporto e acreditamos
queestãoreunidastodasascondições para o sucesso do evento”,
adianta o responsável da FPC.

PROGRAMA
SEXTA-FEIRA, DIA 18

“Será uma prova seletiva, pois os
pombos irão encontrar vento
contra, mas as previsões meteorológicas apontam para excelentes condições climatéricas no sábado. O pior foi a chuva desta semana, que complicou os treinos
depreparaçãodosatletasalados”,
prossegue Almerindo Mota, apelando à presença dos milhares de
columbófilos portugueses e aficionadosdamodalidade.“Queremos que este encontro seja uma
festa e por isso este ano haverá

PORMENOR

O pombo-correioéumaaveprotegidaedereconhecidaimportância. Deresto,oEstadoportuguêsatribuiu-lheoestatutode
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sopanapedragratuita, paraquem
comprar uma tigela a um preço
simbólico de umeuro e meio.”

145 mil euros em prémios
Os Campeonatos Internacionais
têm um prize-money de 145 mil
euros, sendo o seu ponto alto o
GrandPrixde Portugalque distribui os prémios mais aliciantes e
motivouapresençadecolumbófilos de outros continentes, como é
o caso do Brasil, Japão, Austráliae
Estados Unidos. Os participantes
habilitam-se a vários prémios
monetários, o maior dos quais
para o 1.º lugar: 13.750 euros. Mas
também haverá a Champions
League, onde a inscrição de cada
pombo custa 100 euros, o que reverteráparaumabolsade apostas
que premirá o vencedor com a
maiorfatiado prémio apurado.
QuantoaoEuropeu,osmelhores
pombos nacionais medirão forças
com equipas da Alemanha, Áustria,Bélgica,Bulgária,Croácia,Espanha, França, Grécia, Holanda,
Inglaterra,Irlanda,Itália,Polónia,
Roménia,SérviaeSuíça. *

UmaprovacomoumCampeonatodaEuropaobrigaaumalogísticaapuradaqueaFederação
PortuguesadeColumbofiliafaz
galadecumprirescrupulosamente,aoquenãoseráestranho
ofactodeMirajáteracolhido
inúmerascompetiçõesinternacionais.Osmilpombosparticipantessãoborrachos(pombos
jovenscom5a7meses)edesde
junhoquetreinamdiariamente
emMira.Oobjetivoéestesatletasaladosreforçaremahabituaçãoaopombal,oreconhecimentodaáreacircundante,alémdo
estímulodasuacapacidadeinatadeorientação.Numasegunda
fase,ostreinosaumentamprogressivamenteasdistânciasde
largada(2a200km),poisénecessárioapuraracondiçãofísica.Équeestespombos-correios
irãopercorrernosábadouma
distânciade400quilómetros,
cercade6horasdevooauma
médiade70km/h.
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