COMUNICADO

Após o anúncio público das medidas de confinamento, foi, hoje, à tarde, publicado o
Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que regulamenta o estado de emergência.
Quanto à prática desportiva, o referido Decreto consagra a seguinte norma:
“Artigo 34.º
Atividade física e desportiva
1 - Apenas é permitida a atividade física e o treino de desportos individuais ao ar livre,
assim como todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas,
sem público e no cumprimento das orientações da DGS.
2 - Para efeitos do presente decreto, são equiparadas a atividades profissionais as
atividades de atletas de alto rendimento, de seleções nacionais das modalidades
olímpicas e paralímpicas, da 1.ª divisão nacional ou de competição de nível competitivo
correspondente de todas as modalidades dos escalões de seniores masculino e
feminino, os que participem em campeonatos internacionais a atividade de
acompanhantes destes atletas em desporto adaptado, bem como as respetivas equipas
técnicas e de arbitragem.
3 - As instalações desportivas em funcionamento regem-se pelo disposto no n.º 4 do
artigo 20.º, com as necessárias adaptações.”
O Decreto contém, ainda, uma lista de instalações e estabelecimentos que se devem
manter encerrados, entre os quais constam espaços fechados para a prática
desportiva.
As especificidades do nosso desporto e a redação da lei não permitem uma
interpretação clara e indubitável da aplicação da citada norma ao nosso desporto.
Nesses termos, e por forma a garantir o cumprimento das normas em vigor por todos
e, acima de tudo, assegurar a proteção e a segurança dos praticantes do nosso
desporto, a Federação Portuguesa de Columbofilia solicitou, com carácter de urgência,
um esclarecimento às autoridades competentes sobre a aplicação da referida norma
ao desporto columbófilo.
Até à obtenção do cabal esclarecimento solicitado, a Federação Portuguesa de
Columbofilia recomenda veementemente que se abstenham de realizar soltas de
pombos-correio e apela ao cumprimento das normas de saúde pública, para proteção
de todos.
Mira, 14 de Janeiro de 2021
A Direção da FPC

