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Terminado o período de Pré-Inscrição para a Campanha Desportiva 2018 e
analisados os dados, a ACDPorto congratula todos os columbófilos do Distrito do Porto
por mais uma demonstração de força e dedicação a este desporto. A Campanha 2018
fica marcada pela novidade do compeonato paralelo de Linha Leste, que tem neste
momento uma inscrição que esgota um camião. Os restantes 6 camiões têm também a
sua capacidade praticamente esgotada conforme os elementos que apresentamos.
Face às várias condicionantes que inegavelmente marcam este inicio de
Campanha 2018, tais como um novo elenco diretivo, prazos apertados, um
campeonato novidade, achamos que ninguém conseguiria prever com exatidão o que
se iria passar durante a pré-inscrição. Face aos resultados apurados pensamos poder
dizer que estamos todos de parabéns pois, a nível nacional, seremos provavelmente a
única Associação a aumentar o número de pombos transportados em competição.
Até 4 de Dezembro as Coletividades devem analisar os resultados da PréInscrição, podendo ajustar os mesmos, tendo no entanto em mente que, muito
dificilmente poderão haver alterações de grande relevo, tanto em grades atribuídas
como na constituição das zonas relativamente ao ano anterior. De qualquer forma a
ACDPorto estará sempre disponível para ouvir as Coletividades interessadas. Deverão
remeter o formulário de inscrição em anexo, validados com assinatura e carimbo da
Coletividade, acompanhados de 50% do valor da inscrição.
No campeonato Linha Leste, também até 4 de Dezembro, e estando neste
momento o camião esgotado, as Coletividades encestadoras devem apenas ajustar as
suas inscrições com os columbófilos que efetuaram pré-inscrição numa coletividade
que não cumpra o requisito mínimo para poder ser encestadora. Assim, caso estejam
interessados, esses columbófilos devem validar a sua inscrição perante uma das
Coletividades encestadoras. Toda e qualquer outra inscrição não poderá ser aceite por
insuficiência do camião de transporte. Atempadamente iremos reunir com as
Coletividades encestadoras de forma a encontrarmos um método eficaz para o
encestamento e recolha das grades. Não é necessário nesta fase efetuar qualquer
pagamento referente a este campeonato.
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