
Comunicado sobre Vacinação 

A Federação solicitou à Sociedade Farmo-Química, Lda. – FARMOQUIL e à 
empresa Intervet Schering-Plough, na qualidade de distribuidoras nacionais 
das vacinas Colombovac PMV e Colombovac PMV/POX e Nobilis Paramixo 
P201 que nos informassem sobre a disponibilidade das vacinas mencionadas, 
e prazos de validade. 
Face ao teor das comunicações recebidas informamos que: 
 

Relativamente à vacina Colombovac 
 

- A partir do final da próxima semana estará disponível no mercado a vacina 
Colombovac PMV/POX em quantidade suficiente para o normal abastecimento 
do mercado. 
 

- A vacina Colombovac PMV não será comercializada. 
 
Relativamente à vacina Nobilis Paramixo P201 
 

- A vacina está a ser comercializada normalmente estando garantidos os stocks 
necessários para o normal abastecimento do mercado. 
 

-  O Lote que se encontra em comercialização termina a sua validade a 31 de 
Outubro de 2009, podendo ser utilizadas até esta data sem qualquer problema. 
 

- O próximo lote começará a ser comercializado (com validade bastante 
alargada) antes do dia 31 de Outubro de 2009. 
 

- As embalagens de Nobilis Paramyxo passarão (a partir de agora) a ser 
comercializadas com 2 autocolantes de cor diferente, apostos em cada uma 
delas, de forma a facilitar o comprovativo de vacinação por parte dos 
columbófilos e a permitir um melhor controlo das mesmas. Os Columbófilos 
deverão utilizar um (o azul) no boletim individual de vacinação e entregar o 
outro (vermelho) na respectiva colectividade. 
 
ATENÇÃO: 
 

§ Legalmente só é permitido a utilização de vacinas homologadas pelas 
autoridades sanitárias portuguesas.  

 

§ A vacinação é obrigatoriamente controlada pelos Conselhos Técnicos. 
 

§ Pombos vacinados com outras vacinas que não as homologadas ficarão 
impedidos, nos termos do artigo 3º alínea f) do Regulamento Desportivo 
Nacional, de participar na campanha desportiva. 

 

§ Solicita-se uma leitura atenta da circular da vacinação para a época 
desportiva 2009/2010. Esta circular será afixada oportunamente no site 
da federação e remetida a todas colectividades e associações 
conjuntamente com o processo de recenseamento. 

Em anexo encontram as comunicações trocadas com as empresas supra 
mencionadas. 

Coimbra, 25 de Setembro de 2009 

A Direcção



 



 



 

 

 


