Federação Portuguesa de Columbofilia

COMUNICADO
Campeonatos Internacionais de Columbofilia – Mira 2017
Na sequência dos factos descritos no comunicado emitido no dia 14 de Julho de 2017
pela Direção da Federação Portuguesa de Columbofilia, relativos a uma ocorrência no
Centro de Quarentena de Mira com os pombos que se destinavam à participação de
Portugal no Campeonato do Mundo de 2018, a realizar em Taiwan, a DGAV - Direção
Geral de Alimentação e Veterinária despoletou, de imediato a tomada das medidas de
biossegurança previstas na legislação comunitária e nacional.
No âmbito do plano de vigilância e de segurança bio-sanitária implementado pela
DGAV, os serviços oficiais, cautelarmente, decretaram, no dia 7 de Julho, a confinação
dos pombos participantes nos campeonatos internacionais de columbofilia – Mira
2017, aos pombais, ficando, assim impedidos de vir ao exterior.
Tal medida foi oficialmente levantada hoje, dia 21 de Julho, permitindo, desta forma
que os pombos regressassem, de imediato, à sua atividade normal de preparação para
a prova final, prevista para o dia 2 de Setembro.
Até lá, por razões de biossegurança, os serviços veterinários da FPC e a DGAV
manterão um conjunto de medidas de monitorização e de avaliação clinica e sanitária.
Este interregno de 15 dias impediu o cumprimento do calendário de treinos
previamente divulgado e condicionou a normal aquisição de performances físicas e
desportivas dos pombos destinados a participar nos campeonatos internacionais de
columbofilia – Mira 2017.
Neste contexto a área desportiva da FPC irá estudar, tendo em conta o tempo que
medeia até à prova final e o impacto desta paragem no plano da performance física
dos pombos, um novo calendário de treinos, que será divulgado oportunamente.
Divulgam-se para conhecimento geral um vídeo e fotos hoje efetuadas no
columbódromo.
Coimbra, 21 de Julho de 2017
A Direção
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