COMUNICADO

É com enorme satisfação que anunciamos o reinício da época desportiva a partir de 4 de Maio
de 2020, com as primeiras provas distritais a ocorrerem entre 9 e 10 de Maio 2020.
Desde a suspensão da época desportiva a 16 de Março, a FPC percorreu um longo caminho,
procurando, desde logo, manter o ânimo através de comunicações periódicas no seu site e
iniciativas de convivência digital no seu canal no Facebook, muito bem recebidas pelos
praticantes e até não praticantes da modalidade.
Em colaboração com entidades acreditadas, definimos um plano de contingência, adequando a
prática da columbofilia ao atual contexto sanitário, que foi levado ao conhecimento das
autoridades que tutelam o nosso desporto, nomeadamente a Secretaria de Estado da
Juventude e Desporto (SEJD), o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e a
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).
Cientes das dificuldades que poderiam emergir da aplicação do plano de contingência,
lançámos o projeto de solidariedade Asas Solidárias, em parceria com entidades nacionais e
internacionais, com o objetivo imediato de angariação de equipamento de proteção individual
(EPI) para os columbófilos portugueses.
Permitam-nos, neste momento, manifestar o nosso orgulho e felicidade em ver reconhecida,
junto das autoridades, a competência organizativa da nossa estrutura, assim como a sua
capacidade de adaptação às circunstâncias, o que veio a possibilitar o reinício da atividade
desportiva que agora anunciamos.
Agradecemos às Associações Distritais o apoio e contributos que nos concederam ao longo
deste processo, assim como a todos os praticantes que cumpriram as regras e inevitáveis
restrições que foram definidas durante o período de suspensão da época desportiva.
Reprovamos, no entanto, atitudes egoístas e anti-desportivas de uma minoria que, efectuando
treinos “em linha”, desrespeitou as regras federativas e recomendações da Direção-Geral de
Saúde (DGS), colocando em risco o reinício da prática desportiva para todos os praticantes.
Nesta nova fase de reinício da época desportiva, sublinhamos a necessidade do cumprimento
rigoroso das regras estabelecidas. Caberá a cada um de nós cumprir e fazer cumprir essas
regras, para que o reinício tenha o sucesso que todos desejamos, com a segurança de que
todos necessitamos.
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