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VACINAÇÃO CONTRA A PARAMIXOVIROSE

No  Enquadramento  legal   sobre  “A  VACINAÇÃO  OBRIGATÓRIA  CONTRA  A
PARAMIXOVIROSE e  que  DECORRE  OBRIGATORIAMENTE  DE  DIRECTIVAS
EMANADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (Edital n.º 2 de 04 agos.2009) E
PELA  UNIÃO  EUROPEIA”,  ressaltou  o  agora  divulgado  comunicado  da  FPC,  que
conclui:
“Assim, foi necessário tomar a medida que ora se divulga, apresentação da fatura de
aquisição da vacina, com o objetivo de credibilizar todo o processo de vacinação.”
Nesta perspectiva, a Federação Portuguesa de Columbofilia diz, exemplificando, num
esclarecimento à posteriori, diz:

3.  Nas  vacinas  adquiridas  após aquela  data  (30  de  Junho de  2015)  só serão
aceites como comprovativos da vacinação:

  A fatura/recibo de aquisição emitida  em nome do columbófilo,  discriminando a
marca   da vacina, nº de doses e validade.  

 Sempre  que  os  pombos  forem   vacinados  por  um veterinário a  declaração  do
médico veterinário junta com uma lista dos pombos vacinados, devidamente carimbada
e  assinada  pelo  veterinário,  servirá  de  comprovativo  não  sendo,  nesse  caso,
necessário apresentar a fatura.  

4. No caso em que dois columbófilos se associam na compra da vacina a fatura deve
ser emitida em nome de um deles, devendo a coletividade juntar a respetiva fatura às
listas  de  vacinação  dos  columbófilos  envolvidos,  previamente  ao  envio  dos
comprovativos à FPC.

5. “No caso em que seja exigida aos columbófilos prescrição médica-veterinária para a
aquisição  da  vacina  o  veterinário  oficial  da  FPC  estará  disponível  para  emitir  as
respetivas prescrições. Sugere-se, para uma melhor eficiência,  que os pedidos das
prescrições sejam efetuados pela coletividade identificando os respetivos associados.  

6. Sempre que se justifique um contato direto com o veterinário oficial da FPC poderão
utilizar o seguinte endereço de e-mail: veterinario@fpcolumbofilia.pt 
A Direção da F.P.C.”
NORMA A SER SEGUIDA PELA ASSOCIÇÃO COLUMBÓFILA DO DISTRITO  DO
PORTO (ACDP)

- Os columbófilos que queiram vacinar os seu pombos, dever-se-ão dirigir  às
farmácias  que  tenham  departamento  de  medicamentos  veterinários  ou,
especificamente, a  farmácias veterinárias, munidas da respectiva receita médico-
veterinária;

-  No  caso  de  quererem  recorrer  à  ajuda  do  médico  veterinário  oficial  da
Associação,  os  columbófilos  interessados  poderão  levar  os  seus  pombos  à
Associação para o efeito, ou, em alternativa, solicitar às respectivas Sociedades
que queiram, elas próprias, por moto próprio ou com a ajuda de um profissional
veterinário vacinar os seus pombos, seguindo os seguintes trâmites:
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 1 - Enviar para a secretaria da ACDP, sob a chancela do Responsável Técnico, as
relações dos columbófilos que necessitem de receita, isoladamente ou em grupo
de modo a perfazer o nº de doses da respectiva embalagem; (para facilidade dos
procedimentos, sugere-se o preenchimento segundo o formulário que se anexa)

2 – Uma vez, adquirida a vacina, nos moldes da orientação dada pela Federação
“(A fatura/recibo  de  aquisição emitida  em nome do  columbófilo,  discriminando  a
marca da vacina, nº de doses e validade)”, as Sociedades deverão remeter para a
ACDP, no acto da  inscrição, a validação dos formulários então remetidos. 

Sem  o  cabal  cumprimento  das  técnicas  de  aplicação  da  vacina  e  eventuais
futuras  falhas  no  processo  de  imunização,  recorda-se  a  obrigatoriedade  de
aplicação da Normativa da DGAV com sequestro obrigatório do pombal atingido
e  consequente  inibição da participação desportiva, conforme lei vigente.

3 – Recorda-se que as vacinas homologadas em Portugal são as seguintes:

COLOMBOVAC PMV    
COLOMBOVAC PMV / POX   
NOBILIS PARAMIXO P201  

Porque  o  assunto  é  demasiado  sério  e  estas  falhas  podem
comprometer  toda  uma  estrutura,  assente  em  moldes  de  um
desporto, que se pretende cada vez mais exemplar, apelamos para a
melhor compreensão e o rigoroso cumprimento das normas em vigor.

A Direção                                                  C.Desportivo
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