
 

 

Recomendações da FPC em relação ao Covid-19 

O COVID-19 é um vírus que determina um quadro clínico composto de febre, tosse e 

dificuldade respiratória. Quando a situação é grave é necessário o internamento hospitalar.  

A situação no nosso País é já preocupante, uma vez que se trata de uma doença altamente 

contagiosa.  

A Columbofilia é um desporto com as suas peculiaridades, ou seja, os atletas são os pombos 

correio, não havendo aglomeração de grande número de pessoas, em algum local, uma vez 

que a chegada dos pombos é feita no pombal de cada columbófilo. 

Em termos de columbofilia, a FPC vem dar conhecimento, que atualmente não existem razões 

para se pensar que a campanha de 2020 não seja levada até ao fim.  

No entanto, para que tal aconteça, é importante que todos os columbófilos tenham um 

comportamento adequado às circunstâncias, e que em nada contribua para o agravamento da 

situação.  

Deste modo recomendamos, que para além das orientações da Direção Geral de Saúde, os 

columbófilos tenham atenção a situações específicas, nomeadamente aquando do 

encestamento e das concentrações:  

1. Organizar o encestamento de modo que só estejam na sala apenas as pessoas relacionadas 

e os columbófilos que estão a encestar.  

2. Adotar um comportamento cordial, mas evitar o contacto físico, nomeadamente o aperto 

de mãos.  

3. Sabendo que a columbofilia é tradicionalmente um momento de confraternização e troca de 

ideias, recomenda-se que se evitem os ajuntamentos de pessoas, as habituais tertúlias.  

4. Recomenda-se a utilização de máscaras, tanto quanto possível.  

5. Recomenda-se a lavagem frequente das mãos.  

6. Recomenda-se a ida e a presença nas Sociedades / Clubes o tempo estritamente necessário 

(no encestamento e na abertura dos aparelhos). 

7. Solicita-se a notificação à Direção do Clube / Sociedade / Associação Columbófila de 

qualquer situação relevante que possa colocar em risco a saúde dos columbófilos. 

8. Recomenda-se a todos os delegados de solta que no percurso não façam paragens em locais 

muito movimentados, devendo também assegurar a sua própria alimentação evitando grandes 

contactos com terceiros. 


