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Publicação on-line da Federação Portuguesa de Columbofilia

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

O processo é simples: ao abrir a página no sítio da federação (www.fp.columbofilia.pt), tem apenas de carregar no botão da disquete para depois escolher o local
onde quer gravar o ficheiro. A partir daqui, basta anexar o ficheiro à sua mensagem
de correio electrónico e fazê-la chegar aos seus amigos.

Solta de Barcelona
ocorreu a 29 de Junho

A

prova rainha da columbofilia portuguesa realizou-se a 29 de Junho. Falamos, é
claro, da solta de Igualada (Barcelona)
e que integra o Campeonato Nacional de
Maratona, organizado pela Federação
Portuguesa de Columbofilia. Depois da prova
associativa, que teve lugar a 19 de Maio, é a vez
dos nossos atletas voltarem a percorrer uma
distância superior a 700 quilómetros. Conforme
é possível ver na lista publicada nesta edição
[ver quadro no lado direito], os columbófilos
aderiram em bom número, tendo feito a viagem
para a capital da Catalunha perto de 5.300
pombos em representação de todas as
associações do Continente. A solta teve lugar
às 06H10 de 29 de Junho, com céu limpo,
devendo os primeiros atletas chegar, na melhor
das hipóteses, no final do primeiro dia de prova.
É de Igualada, um município da província de
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Barcelona, que os atletas partiram em direcção
aos seus pombais.
A coordenada do local de solta é o seguinte:
M - 994779 P - 560647

D i s t r i b u i ç ã o
por dis t ri t os

Segundo o regulamento, todos os columbófilos
são obrigados a comunicar, no prazo máximo de
30 minutos, a chegada do primeiro pombo. São
facultativas as comunicações do 2.º e 3.º
Pombo. A informação deve ser prestada para a
Federação Portuguesa de Columbofilia através
do telefone 239853100, do fax 239853105 ou
por e-mail através dosendereços
g e ra l@ fp co lu m b o f i l ia . p t e / o u d e s p o rto@fpcolumbofilia.pt.
Estas comunicações servirão para fazer uma
classificação provisória da prova, com os
resultados finais a serem revelados posteriormente.
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A Federação Portuguesa de Columbofilia convida todos os
columbófilos e amigos a participarem na maior festa da
columbofilia portuguesa que tem lugar a 14 de Julho no
Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, em Mira
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Campeonatos de Mira
No ano em que Gaspar Vila Nova foi eleito Presidente
da Federação Columbófila Internacional (FCI) e
Portugal se sagrou Campeão Olímpico, a vila de Mira
acolheu o Campeonato do Mundo da modalidade. Os
pombais foram montados em Portomar (nas
imediações do Largo da Feira). A dois meses da
prova, o dirigente faleceu, levando a que Lusitano
Espinhal assumisse a liderança da federação
portuguesa e levasse a efeito uma das mais importantes provas da modalidade. Um borracho de Carlos
Marques Prats sagrou-se campeão do mundo. Nesse
dia, o columbódromo passou a designar-se
Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova.
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Já com José Tereso a liderar a Federação Portuguesa
de Columbofilia, realizou-se a 11 de Julho em Mira o
Campeonato do Mundo para Jovens, o 1.º Grande
Prémio Gaspar Vila Nova, o Derby Portugal (AILAC) e
os campeonatos inter-distrital e inter-escolar. Milhares
de columbófilos assistiram, junto ao columbódromo, à
vitória do argentino Guillermo Crisconio no
Campeonato do Mundo para Jovens. Cuba venceu
colectivamente. Carlos Marques, de Leiria, venceu o
Grande Prémio Gaspar Vila Nova, enquanto António
Silva e a Escola Bocage venceram, respectivamente,
os campeonatos inter-distritos e inter-escolar.
Wanderlei Miranda ganhou o Derbi Portugal.

O Columbódromo Internacional 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 modalidade desportiva”. O secretário de Estado apadrinhou a
vitória portuguesa no primeiro Campeonato da Europa,
tendo o holandês Dennis Kroe ganho o segundo
Campeonato do Mundo para Jovens. Na segunda edição
do Grande Prémio Gaspar Vila Nova, Fernando Resende
(Aveiro) levou para casa o automóvel Daewoo Matiz,
enquanto a Escola Padre Donaciano, de Estarreja, foi a
melhor escola.
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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. Quanto ao plano desportivo, destaque para os sete
heróis do primeiro dia, a que se juntaram no dia
seguinte mais 257 companheiros de viagem. O mais
rápido foi constatado às 14h 48m, e logo de seguida
nas colunas do recinto se ouviu o nome de vencedor:
Olivier Hofer, da Suíça. O pombo era um dos concorrentes ao I Campeonato da Europa de Jovens.
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O maltês Mark Farrugia sagrou-se em Mira campeão do
mundo de Columbofilia. A anteceder esta prova, a
Federação Portuguesa de Columbofilia organizou o 6.º
Grande Prémio Internacional Gaspar Vila Nova, prova
ganha pelo austríaco Lutz Primes e onde os portugueses
conseguiram colocar sete pombos 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 todos os
“cantos de Portugal”. Quem ficou surpreendido foi o
Secretário de Estado da Juventude e Desporto,
Hermínio Loureiro, que elogiou a FPC pelo excelente
trabalho que tem vindo a desenvolver.
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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». Na presença do ministro da
Juventude e Desporto, José Lello, Carlos Prats
afirmou ainda que esta vila portuguesa se tornou «o
centro da columbofilia mundial». O primeiro pombo
a dar entrada nos pombais “viajou” da Bélgica e
pertencia ao columbófilo Hollander Hoen. Ao longo
da tarde, muitos colegas de viagem chegaram ao
Columbódromo numa festa que, apesar da muita
chuva, acabou por não ficar estragada.

2 0 0 1

0 0 2

10 anos de história

Cerca de dez mil pessoas deslocaram-se a Mira para
participar em mais uma edição dos Campeonatos
Internacionais. Organizados em conjunto pela
Federação Portuguesa de Columbofilia e Câmara
Municipal de Mira, a sexta edição voltou mais uma vez
a ser a “grande festa da columbofilia mundial”, com a
participação de 26 países e a vitória de um pombo da
Suíça. A delegação de convidados estrangeiros foi
recebida, no primeiro dia, por um coro de mais de uma
dezena de crianças numa cerimónia antecedida da
inauguração de um pombal numa escola de Coimbra.
No 4.º Campeonato da Europa, a França venceu
individualmente e por países.

O austríaco Roman Rauner consagrou-se em Mira
campeão da Europa de Columbofilia, ao colocar um
dos seus pombos no primeiro lugar da prova realizada
no Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova. As
delegações internacionais não pouparam elogios à
organização portuguesa que, mais uma vez, contou
com a presença de milhares de columbófilos à volta do
recinto situado em Portomar. Por países, a Alemanha
venceu a prova, remetendo para o 2.º lugar a selecção
gaulesa e para o 3.º lugar os austríacos. O governador
civil, Fernando Antunes, não poupou elogios ao
Euro'2004 da columbofilia, bem como se congratulou
com a aposta feita na juventude.
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A nona edição dos Campeonatos Internacionais de
Mira correu “de forma extraordinária”. Segundo José
Tereso, presidente da Federação Portuguesa de
Columbofilia, a performance dos pombos, que
atingiram cerca de 90 quilómetros, permitiu que na
primeira meia-hora da prova tivessem chegado perto
de uma centena de atletas e duas horas mais cedo do
previsto. O primeiro a entrar no pombal pertencia ao
francês Antoine Pereira que, desta forma, se sagrou
campeão europeu de columbofilia. Poucos segundos
depois, foi a vez do atleta do CJ Campo de Besteiros
e o terceiro pombo pertencia a Joaquim Guedes que
venceu o Grande Prémio Gaspar Vila Nova.

Mira 2007 a postos
A

g ra n d e fe s t a d a c o l u m b o f i l i a
portuguesa acontece no próximo dia 14
de Julho. Nessa data, realiza-se no
Columbódromo Internacional Gaspar Vila
Nova mais uma edição do Campeonato da
Europa e, como não poderia deixar de ser, a
10.ª edição do Grande Prémio Internacional
Gaspar Vila Nova. Esta prova tem, ano após
ano, afirmado Mira como a capital mundial da
modalidade em provas de one-loft race e em
2007 a situação não se altera. 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 na prova e que têm dado um
colorido diferente ao Largo da Feira, em
Portomar.
Se, do lado dos atletas, o amanhecer é cedo hora prevista de solta em Huelva está
marcada para as 06h30 -, o mesmo se passa
com os columbófilos. O dia começa aos
primeiros raios de sol, altura em que é preciso
estar pronto para fazer a viagem até Mira. Ali
chegados, o primeiro tema da conversa, como
não poderia deixar de ser, é a prova do dia.
Depois de consultados os placards junto à
vedação do columbódromo, é hora de
encontrar os amigos para trocar experiências

e fazer um balanço das últimas épocas desportivas.
DELEGAÇÕES PRESENTES
Ainda não é certo o seu número, mas como
acontece todos os anos muitas delegações
estrangeiras vão marcar presença em Mira. Para
muitos, a deslocação a Mira é já habitual e
obrigatória. A excelência da organização nacional é
vista, para muitos, como um exemplo a seguir
noutros países. Espanha, Alemanha e França, entre
muitas outras delegações, são esperada a 14 de
Julho no columbódromo de Mira. Estes elementos
terão oportunidade de almoçar na tenda junto ao
recinto e assistir à chegada dos pombos. A hora
prevista é entre as 13h00 e as 15h00, devendo
nessa altura ficar-se a saber o nome do novo
campeão europeu e o sucessor de Joaquim Guedes
na lista dos vencedores do Grande Prémio Gaspar
Vila Nova.
Os Campeonatos Internacionais de Mira terminam
com a realização de um jantar na Quinta da Lagoa.
Nesse espaço, serão entregues os prémios
relativos às várias competições realizadas naquela
data no columbódromo de Mira.
As inscrições, quer para o almoço junto à tenda,
quer para o jantar, na Quinta da Lagoa, podem ser
realizadas nos serviços administrativos da
federação.
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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 principal prova dos campeonatos - seis dos sete
primeiros lugares. Depois de ter conseguido os dois
primeiros lugares do Grande Prémio realizado no ano
passado, Joaquim Guedes obteve agora, e pela
segunda vez consecutiva, o primeiro lugar do pódio. A
Família Guedes foi também a vencedora do
Campeonato Nacional Rota com História, que contou
com a presença de D. Duarte..

Programa
Sábado 14 Julho
06h30 Hora prevista para
a solta dos pombos
09h30 Concentração dos
delegados no Hotel Quinta
da Lagoa
09h45 R o m a g e m d e
saudade a Gaspar Vila Nova
10h15 Recepção oficial na
Câmara Municipal de Mira
11h00 Deslocação para o
Columbódromo
13h00 Almoço (ao ar livre
junto ao columbódromo)
15h00 Leilão
18h00 Concentração de
delegados e regresso ao
hotel
20h30 Jantar e distribuição de prémios no Hotel
Quinta da Lagoa

