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

Esta Newsletter é para si...
Campeonatos Internacionais MIRA 2012
Os Campeonatos Internacionais de Columbofilia, (Mira
2012), vão realizar-se no dia 07 de Julho de 2012. Será,
com toda a certeza, uma grande festa para todos os columbófilos, familiares, amigos e para o público em geral.
Nesta data, realiza-se no Columbódromo Internacional
Gaspar Vila Nova o Campeonato da Europa e, como não
podia deixar de ser, a 15ª edição do Grande Prémio FCI
Gaspar Vila Nova. Esta prova tem, ao longo dos anos,
afirmado Mira como a capital mundial de columbofilia em
provas de one-loft race. Este ano será, uma vez mais,
um evento onde muitos columbófilos do mundo fazem
questão de estar.
A solta será realizada em Algoz Algarve, os pombos-correio irão percorrer uma distância aproximada de 370 km.
Para o dia da competição, estão previstas uma série de iniciativas que vão ser do agrado dos milhares de visitantes que,
ano após ano, marcam presença em Portomar-Mira. No Columbódromo será colocado, à semelhança do ano anterior, um
ecrã gigante de Leds de alta qualidade, para que todos os presentes possam observar a chegada dos pombos-correio.
A excelência da organização dos Campeonatos de Mira é vista, por todos os delegados das Federações que fazem parte
.
da FCI, como um exemplo a seguir noutros países.
Aproveitamos para lançar o repto de se organizarem excursões em conjunto com as escolas, com o apoio das Juntas de
Freguesias ou Câmaras Municipais para estarem presentes em Mira e trazerem os mais novos e famílias a assistir ao
evento “de grande público” e de importante afirmação da columbofilia como desporto, também colectivo.
Esta é uma grande oportunidade de convívio de columbófilos, famílias e amigos.

Destaque

Retrospectiva de Mira
Uma viagem às várias edições dos
Campeonatos Internacionais de Mira desde
1997

Atenção:
Sempre que enviar alguma informação,
faça-o acompanhado com fotografias.
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1 9 9 7
» Em 1997, Gaspar Vila Nova, foi eleito Presidente da
Federação Columbófila Internacional (FCI);
.
» Portugal sagrou-se Campeão Olímpico e Campeão do
Mundo em Portugal;
.
» Os pombais (Columbódromo) foram construídos em
Portomar - Mira (nas imediações do Largo da Feira);
» A dois meses da prova, faleceu o Presidente da FPC,
Gaspar Vila Nova e levando a que Lusitano Espinhal
assumisse a liderança e levasse a efeito uma das mais
.
importantes provas da modalidade;

[Carlos Marquez Prats, o Campeão do Mundo, observa
o seu borracho]

» Um borracho de Carlos Marquez Prats sagrou-se
.
Campeão do Mundo;
» Neste dia, o Columbódromo passou a designar-se
Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova.

1 9 9 8
» Em 1998 José Tereso já liderava a presidência da FPC;
» A FPC organizou os seguintes Campeonatos:
- Campeonato do Mundo para Jovens Columbófilos,
- O 1º Grande Prémio Gaspar Vila Nova,
- O Derby Portugal (AILAC),
- O Campeonato Inter-Distrital,
- O Campeonato Inter-Escolar;
» O Argentino, Guillermo Crisconio” venceu o Campeonato do Mundo para Jovens;
» Carlos Marques, de Leiria, venceu o Grande prémio
Gaspar Vila Nova;;
» A Escola Bocage, venceu o Campeonato Inter-Escolar;
[O Presidente José Tereso ladeado pelo “Veterano”
José Torres e um promissor columbófilo Diogo Brito]

» Wanderlei Miranda ganhou o Derby Portugal.
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1 9 9 9
» Em 1999,o Columbódromo Gaspar Vila Nova, foi visitado pela primeira vez por um membro governamental.
Fausto Correia teve oportunidade de conhecer de perto a realidade da columbofilia, tendo admitido que
“não tinha a mínima noção da grandeza desta modali.
dade desportiva”.
» Foi organizado pela primeira vez o Campeonato da
.
Europa ;

[Secretário de Estado da Modernização Administrativa,
Dr. Fauto Correia entre os autarcas de Mira e dirigentes
da FPC]

» O secretário de Estado apadrinhou a vitória portugue.
sa no Campeonato da Europa;
» Na Segunda edição do Grande Prémio Gaspar Vila
Nova, Fernando Resende, de Aveiro levou para casa o
automóvel da marca “Daewoo Matiz”;
.
» A escola Padre Donaciano, de Estarreja, foi a melhor
escola.

2 0 0 0
» A jornada que a Federação Portuguesa de Columbofilia organizou pelo quarto ano consecutivo em Mira foi um
sucesso em todos os sentidos. O público, apesar do
grande calor que se fazia sentir, aderiu em grande número. A organização, na voz dos delegados internacionais, pautou-se uma vez mais pela eficiência;
» No plano desportivo, destaque para os setes alados
do primeiro dia, a que se juntaram no dia seguinte mais
257 companheiros de viagem. O mais rápido foi constatado às 14h48, tendo sido o vencedor do Campeonato
da Europa de Jovens, Oliver Hofer, da Suíça;
» Neste ano, a Federação Portuguesa de Columbofilia,
realizou o 1º Torneio das Nações Latino Americanas;
[Vista geral do público presente nos Campeonatos de Mira]
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» O presidente da Federação Columbófila Internacional,
Carlos Prats, vaticinou na sessão solene dos Campeonatos Internacionais de Mira que “daqui a alguns anos,
a columbofilia portuguesa será líder mundial” e, que esta
vila portuguesa se tornava “o centro da columbofilia
.
mundial”;
» O ministro da Juventude e Desporto, José Lello, esteve presente nos Campeonatos Internacionais de Mira;
» O ministro da Juventude e Desporto, José Lello, durante a visita a Coimbra, como titular da pasta do desporto teve
oportunidade de inaugurar o pombal da Escola EB 2,3
Poeta Manuel da Silva Gaio e visitar a sede da Federação, onde conheceu em pormenor a actividade federativa
tendo ainda assistido a uma apresentação relativa ao
projecto de informatização.
.
» O primeiro pombo a dar entrada no Columbódromo
pertencia ao columbófilo Hollander Hoen (Bélgica);
.
» Dr. José Tereso é eleito Vice-Presidente da FCI.

2 0 0 2
» Cerca de dez mil pessoas deslocaram-se a Mira para
participar na Sexta edição dos Campeonatos Internacio.
nais de Columbofilia;
» A FPC organizou o Campeonato da Europa e o Torneio
.
das Nações Latino Americanas;
» Este evento teve a participação de 26 países e a vitória foi conseguida por um pombo da Suíça;
.
» No 4º Campeonato da Europa, a França venceu individualmente e por países;
.
» A delegação de convidados estrangeiros foi recebida,
no primeiro dia, por uma coro de mais de uma dezena
de crianças numa cerimónia antecedida da inauguração
de um pombal escolar, no Jardim Infantil dos Serviços de
Acção Social da Universidade Coimbra;
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» O maltês Mark Farrugia sagrou-se em Mira campeão
do mundo de Columbofilia;
.
» A anteceder esta prova, a Federação Portuguesa organizou o 6º Grande Prémio Gaspar Vila Nova, prova
ganha pelo austríaco Lutz Primes e onde os portugueses conseguiram colocar sete pombos-correio nos dez
primeiros lugares;
.
» Mais uma vez, o Columbódromo Internacional Gaspar
Vila Nova recebeu, durante os dois dias das provas,
milhares de columbófilos vindos de todo o país;
» O Secretário de Estado da Juventude e desporto, Hermínio Loureiro, esteve presente neste evento e elogiou
a FPC pelo excelente trabalho que tem vindo a desenvolver;
.
» Neste evento, tivemos ainda uma presença muito especial, o Príncipe da Arábia, Abdulrahman Al Faisal,
que ficou encantado com os campeonatos de Mira e com
a organização da FPC.
.

2 0 0 4
» Em Mira, o austríaco Roman Rauner sagrou-se
campeão da Europa de Columbofilia, ao colocar um dos
seus pombos-correio no primeiro lugar da prova realizada no Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova;
» A Alemanha venceu a prova por países, remetendo
para o 2º lugar a selecção gaulesa e para o 3º lugar
os austríacos;
.
»Foi o primeiro ano que se realizou o primeiro campeonato Inter-Escolar. Nesta prova, participaram 14 escolas
com núcleos de columbofilia, nomeadamente: a Escola
Padre Donaciano; Os Traquinas; Escola Secundária
Bocage; Escola da Pedrulha; Escola Silva Gaio; Jardim
Infantil Universidade de Coimbra; Escola Jean Piaget;
Escola Vieira da Silva; Escola Alto do Minho; Escola
D. Pedro II; Escola P. Gonçalo Sampaio; Mensageiros
de São Cosme; Escola Rainha Santa Isabel; Escola EB
2,3 Santa Iria; (ganhou a Escola Silva Gaio).
.
.
» O governador civil, Fernando Antunes, não poupou elogios aos campeonatos internacionais Mira 2004, congratulando-se
com a aposta feita na juventude.
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2 0 0 5
» A nona edição dos Campeonatos Internacionais de
Mira contou com a presença de pombos-correio oriundos
de 18 países. A FPC organizou os Grande Prémio Gaspar Vila Nova, o Campeonato da Europa e Europa de
Jovens, o Torneio Latino Americano e o Campeonato
.
Inter-Escolar;
» Os pombos-correio atingiram uma média de 90 km/h,
que permitiu que na primeira meia hora da prova tivessem chegado perto de uma centena de atletas, duas
.
horas mais cedo do previsto;
» O primeiro pombo a dar entrada no columbódromo
pertencia ao columbófilo francês Antoine Pereira que,
desta forma, se sagrou campeão europeu de columbofilia. Joaquim Guedes venceu o Grande Prémio Gaspar
Vila Nova;
.
» Neste ano, a FPC organizou as Olimpíadas na Cidade
do Porto;
.
» Dr. José Tereso é eleito Presidente da FCI.

2 0 0 6
» A Família Guedes foi a grande vencedora da presente edição dos Campeonatos de Columbofilia realizados
.
em Mira;
» Esta equipa, liderada pelo columbófilo Joaquim Guedes, dominou por completo a competição, tendo obtido
no Grande Prémio Gaspar Vila Nova, seis dos sete pri.
meiros lugares.
» A Familia Guedes foi também a vencedora do Campeo.
nato Nacional Rota com História;
» Sua Alteza Real, D. Duarte Pio de Bragança, honrou
os Campeonatos de Mira e a Columbofilia com a sua
presença para assistir à chegada dos pombos-correio.

[O Presidente da FPC,José Tereso, sua Alteza Real
D. Duarte Pio de Bragança e o Presidente a Câmara de Mira
João Reigota]
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» Neste ano, os portugueses estiveram em grande des.
taque, tendo vencido em quase todas as provas;
» Os primeiros três pombos-correio a chegar a Mira foram
portugueses ( 1º Inês Oliveira Sá, 2º Luís Serrano & José
Serrano e em 3º Lugar Pedro Nozolino & Mendonça);
» As três equipas portuguesas tiveram a mesma posição
.
no Grande Prémio Gaspar Vila Nova;
» No Campeonato da Europa, sagrou-se campeã a equi.
pa portuguesa, Martinho & Mauzinho;
» No Torneio Joaquim Rodrigues Branco, nas 8 provas
realizadas, apenas na prova de Elvas ganhou a equipa
SG W Huebner & M Soellner (Alemanha);
.
» O Presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia, Dr, José Tereso, é reeleito para a presidência da FCI.

2 0 0 8
» O belga, Beckers Paul, sagrou-se em Mira campeão
.
da Europa de Columbofilia em Mira;
» No campeonato Grande Prémio Gaspar Vila Nova, a
prova foi ganha pela equipa alemã, Team Sylt/B, tendo
o português António Joaquim Cachaço, conseguido o 4º
.
lugar;
» Mais uma vez, o Columbódromo Internacional Gaspar
Vila Nova recebeu, milhares de columbófilos vindos de
todo o país;
.
» O Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Carlos Cardoso, esteve presente neste evento, bem
como o Dr. António Pina da Fonseca, da DGV, e enalteceram a FPC pelo excelente evento e organização;
[ Vencedores do cameonato Inter-Escolar / ficando em
1º lugar a Escola Silva Gaio, em 2º a Escola Gonçalo
Sampaio e em 3º lugar Mensageiros de S. Cosme]
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2 0 0 9
» Neste ano, estiveram presentes o Dr. Brás Marques
( Director de Serviços Veterinários da Região Centro),
Dra. Catarina Rodrigues (Dir. Regional Centro do IDP) e
o Professor Doutor Fernando Bernardo (Sub Director
.
Geral de Veterinária];
» O Presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia, Dr. José Tereso, aproveitou o ensejo para homenagear, com a medalha dourada da FPC, o Prof. Dr. Fernando Bernardo (Sub Director Geral de Veterinária) e
Auricélio de Matos, pelos serviços relevantes prestados
.
à columbofilia;
» A FPC organizou, em simultâneo, o 12º Grande Prémio
Internacional Gaspar Vila Nova, o 9º Campeonato Europeu, o 8º Campeonato Europeu de Jovens, o 3º Torneio
Internacional Prof. Branco / Rota com História e o Campeonato Inter-Escolar;
.
[ Homenageados com o Presidente da FPC, Presidente
da C.M.Mira e o representante da FCI]

2 0 1

» O Presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia, Dr. José Tereso, é reeleito para a presidência da FCI.

0
» Mira voltou a ser a “Capital Mundial da Columbofilia”,
assumindo-se como uma referência no calendário das
provas da Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC)
e da Federação Columbófila Internacional (FCI);
» O Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, em
Portomar (Mira), recebeu milhares de columbófilos para
assistir ao Grande Prémio Gaspar Vila Nova, ao Torneio
Internacional Prof. Rodrigues Branco, o Campeonato
Europeu e Europeu de Jovens e ao Campeonato Inter.
-Escolar;
» Inês Oliveira Sá foi a proprietária do 1º Pombo-Correio
a cortar a fita para a vitória no Grande Prémio Gaspar
Vila Nova e o 1º atleta a chegar a Mira;
.

[ 1º Pombo-Correio a ser constatado nos Campeonatos
Internacionais de Mira 2010, pertencente à Columbófila
Inês Oliveira Sá]

» Dr. José Tereso é reeleito Presidente da Federação
Portuguesa de Columbofilia;
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2011
» A Federação Portuguesa de Columbofilia organizou
o Campeonato do Mundo. Desde 2003 que não realizava um evento onde todos os columbófilos, pertencentes
às Federações que integram a FCI, pudessem medir
forças. Foi um grande desafio, para a FPC, a organiza.
ção de um evento desta dimensão;
» Esta organização foi conquistada por Portugal, derrotando as candidaturas Húngaras e Italianas. Esta atribuição é o reconhecimento da capacidade de organização da FPC, e também um voto de confiança assente
nos inúmeros êxitos conseguidos na organização de
várias edições dos Campeonatos da Europa e Campeonatos do Mundo, disse o Presidente da FPC, Dr. José
.
Tereso;
» Neste ano, participaram nos Campeonatos de Mira 24
.
países;
[ José Peseiro marcou presença em Mira]

» Grande destaque para o alemão, Thomas Bremen, que
se sagrou em Mira campeão do mundo e da europa de
Columbofilia. O seu Pombo-Correio foi o primeiro a ser
constatado e o primeiro no Grande Prémio FCI Gaspar
Vila Nova. O atleta de Nelson Azevedo ficou em segundo
lugar no Campeonato do Mundo;
.
» Os delegados, durante a visita a Mira, visitaram o
Pombal Escolar de Estarreja e tiveram a oportunidade
e inaugurar o Pombal Escolar e Social - Pró Vida, situado na Freguesia da Tocha (Distrito de Coimbra);
» Neste evento, tivemos ainda uma presença muito especial, José Peseiro, treinador de futebol do Sporting
Clube de Braga, que apadrinhou o Campeonato do Mun.
do de Columbofilia Mira 2011;
» O Presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia, Dr, José Tereso, é reeleito para a presidência da FCI;

[ Pombal Escolar e Social “Pro Vida”]

» Foi o ano da mudança da imagem dos Campeonatos
Internacionais de Columbofilia - Mira;

Criamos campeões desde 1997

