COMUNICADO
1ª PROVA NACIONAL DE FUNDO – VALÊNCIA – 5 DE MAIO DE 2018
A presente época desportiva tem vindo a ser condicionada, desde o seu início, por uma
conjuntura meteorológica persistentemente severa e extremamente exigente.
Decorrente desta circunstância incomum, objetivamente, é possível apurar, desde já,
as seguintes consequências:
1. Na esmagadora maioria das provas até agora realizadas verificou-se que o
número de horas de voo foi bastante superior às registadas em anos anteriores
para os mesmos percursos ou percursos muito idênticos;
2. As chegadas têm vindo a caracterizar-se por uma grande irregularidade, sendo
ponto comum o fecho das provas prolongar-se, muitas das vezes, até ao limite
temporal regulamentarmente estipulado;
3. É generalizada a constatação que os pombos apresentam um índice de
desgaste físico bastante acentuado, necessitando cada vez mais de um maior
período de recuperação, face às dificuldades com que têm sido confrontados
fim de semana após fim de semana;
4. A anulação de um número de provas bastante superior ao verificado no mesmo
período de tempo em anos anteriores;
Face a este contexto entendeu a Direção da Federação Portuguesa de Columbofilia
reunir extraordinariamente para analisar o impacto desta situação anómala, quando
comparada com a realidade de anos anteriores, nomeadamente, no que respeita à
realização da 1ª prova Nacional de Fundo, Valência, calendarizada para o próximo dia 5
de Maio.
Assim, tendo ainda em devida consideração que a prova nacional de fundo foi no
presente ano antecipada duas semanas, é entendimento da Federação que não estão
reunidas as condições ideais, face ao quadro anteriormente exposto, para a realização
de uma prova com a distância média e o número de horas de voo, que caracterizam a
prova de Valência, sem colocar em causa o princípio da defesa e proteção do pombocorreio.
Neste contexto a Federação deliberou:
1. Não realizar a prova de Valência calendarizada para o dia 5 de Maio de 2018
ficando as provas nacionais de fundo reduzidas a uma única prova.
2. Manter a prova nacional de fundo de Valência calendarizada para o dia 2 de
Junho de 2018.

3. Permitir às Associações a substituição da prova nacional de Valência por uma
outra à sua escolha, desde que optem por locais já aprovados.
Informa-se ainda que a Federação procedeu às seguintes diligências:
1. Contactou a Real Federação Columbófila de Espanha e respetivas autoridades
comunicando a não realização da prova nacional no dia 5 de Maio.
2. Contactou a Federação Columbófila Valenciana comunicando a não realização
da prova nacional no dia 5 de Maio.
Cumpre-nos, assim, para finalizar:
 Sublinhar e agradecer o contributo de todas as Associações perante as razões
ponderosas que levaram à tomada de posição da FPC.
 Apelar e agradecer às coletividades e columbófilos a sua compreensão perante
esta decisão federativa recordando que tal medida visa, antes de mais,
proteger o pombo-correio e contribuir positivamente para a preservação das
colónias de fundo.
Coimbra, 24 de Abril de 2018

A Direção

