Curso de Formação de Delegados e Coordenadores de Solta
A Federação Portuguesa de Columbofilia realizou um Programa de
Formação de Delegados e Coordenadores de Solta, no passado dia 20 de
Novembro em Coimbra, no Hotel D. Inês.
Estiveram presentes os Delegados e Coordenadores de solta de todas as
Associações Distritais, com excepção das Associações de Leiria, Setúbal e
Viana do Castelo.
A acção de formação, visava a atribuição de Carteira de Delegado à Solta e a
valorização de recursos humanos ao nível destes agentes desportivos.
O painel de formadores foi composto pelo Dr. Marc Ryon que dissertou sobre o
tema “Transporte e bem-estar animal” e pelo Sr. Adriano Alho (Presidente da
Associação Columbófila do Distrito de Santarém) como Coordenador de Solta
desta Associação, que foi convidado pela FPC, para efectuar uma intervenção
relativa ao enquadramento regulamentar (RDN) na actividade e funções dos
delegados de solta.
Finalmente o Capitão Carlos Martins, meteorologista da FPC, abordou os
seguintes 4 temas:
•
•
•
•

Tópicos de Climatologia;
Preparação para o dia da solta;
Condições adversas para as soltas;
Meteorologia no dia da solta.

A abertura e o encerramento desta acção de formação, ficaram a cargo do Dr.
José Luís Jacinto (Vice-Presidente da Direcção da FPC), que teve a
oportunidade de sublinhar entre outros aspectos, a importância dos Delegados
e Coordenadores de Solta para a Columbofilia, bem como a aposta da FPC na
formação e na valorização de recursos humanos ao nível destes agentes
desportivos.
Na sua intervenção, chamou também a atenção, que no final da acção se iria
atribuir a cada um dos delegados, a respectiva carteira de Delegado à Solta,
conforme previsto nos artigos 27º, 36º e 37º do Regulamento Desportivo
Nacional. Destacou ainda que, a partir deste momento, serão efectuadas
acções de formação descentralizadas, sendo também o objectivo da FPC,
proceder a partir do próximo ano à respectiva avaliação de conhecimentos, a
fim de permitir uma progressão, através da atribuição de graus, na carreira de
Delegados de Solta.
No final, foram entregues os respectivos diplomas e Carteira de Delegados de
Solta “Grau 1”.
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Programa

TEMA

MÓDULOS

HORÁRIO
INICIO - FIM

PRELECTOR

Recepção dos Participantes

08.45

09.00

-

Abertura da Acção

09.00

09.15

Presidente FPC

1

Atribuições do delegado de soltas
no actual quadro regulamentar

09.15

09.45

Adriano Alho

2

Transporte e bem-estar animal

09.45

10.30

Dr. Marc Ryon

Debate módulos 1 e 2

10.30

11.00

-

12.30

Capitão
Carlos Martins

15.30

Capitão
Carlos Martins

Pausa para café 15 m
3

Meteorologia I

11.15
Almoço 12.30 - 14.00 h

4

Meteorologia II

14.00
Pausa para café 15 m

Meteorologia III

15.45

17.30

Capitão
Carlos Martins

Debate módulos 3, 4 e 5

17.30

18.00

-

Entrega dos diplomas de participação e do
cartão de delegado de solta.

18.00

18.15

Presidente da FPC

Encerramento da Acção

18.15

5

Presidente da FPC

FOTOS DA ACÇÃO

