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Assunto: Derby + Pombal dos Campeões 2017

Ex.mos Srs.,

Serve a presente para o convidar a estar presente na prova final do Derby + Pombal dos
Campeões 2017 que ocorrerá no próximo dia 8 de Julho (sábado).
Infelizmente,  a  preparação dos borrachos não correu da forma que todos queriamos,
apesar  do  constante  acompanhamento  veterinário  que  tiveram  desde  a  chegada  às
nossas instalações.  
Este ano, a par de do 1º surto de tricomoníase, aconteceu que coincidentemente com a
chegada  dos  dois  últimos  borrachos,  foi  diagnosticada  uma  circovirose  que,  pela
imunodepressão provocada, não só agravou a doença em curso, como nos obrigou a
tratar com dimetridazol por 6 dias, e, na semana seguinte, apesar de alguma melhoria nos
resultados, com ronidazol, também por 6 dias só assim se conseguindo controlar o surto,
após baixas significativas. A coccidiose deste ano foi de pequena importância, tendo sido
tratados uma única vez mas, da imunodepressão pela circovirose, saltou uma E-Coli que
felizmente deu boa sensibilidade antibiótica.

Assim,  decidiu  a  Direção  da  ACDPorto  restituir  o  valor,  a(s)  anilha(s)  e  o(s)
respetivo(s) titulo(s) de propriedade do(s) pombo(s) inscrito(s) para o Derby que não
resistiram  a  este  surto  e  ajustar  o  numero  de  senhas  para  almoço consoante  o
número de pombos que ainda se encontram em competição ou se perderam na
adução ao pombal ou nos treinos.

No caso dos pombos inscritos para o Pombal dos Campeões, devolveremos a(s) anilha(s)
e o(s) titulo(s) de propriedade mantendo o numero de senhas atribuídas para almoço.
Acreditamos, apesar das dificuldades passadas, ser esta a forma mais justa e séria de
resolver a situação
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