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Faça o download desta newsletter e divulgue-a junto dos seus amigos

Esta Newsletter é para si...

Prova Rainha da Columbofilia realiza-se
no dia 29 de Junho de 2012
Data limite para o envio das inscrições
=18 de Junho de 2012=
Destaques
Fiscalização em Feiras

Clube Columbófilo S. Miguel

Acção de fiscalização realizada em diversas feiras.

Clube Columbófilo de S. Miguel - Açores
constituiu o CACN - Clube de Amigos da
Columbofilia do Nordeste.

Divulgar o Pombo-Correio
A Federação Portuguesa promove o PomE
bo-Correio
junto dos alunos da Escola
EB 2,3 da Galiza - Estoril.
.
Professores promovem o Pombo-Correio
junto dos alunos da Escola EB1 Netos
[Figueira da Foz]
.
Sociedade Columbófila de Avanca promove o Pombo-Correio

No EPombal com...

Tempo e Soltas

As variáveis meteorológicas e a Columbofilia (por Carlos Martins Meteorologista Assistente da FPC)

José
E Miguêns “ Campeão Nacional de
Fundo - Campeonato Pombo Às”

Atenção:
Campeonato do Mundo
Selecção Nacional em Nitra - Eslováquia

Sempre que enviar alguma informação,
faça-o acompanhado com fotografias.
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Prova Rainha da Columbofilia realiza-se
no dia 29 de Junho de 2012

A Prova Rainha da Columbofilia Portuguesa realiza-se a 29 de Junho de 2012. Falamos é claro,
da Igualada (Barcelona) e que integra o Campeonato Nacional de Maratona.
A prova é organizada pela Federação Portuguesa de Columbofilia com a colaboração das
Associações Distritais e Colectividades e, esta prova é aberta á participação de todos os
Columbófilos.

Para participar neste grande evento, os participantes, terão
de realizar as inscrições junto das suas Colectividades e,
.
com data limite no dia 18 de Junho de 2012.
Segundo o regulamento, todos os Columbófilos são obrigados
a comunicarem, no prazo de trinta minutos, a chegada do seu
primeiro pombo-correio, sendo facultativo a comunicação dos
restantes atletas alados.
.
Estas comunicações, servirão para fazer uma classificação
provisória da prova, com os resultados finais a ser revelado
posteriormente.
Os nossos atletas alados vão percorrer uma distância superior a 700 km, podendo mesmo chegar aos 1000km.
Prémios: 13.000 euros em prémios + troféus e diplomas

Data limite para o envio das inscrições - 18 de Junho de 2012
Fique na História da Columbofilia e faça parte deste quadro de campeões

[2008 - 1º Pombo comunicado - Afonso Mourão]

[2009 - 1º Pombo comunicado - João P. Valente] [2010 - 1º Pombo comunicado - Filipe M. Martins]

Junte-se aos Campeões
Este é o espaço para
a sua Fotografia!

[2011 - 1º Pombo comunicado - Pedro & A Silva]

[2012 - 1º Pombo comunicado - o seu nome]

Siga a Prova Clássica de Barcelona no
seguinte link:
http://www.fpcolumbofilia.pt/barcelona2012/main01.htm
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A Federação Portuguesa de Columbofilia foi convidada para
promover o Pombo-Correio junto dos alunos da Escola EB 2,3
da Galiza - Estoril.
A Federação Portuguesa de Columbofilia promoveu a columbofilia, no
passado dia 22 de Abril de 2012, no Encontro Distrital dos clubes da Floresta em Monsanto, onde estiveram presentes todos os alunos da Esco.
la EB 2,3 da Galiza - Estoril.
Neste evento realizaram-se várias actividades/ ateliers em simultâneo
(Percurso Guiado, Preservação das Florestas, Mel e Plantas Melíferas,
Biodiversidade Virtual, Moinhos de Monsanto, Percurso Interpretativo,
.
Jogos Tradicionais, o Pombo-Correio).
A Federação Portuguesa de Columbofilia aproveitou para instalar um
pequeno pombal exemplificativo e distribuir panfletos de divulgação
.
da columbofilia.
Todos os alunos e docentes da referida escola puderam esclarecer todas as suas dúvidas relativas ao pombo-correio e à modalidade.
Através desta pequena acção de promoção da columbofilia, a Sra. Professora Margarida Gonçalves, da Escola EB 2,3 da Galiza, apresentou
desde logo o seu interesse em serem filiados e, solicitou à Federação
Portuguesa de Columbofilia, ajuda e formação para Professores e para
uma turma de alunos, de forma a construir na escola um verdadeiro
.
pombal.
No final do evento, foi realizada uma solta com Pombos-Correio, mere.
cendo os alados uma grande salva de palmas.
A Federação Portuguesa de Columbofilia quer, desde já, agradecer aos
columbófilos, Sr. Carlos Alberto Tobia Garcia e ao Sr. Jorge Bettencourt,
pela a sua colaboração neste evento. Muito obrigado!

Sabias que as crianças gostam muito dos
pombos-correio?

Sabia, porque sempre que o meu dono vai às escolas, para divulgar o pombo-correio, eles olham para
nós com muita admiração e alegria.
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Promover a Columbofilia junto dos
alunos da Escola EB1 Netos Figueira da Foz

O Columbófilo José Pedro, docente da Escola EB1 Netos, do
Concelho da Figueira da Foz, tomou a iniciativa de promover o
pombo-correio junto dos alunos, no âmbito dos conteúdos
“os seres vivos”, através de uma demonstração e solta de pombos-correio.
.
Aproveitou para explicar, de forma simples, os vários conceitos relacionados com o desporto columbófilo e o pombo-correio de competição,
elucidando e satisfazendo a natural curiosidade dos alunos que colocaram algumas questões sobre esta modalidade.
.

“Foi muito giro! Com o professor aprendemos mais sobre os
pombos-correio”, disseram os alunos daquela escola.
.

Torna-se cada vez mais importante e crucial trazer jovens para a modalidade e estas iniciativas permitem a divulgação, conhecimento e
também aprendizagem junto da comunidade escolar. São acções que
pouco custam a realizar e poderão trazer frutos…, Disse o Professor
José Pedro.
.
Esta iniciativa contou ainda com a participação do professor Daniel.
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InterEscolas - Estarreja

A Associação Desportiva Columbofila de Avança, esteve presente neste grande evento, no dia 4 maio, no Parque Municipal do Antua, Estarreja, onde fez uma solta de mais ou menos
800 pombos-Correio perante cinco mil crianças das escolas do
.
distrito de Aveiro.
Com o Parque Municipal do Antuã repleto de cor, decorreram
actividades diversas, desde a apresentação de talentos em palco, passando pelo desporto, até às iniciativas mais radicais,
.
sem esquecer o saudável convívio.
Apesar da ameaça das condições meteorológicas, reinou o
entusiasmo, não demovendo o desejo e a vontade de fazer do
XII InterEscolas um dia inesquecível no percurso escolar dos
jovens presentes.
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CACN - Clube de Amigos
da Columbofilia do Nordeste
No dia 17 de Janeiro de 2012, o Clube Columbófilo de S. Miguel - Açores constituiu
o CACN - Clube de Amigos da Columbofilia do Nordeste. Este clube tem como objectivos promover valores como a “Amizade” e as actividades relacionadas com a Co.
lumbofilia, nomeadamente a vertente desportiva, social e pedagógica.
Desde a constituição deste Clube já foram realizadas várias acções de divulgação
.
da modalidade.

[Escola Básica e Secundária do Nordeste]

No dia 18 de Janeiro, o Clube iniciou a divulgação do projecto junto das entidades
e empresas do concelho do Nordeste, para que as mesmas patrocinassem um
.
pombo no Grande Prémio José Francisco Costa 2012.
No dia 14 de Fevereiro, realizaram a primeira acção de divulgação do projecto na
Escola Básica e Secundária do Nordeste. Estiveram com a turma do 5ºB e puderam
contar com o entusiasmo e iniciativa da Professora Lúcia Carreiro, coordenadora do
.
Programa Eco-Escola.

[Escola Básica da Salga]

No dia 1 de Março, e na companhia da turma da Uneca, da Escola Básica e Secundária do Nordeste, do seu Professor Nuno Amaral e da Professora Lúcia Carreiro,
divulgaram o projecto a 271 alunos, através da apresentação de vídeos e de uma
solta de pombos nas Escolas Básicas da Salga, Achadinha, Algarvia e Lomba da
Fazenda. Foram entregues a cada uma das escolas os mealheiros construídos pela
turma da Uneca. O objectivo é que cada aluno se queira responsabilizar pelo pombo da sua escola, oferecendo 2 a 5 cêntimos para ajuda na sua alimentação. Foram
distribuídos panfletos a cada aluno e as meninas e meninos foram desafiados a
“baptizar” o pombo que iremos atribuir à sua escola, disse o Sr. Luís Soares (Presi.
dente da Direcção do Clube Columbófilo de São Miguel.
No dia 3 de Março, realizaram uma sessão de esclarecimento e solta de pombos
com uma vintena de Amigas e Amigos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste.
Esta instituição também patrocinou um pombo. O clube não quis deixar de realizar
um agradecimento especial ao Provedor desta Instituição, Dr. Eduardo Medeiros,
.
por ter abraçado esta iniciativa.

[Escola Básica da Achadinha]

No dia 15 de Março, realizaram novamente outra sessão de esclarecimento e solta
de pombos na Escola Básica da Vila do Nordeste. De novo na companhia da turma
de Uneca, da Escola Básica e Secundaria do Nordeste, e do seu Professor Nuno
Amaral. Aproveitaram para divulgar o projecto do Pombal Escola Municipal a cerca
de 95 alunos, com idades entre os 3 e os 9 anos. Foi um prazer imenso ver a alegria com que as meninas e meninos desta Escola receberam esta nossa ideia, dis.
se o Sr. Luís Soares.

[Escola Básica Algarvia]

No dia 17 de Março, o clube recebeu no Pombal a simpática visita de 18 Escuteiros do Agrupamento de Santo António de Nordestinho. Sempre Alerta, compreenderam os objectivos das actividades que se vão realizar no Pombal Escola e torna.
ram-se sócios do CACN.
Todas as Escolas, Instituições e Empresas por onde passaram, patrocinaram
e “baptizaram” pombo para participarem no Grande Prémio José Francisco
Costa 2012.

[Escola Básica Lomba da Fazenda]
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Pombal Escola Municipal do Nordeste

É uma infra-estrutura propriedade da Câmara Municipal da Vila de Nordeste e
está localizado junto ao Parque de Campismo da Vila de Nordeste. Tem um enquadramento paisagístico fenomenal, tendo-se pretendido dar visibilidade à estrutura e resguardar e proteger os seus habitantes (pombos-correios). É fruto de
uma parceria entre a Câmara Municipal da Vila de Nordeste e o Clube Columbó.
filo de São Miguel.
O Pombal Escola Municipal da Vila de Nordeste agora criado, tem na sua
.
essência alguns objectivos que importa esclarecer:
» Divulgar junto de todos os habitantes do Nordeste, Micaelenses e Açorianos
em geral o que é a arte de criar, aduzir e voar pombos-correios, bem como, todos
.
os aspectos relacionados com o seu ciclo de vida.
» Divulgar através de palestras, encontros, visitas guiadas junto das escolas do
Concelho do Nordeste (e outros), estas actividades e a função do pombo-correio.
» Organizar visitas guiadas ao Pombal Escola de grupos que pretendam fazê-lo,
com ante-cedência necessária, e de preferência com elementos da Comissão
Organizadora e durante algum treino ou prova para melhor esclarecimento dos
.
visitantes.
» Permitir a toda a população do Concelho do Nordeste e visitantes, a observação destas aves, quer no seu repouso, quer nos seus treinos diários ou provas.
» Organizar soltas de promoção da actividade columbófila (respeitando sempre a
.
condição desportiva destas aves).
» Organizar competição desportiva, tirando partido das excelentes condições da
.
sua localização e da sua estrutura física.
A rotina diária, e a orientação desportiva dos atletas estará a cargo da Comissão
.
Organizadora.
» Envolver todas as escolas, grupos e associações de jovens e outras interessa.
das em colaborar.
Neste momento, o Pombal Escola Municipal do Nordeste, está neste momento a
entrar no terceiro ano de actividade e tem vindo a implementar sempre pequenas
.
alteações com vista a melhorar esta actividade.
.
Nota final.
De realçar, e em jeito de homenagem, O Clube Columbófilo de São Miguel, quer
atribuir o sucesso desta Organização a José Francisco Costa que, apesar de já
não estar entre nós, foi o verdadeiro mentor, organizador, e impulsionador deste
Pombal Escola. A ele se deve este projecto e em justo tempo terá a sua verdadeira homenagem. Lembramos e agradecemos tudo o que o José fez pela Columbofilia e em especial pelo Nordeste, sem retribuição, e sempre com um sorriso plantado nos lábios, independentemente das adversidades.
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Centro Columbófilo Arazedense
organizou almoço convívio
No dia 3 de junho, o Centro Columbófilo Arazedense (CCA) organizou um
almoço convívio, reunindo mais de mais centena de sócios, amigos, patro.
cinadores e entidades.
A iniciativa procurou ser um momento de agradecimento pelo trabalho que
tem sido feito no Pombal Comunitário de Arazede e uma forma de divulgar
.
a modalidade.
O momento foi de festa e o presidente do CCA continua a ter motivos para
sorrir. “Temos os melhores pombos do distrito a voar e, com 59 concorrentes, o projecto inovador do Pombal Comunitário tem sido muito bem recebido, contando já com três anos de existência e até já tivemos visitas de
.
delegações internacionais”, assegurou José Veríssimo.
Destacando e reconhecendo “o trabalho que tem sido levado a cabo”, o
presidente da Câmara, Luís Leal, lembrou que “desde a primeira hora a autarquia montemorense foi uma das entidades que se disponibilizou para
ajudar o CCA a cumprir o sonho de ter e criar um pombal comunitário”.
Para o autarca, “em Montemor-o-Velho, todas as modalidades desportivas
são importantes e contribuem para o desenvolvimento cívico e social, e,
por isso, o atleta de alto rendimento, o praticante de modalidades mais
mediáticas ou o columbófilo merecem a mesma igualdade de tratamento”.
De igual modo, o presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia,
Dr. José Tereso, referiu que “a columbofilia está para além do desporto e
tem uma responsabilidade do ponto de vista social”, a Columboterapia.
Ao sublinhar que “o Pombal Comunitário de Arazede é um símbolo do que
é a columbofilia, sendo um exemplo do que é possível fazer pelo bem das
pessoas”, José Tereso assegurou que “Arazede é um núcleo [columbófilo]
conhecido a nível mundial” e que “já faz parte das capitais da columbofilia
.
nacional”.
O momento de convívio contou ainda com uma chegada de pombos-correio
.
(treino de cariz particular).
Os pombos-correio foram soltos em Proença, pelas 11h30, percorrendo um
total de 100km.
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Selecção Nacional em Nitra - Eslováquia

25 Pombos de Competição vão representar Portugal no Campeonato do Mundo em Nitra
Eslováquia, no dia 15 de Setembro de 2012.
Neste momento, a selecção Portuguesa já se encontra no Columbódromo em Nitra Eslováquia, juntamente com as várias
.
selecções das Federações Nacionais que estão inscritas na FCI.
A prova final será realizada no dia 15 de Setembro e os pombos-correio serão soltos em “Chomutov” (Rep Checa), com a che.
gada em Nitra - Eslováquia, percorrendo um total de 420 km.
A selecção de cada país foi comporta por 25 pombos efectivos.

.

A Direcção da Federação Portuguesa de Columbofilia optou pelos seguintes critérios para escolher os 25 pombos-correio da se.
lecção nacional:
.
1. Os Campeonatos Nacionais, pela sua universalidade.
2. O Grande Prémio Gaspar Vila Nova, pelas características específicas da prova em tudo semelhantes ao formato dos cam.
peonatos em referência.
Foi deliberado convidar os três primeiros classificados de cada uma das especialidades do Campeonato Nacional do Columbófilo e do Pombo Ás e os dezassete primeiros columbófilos portugueses classificados no Grande Prémio Gaspar Vila Nova.
A Federação Portuguesa de Columbofilia deseja, a todos os columbófilos seleccionados, o maior sucesso na prova.
Siga o Campeonato do Mundo no link que se segue:
Http://www.olympiad2013.sk/championship/

[Columbódromo da Eslováquia]

.
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Entrevista ao Campeão Nacional de Fundo 2011
“Campeonato do Pombo Ás”

JOSÉ MIGUÊNS
Foi com enorme prazer que visitei José Miguêns em Estremoz, numa tarde calma de Primavera. Fazia calor no Alto Alentejo
onde fui muito bem recebido. Encontrei um jovem columbófilo, abaixo dos 40 anos mas que tem uma enorme paixão pelo
Pombo-Correio desde muito cedo e há muitos anos. O Pombal visitado é já uma referência da Columbofilia, não só pelos feitos fantásticos na campanha de 2011 mas também pelas prestações desde 2004, um ano de viragem na vida deste respeitado columbófilo. Dai para cá, os sucessos têm acontecido ano após ano.

Em média, inicia a campanha com 200 pombos, metade adultos e a outra metade borrachos. Junto ao seu pombal existem
uns cabos de alta tensão que lhe fazem a primeira selecção.
Depois de bem ambientados ao habitat e redondezas, os borrachos são treinados constantemente sem interrupções até ao
aproximar dos concursos, à excepção dos dias de intempérie.
Todos os pombos neste pombal têm oportunidade de vingar na
competição. Todos sem excepção, a não ser que tenham alguma deficiência muito visível, terão a oportunidade de fazer concursos de velocidade, meio Fundo e Fundo. Só mais tarde, se
as suas prestações forem abaixo da média, serão retirados da
equipa de competição, antes mesmo de acabar a campanha.
[José Miguêns no seu pombal]

.
Que Sistema de Voo utiliza?
Nos adultos utilizo a Viuvez. Por norma, os borrachos não são separados por sexos, voam todos juntos em poleiros uma vez
.
ao dia. Os adultos são voados duas vezes ao dia durante a época dos concursos.
.
Tem alguma forma especial de motivar os viúvos a regressar a casa?
Não faço nada de especial. Escolho fêmeas e machos directamente dos seus pombais, aqueles que me parecem estar melhor
e aqueles que têm apresentado melhores resultados em semanas anteriores. No dia da chegada sim, têm o prémio de poderem ir para os ninhos. E procedo assim semanalmente, consoante a dureza dos concursos assim é o número de horas que
deixo os pombos juntos.
Como recebe os seus pombos dos concursos?
Com ração depurativa e antes de anoitecer faço 50% de depurativa e 50% sport e deixo-os comer até se satisfazerem.
Segunda e terça-feira alimento só com depurativa, na quarta-feira 50% depurativa + 50% sport e o resto da semana
apenas ração sport. Não gosto de dar fome aos pombos. A
Ração Sport é feita por mim. Por norma misturo rações de várias casas e por vezes adiciono algum milho. Vou aumentando
.
a quantidade com o decorrer da semana.
Quais os Pombos que mais contribuíram para alcançar o
.
Titulo de Campeão Nacional de Fundo de 2011?
Os Pombos do Dionísio da Charneca da Caparica, os filhos de
um casal adquirido no Mundo Columbófilo com origem na família Eijerkamp - Ponderosa e claro, ainda alguns da velha guarda, que já cultivo há alguns anos como os Armindos e Van Spitel. Por exemplo, o meu “400” campeão Nacional de Fundo,
campeão nacional na Maratona, é um filho do casal do Dionísio, estes pombos cruzados com os meus melhores ajudaram-me neste título.
[Pombo-correio / Campeão Nacional de Fundo 2011]
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Entrevista ao Campeão Nacional de Fundo 2011
“Campeonato do Pombo Ás”

.
Quais os critérios na selecção dos seus pombos Voadores?
A primeira selecção é feita nos cabos de Alta tensão que tenho à frente dos pombais. Seguidamente, ao longo da campanha
vou retirando alguns pombos. Não espero pelo fim da campanha. Já fizeram velocidade, Meio Fundo e Fundo, se não corresponderam às expectativas, saem da equipa. Mas, por norma, todos os pombos têm a sua oportunidade, isto se passarem a
fase critica na adução devido aos cabos.
.
E no caso dos Reprodutores?
Hoje em dia procuro seleccionar os pombos dentro do meu próprio pombal e guardar os que vêm à frente nos concursos. Os
primeiros para o meu pombal mas, essencialmente, aqueles
que apresentam prestações notáveis a nível da Zona e do Distrito e apostar na sua família e na conjugação entre as várias
.
famílias que tenho em casa.

[O melhor casal de reprodutores]

.
Com que regularidade encesta os seus pombos?
Por norma, os meus pombos não param, competem todas as
semanas e faço um treino a meio da semana. Os bons pombos, por norma, até voam mais do que os outros. Apenas nos
concursos Maratona só encesto pombos que tiveram mais repouso.

Quer dirigir algumas palavras aos jovens que queiram ini.
ciar a aventura de criar pombos de competição?
Arranjem um bom amigo, porque a columbofilia está muito profissional. É difícil vencer neste desporto e sozinho é mais complicado. Precisam de alguém que vos dê a mão. Aprendam não
só a escutar mas também a ouvir os ensinamentos dos mais
velhos. Não desistam nas primeiras dificuldades. Correu mal?
Levantem a cabeça e continuem a lutar, não se deixem abalar
pelas primeiras desilusões. O trabalho é sempre recompensado.
.
Tem algum agradecimento especial?
Sem dúvida, um agradecimento especial à dupla Miguel e Sousa, excelentes columbófilos e amigos com quem muito aprendi
e de onde trouxe excelentes pombos. Agradeço também ao
Rogério Ourives que me ajudou a preencher os boletins para o
campeonato Nacional.

[Vista geral dos pombais]

Sem dúvida encontrei em Estremoz um jovem humilde e dedicado, que não deixou que todos os títulos alcançados até hoje
alterassem a sua postura. Vencedor de inúmeros títulos nas várias especialidades na Colectividade Rainha Santa Isabel,
sem nunca ter ainda alcançado o 1º lugar no campeonato geral, que tanto aprecia. Desde o ano de 2004 a esta parte, sempre presente nos primeiros 5 e, nas piores prestações, nos primeiros 10 no Distrito de Évora. No ano de 2011 a cereja no topo do bolo: Campeão no Clube de Fundo do Alto Alentejo, campeão de Fundo na Colectividade, Campeão Nacional de Fundo, melhor pombo nacional de Fundo e da Maratona, com o seu “400”.
.
A tarde chegou ao fim e era chegada a hora de regressar a casa. Um abraço aos columbófilos da Rainha Santa Isabel que
muito contribuem para o elevado nível competitivo que este distrito tem desenvolvido. Até breve…

[Reportagem realizada pelo Prof. Hélder Galveia]
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Acção de fiscalização
realizada em diversas feiras

A Federação Portuguesa de Columbofilia, conjuntamente com os NPA (Núcleo
de Protecção do Ambiente) e Associações Columbófilas Distritais, tem vindo a
realizar acções de fiscalização à comercialização de pombos-correio, por indivíduos não columbófilos e não portadores de licença específica para o efeito,
.
em diversas feiras do país.
Estas acções tiveram início por volta das 8h00 da manhã. A FPC foi sempre
acompanhada por 3 elementos do NPC, 2 elementos da GNR e por um colum.
bófilo das respectivas Associações columbófilas Distritais
Na primeira fiscalização, realizada no passado dia 25 de Abril de 2012, foram
apreendidos 28 pombos-correio e, na segunda acção realizada no passado
dia 28 de Maio de 2012, foram apreendidos 4 pombos-correio, que estavam a
.
ser comercializados por vários feirantes.
Os proprietários foram contactados, no sentido de reaverem os seus pombos.
-correio, o mais rapidamente possível.
A Direcção da Federação Portuguesa de Columbofilia quer, desde já, agradecer todo o apoio dos intervenientes que acompanharam esta acção de fiscalização e informa que continuará a realizar acções de fiscalização semelhantes
a esta, devido à proliferação de situações de venda ilegal de pombos-correio,
.
em feiras e exposições diversas, em várias localidades do país.
Solicitamos a todos os columbófilos que denunciem situações semelhantes a esta, realizadas em outras feiras, informando a FPC por carta, fax
ou e-mail.
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Desde alguns anos esta parte que a FPC tem disponibilizado a previsão das condições meteorológicas para as soltas, quer
no seu site, quer no site da columbofilia.net. A filosofia inicial deste serviço foi alterada nalguns aspetos desde o ano de
2011: as previsões passaram a estar disponíveis mais cedo (em 2012 estão disponíveis desde a segunda-feira anterior ao
fim de semana das provas), e a inserção da informação passou a estar a cargo do Meteorologista Assistente da FPC. Con.
tudo, o apoio da Universidade de Aveiro manteve-se até hoje.
A informação inserida pretende prever quais serão as condições da atmosfera e astronómicas que irão afetar não só a “mecânica
de voo” do pombo-correio, bem como a sua capacidade de orientação e navegação até ao pombal.
.

Figura 1- A informação é atualizada todos os dias antes da 09H00 e depois da 18H00, hora de Portugal continental
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A informação contém cinco campos para cada linha de voo previsível, quatro permanentes e um eventual para alertas e outra
informação pertinente. A informação meteorológica tem como referência uma janela temporal desde o nascer do sol no local de
.
solta, até cinco horas depois da chegada previsível dos primeiros pombos ao respetivo distrito.
Previsão de nebulosidade Neste campo são apresentadas as condições de nebulosidade e visibilidade. A informação da nebulosidade contempla a quantidade e a altura da primeira camada que cobre mais de metade do céu em cada fase da prova
(local de solta, percurso e chegada). Se existem locais com nebulosidade que cobre mais de metade do céu, cuja altura da ba.
se é inferior a 300 metros, é designada por tetos baixos.
Se há interação do relevo como a nebulosidade, e essa condição tem extensas áreas afetadas, será apresentada a informação
de nevoeiro orográfico. Poderão existir outras formas de nevoeiro, que geralmente são dos tipos de radiação e ou advecção.
Se a previsão dos nevoeiros são esperadas até duas horas do nascer do sol, serão classificados por nevoeiros matinais. A informação relativa à neblina é mais genérica (visibilidades entre 1000 e 5000 metros), que com o céu limpo geralmente dura
.
até uma hora depois do nascer do sol.
Precipitação Neste campo são apresentados os tipos e as formas de precipitação bem como a sua caraterística. A forma de
precipitação poderá ser sólida (neve, granizo, etc) ou líquida, e o seu tipo poderá ser chuva, granizo, chuvisco etc. A característica da precipitação poderá ser contínua ou intermitente, em que mesmo que cesse a precipitação, não ocorrerão abertas, ou
então em regimes de aguaceiros (quando cessa a precipitação existem abertas nítidas, e as nuvens geram a precipitação es.
tão geralmente estão bem separadas).
Vento Neste campo serão apresentados as previsões da direção e intensidade média durante todo o percurso. A informação
contempla dois níveis, a da superfície e dos 300 m, porque é comummente aceite como a altura média de voo do pombo-correio. É o vento aos 300 m que deve ser tomado como referência para avaliar a velocidade previsível do pombo-correio no regres.
so ao seu pombal.
Temperatura neste campo são apresentadas as temperatura mínimas e máximas das proximidades do local de solta e do dis.
trito de chegada.
Informações Meteorológicas Complementares Nesta campo só aparece se existirem parâmetros não incluídos nos anteriores e que se justifiquem ser apresentados. Alertas para situações meteorológicas difíceis, condições de meteorologia espaciais
.
relevantes e os valores da temperatura máxima extremos durante o percurso.
A extensão da linha de voo afetada por determinadas condições meteorológicas são classificadas por isoladas (quando ocorrem isoladamente e afetam menos de um terço do troço da linha de voo considerada) ou frequentes (quando ocorrem com mui.
ta frequência e afetam mais de dois terços do troço da linha de voo considerada).
A informação do Tempo e Soltas é atualizada todos dias antes das 09H00 e depois da 18H00, hora de Portugal continental.
Acrescentando ao que foi apresentado atrás, as previsões do Tempo e Soltas são otimizadas e específicas para cada prova.
Otimizadas, porque são previsões feitas para uma faixa de 50 Km desde o local de solta e o distrito de chegada. Específicas,
porque se é uma prova de velocidade ou uma prova de fundo, a dimensão temporal da previsão varia significativamente. Poderão existir nos designados “sites da especialidade” informações iguais, semelhantes, ou até antagónicas. E este facto explica-se, porque os critérios usados, a extensão espácio-temporal e os fins das previsões desses sítios, dificilmente estarão
alinhados com os pressupostos e os desígnios do Tempo e Soltas.

