
 
 

 
 

                  INTRODUÇÃO 

          Circularn.º20/2021 

Data:11/05/2021 

Já a vivermos o segundo ano de uma situação que beliscou todo o Mundo, gostaríamos de colocar 
em prática a ideia que em 2020 trouxemos à columbofilia do distrito. A ideia é única e simplesmente 
a de que possamos celebrar a Columbofilia na sua plenitude, com uma Jornada Columbófila que 
nos faça reviver, no mesmo dia, as vertigens dos concursos de Velocidade, a sobriedade de um 
concurso de Meio-Fundo e a ansiedade de um Concurso de Fundo. 
 
As Provas realizar-se-ão todas no dia 22 de Maio de 2021, terão um regulamento próprio, serão 
efectivadas se houver inscrições mínimas e, acima de tudo, galardoarão os columbófilos com 
subsídios apetecíveis e recompensarão as coletividades encestadoras. 

REGULAMENTO 
 

1. As provas de Vendas Novas, Aivados e Valencia del Cid efectuar-se-ão todas no p.f. 
22/05/21; 

2. As grades para esta jornada têm de ser requisitadas ao mesmo tempo, até ao dia 17/05; 

3. A quota por pombo é a seguinte: 
 
Vendas Novas - € 0.50 
Aivados - € 0,75 
Valencia del Cid - € 1,00 
 
Limite por grade: 
Vendas Novas – 35 pombos 
Aivados – 30 pombos 
Valencia del Cid – 20 pombos 

 

• 20% do valor das inscrições reverte a favor das coletividades encestadoras 
 

4. O encestamento é livre, mas para efeitos classificativos GPC Columbófilo só contam 25 
pombos em cada uma das provas de velocidade e meio-fundo e 20 para fundo. Para o GPC 
Pombo Ás, contam todos os pombos encestados; 

 
5. A ACD Porto efetuará classificações por prova e uma classificação Geral das três provas 

(melhor equipa de 2 pombos no somatório das três provas); 
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6. Serão atribuídos subsídios por mérito desportivo para fomento da columbofilia (ver tabela); 

7. As coletividades encestadoras são responsáveis por toda a logística inerente, inclusive por 
efetuar as classificações de todas as provas no programa GPC (atempadamente daremos 
instruções) e remeter os dados, via internet, para a ACDPorto; 

8. Não havendo inscrições suficientes por prova, não haverá classificação geral, somente por 
especialidade (mínimo por prova – 200 Grades); 

 
9. As concentrações serão designadas de acordo com os pedidos de grades efetuados para 

cada uma dasprovas; 

10. As coletividades deverão respeitar o estipulado no Regulamento Desportivo Nacional em 
pontos que não estejam devidamente assinalados neste Regulamento próprio; 

11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Desportivo da ACDPorto. 
 
 
 

 GPC POMBO ÀS  GPC  
COLUBOFILO 

Classificação VENDAS 
NOVAS 

AIVADOS VALENCIA 
DEL CID 

GERAL 

1º 250 500 750 1000 

2º 150 300 500 750 

3º 100 200 300 500 

4º a 10º 50 75 100 --- 

11º a 50º 10 20 30 --- 

 
 

 
 

A Direção                    O C.Desportivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


