
     
 

 

 

 



     
 

Condições Gerais - Mira 2021 

1. Quais as provas em disputa? 

A Federação Portuguesa de Columbofilia organiza no mesmo dia as seguintes provas: 

 FCI Campeonato da Europa e da Europa de Jovens  
Competição destinada à participação de seleções nacionais que 
representem países que integram a FCI. 
  

 Torneio Ibero Latino Americano - AILAC 
Competição destinada à participação de seleções nacionais que 
representem países que integram a Associação Ibero Latino Americana 
de Columbofilia. 
    

 FCI Grand Prix de Portugal  
Competição destinada à participação individual para columbófilos 
inscritos em Federações que integrem a FCI. 
  

  

2. Qual o período de receção dos pombos? 

Os borrachos deverão ser enviados entre 1 de Abril a 15 de Junho de 2021. 

 

3. Qual a idade dos pombos à data de envio? 

No momento do envio dos borrachos a idade não deverá ser inferior a 40 dias nem 
superior a 60 dias. 

 

4. Os pombos deverão ser previamente vacinados? 

Os pombos devem ser vacinados 21 dias após o seu nascimento, para que possam ser 
revacinados, aquando da sua entrega ao columbódromo. Os participantes deverão 
especificar a data da vacinação e a vacina utilizada (entre as homologadas em 
Portugal). 

 

5. Como Enviar os pombos? 

a) Poderá entregar os pombos diretamente no Columbódromo Internacional Gaspar vila 
Nova. Nesse caso deve fazer um contacto prévio com o tratador do Columbódromo de 
Mira, Sr. António, através do seguinte número +351 916 461 474. 
 



     
 
 

Destinatário: 
 
Federação Portuguesa de Columbofilia 
Mira Center, Rua do Matadouro, 2º andar, salas 208-210 

Valeirinha 

3070-436 Mira 

Telf. + 351 231 247 029 / Email: geral@fpcolumbofilia.pt; 

 
          Telemóvel: +351 916 461 474 (tratador Columbódromo, Sr. António). 

No caso de envio de pombos a partir do estrangeiro: 

Se pretender enviar os pombos por avião, por favor siga os seguintes passos:  

a) Enviar, por e-mail (geral@fpcolumbofilia.pt), a AIR WAYBILL (AWB), uma lista com a 
identificação de todos os pombos, uma cópia do certificado sanitário, uma fatura com a 
nota “Sem valor comercial” e uma declaração de doação à Federação Portuguesa de 
Columbofilia.  

Importante: Envie os documentos originais com a carga (pombos)  

 

b) Envie os pombos para o seguinte destino: 
Federação Portuguesa de Columbofilia 
Aeroporto Humberto Delgado – Lisboa, Portugal  

Nota: Os pombos não devem chegar no decurso dos fins-de-semana porque a alfândega 
está fechada nestes dias.  

 

6. Quais os documentos a enviar com os pombos? 

Com os pombos devem ser entregues os seguintes documentos: 

 Pedigrees + Títulos de propriedade. 
 Declaração de vacinação contra a Doença de Newcastle (com indicação 

da vacina utilizada e o dia da sua administração). 

 

 

 



     
 

7. Diversos  

 Todos os pombos serão anilhados com anilhas eletrónicas 
   

 A FPC manterá informação permanentemente atualizada em 
www.fpcolumbofilia.pt 
  

 Todos os pombos participantes após a sua entrega no columbódromo passam a 
ser propriedade da FPC, competindo à mesma decidir o seu fim. 
  

 As datas dos treinos, da prova final, bem como, as respetivas distâncias, 
poderão ser alteradas de acordo com as condições climatéricas ou outras 
circunstâncias de força maior. 
  

 A organização não assume qualquer responsabilidade em caso de perda de 
pombos, acidente ou doença que impeça a sua participação nos treinos ou prova 
final. Não haverá lugar à devolução das taxas de inscrição. 
   

 Em caso de acidente ou morte de algum pombo durante o período de adução, os 
proprietários serão notificados pela organização para eventual substituição, sem 
custos extras, até ao dia 30 de Junho.  

NOTAS IMPORTANTES: 

 O proprietário dos pombos que não tenha enviado, até à prova final, título de 
propriedade e/ou o pedigree ou cujo pedigree não identifique corretamente a 
origem dos pombos será penalizado em 50% do valor dos prémios ganhos nas 
diversas competições onde participe e não terá direito à eventual 
comparticipação no valor da venda dos seus pombos em leilão.  
  

 Solicitamos a todos os participantes o número de telemóvel no ato da inscrição, 
para que possamos enviar, via SMS, informações relevantes sobre a evolução 
dos seus pombos na competição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

FCI Grand Prix de Portugal 2021 

1. Condições de Participação 

 A Prova é aberta à participação de columbófilos portugueses e estrangeiros. 

2. Inscrições 

 A taxa de inscrição é de € 100 (cem euros) por pombo; 
  

 Por cada equipa de 5 pombos admite-se o acréscimo de 1 pombo extra, gratuito, 
que ficará afeto à respetiva equipa. 
  

 Por cada equipa de 10 pombos admite-se o acréscimo de 2 pombos extras, 
gratuitos, que ficarão afetos à respetiva equipa. 
  

 Cada equipa será constituída por um máximo de 12 pombos. 
  

 No caso de participar com mais do que uma equipa deverá identificá-las (equipa 
A, equipa B...). 
  

 Não será permitida a transferência de pombos entre equipas. 
  

 Os columbófilos poderão agrupar-se escolhendo uma designação para a equipa. 
  

 Todos os pombos inscritos no FCI Grand Prix de Portugal, incluindo os pombos 
extras, concorrem aos prémios constantes no regulamento. 
  

 No acto da inscrição deverão: 
  
→ Comunicar os dados bancários para transferência de eventuais prémios; 
  
→ Comunicar os contactos telefónicos e correio eletrónico para envio de 
informações relevantes sobre os seus pombos no decurso da sua participação no 
Grand Prix. 
  
→ Enviar a sua fotografia, em formato JPG, para que a FPC possa destacar no 
seu site resultados relevantes que venha a obter nos treinos e prova final. 
  

 As inscrições só serão consideradas após o recebimento do pagamento 
correspondente à taxa de inscrição.  
  

 A inscrição poderá ser paga em numerário, cheque ou através de transferência 
bancária, neste caso com despesas pagas pelo expedidor.   

Dados Bancários 
BANCO "SANTANDER TOTTA" [Fernão Magalhães - Coimbra]  
NIB: 0018 0001 0020 1825 8075 2 
IBAN: PT50 0018 0001 0020 1825 8075 2 
BIC: TOTAPTPL 



     
 

3. Classificações e Prémios 

Na prova final, as classificações encerram com 25% dos pombos chegados ou às 20h00 
do dia seguinte à solta, salvo outra indicação que venha a ser dada pela FCI. 

As tabelas de prémios aplicam-se para uma participação máxima de 2.000 pombos com 
inscrição paga. Caso o número de pombos com inscrição paga seja inferior a 2.000 
pombos, os prémios serão recalculados proporcionalmente. 

3.1 Classificação Geral Individual 

 Será efectuada uma classificação individual para os 3 hotspots, a semifinal e 
para a prova final;  
   

 Consideram-se “hotspots” os três treinos oficiais com distância superior a 100 
km que antecedem a semifinal; 
  

 Considera-se a semifinal o treino mais longo que antecede a prova FINAL. 

3.1.1 Classificação - HotSpots 

 Em cada hotspot será atribuído um prémio monetário aos três primeiros 
classificados de acordo com a seguinte tabela de prémios:   

Prémios para os HotSpots
(Base de Participação de 2000 pombos) 

HotSpot 1º Classificado 2º Classificado 3º Classificado 

1.º 1.000,00 euros + Diploma 500,00 euros + Diploma 250,00 euros + Diploma 

2.º 1.000,00 euros + Diploma 500,00 euros + Diploma 250,00 euros + Diploma 

3.º 1.000,00 euros + Diploma 500,00 euros + Diploma 250,00 euros + Diploma 

 
(Valor dos prémios líquido) 

3.1.2 Classificação - Semifinal 
  

Prémios para a SEMI-FINAL
(Base de Participação de 2000 pombos) 

Classificação Prémios

1.º 1.500,00 euros + Diploma

2.º 750,00 euros + Diploma

3.º 500,00 euros + Diploma

 
(Valor dos prémios líquido) 

 
 



     
 
 
 
 

3.1.3 Classificação - Prova Final 

  
Prémios para a FINAL - (Base de Participação de 2000 pombos)

Classificação Prémios

1.º 20.000,00 euros + Diploma 

2.º 7.500,00 euros + Diploma 

3.º 5.000,00 euros + Diploma 

4.º 2.500,00 euros + Diploma 

5.º 1.750,00 euros + Diploma 

6.º - 10.º 500,00 euros + Diploma 

11.º - 20.º 200,00 euros + Diploma 
+ Oferta da inscrição de um pombo para 2022 

21.º - 50.º 100,00 euros + Diploma 
+ Oferta da inscrição de um pombo para 2022 

51.º - 200.º Oferta da inscrição de um pombo para 2022 + Diploma 

 
(Valor dos prémios líquido) 

  

3.2 Classificação Pombo Ás 

 A classificação será estabelecida através do somatório das médias obtidas 
nos treinos superiores a 100 km + a prova final; 
  

 Serão excluídos da classificação do Pombo Às todos os pombos que não 
classificarem na prova final; 
  

 Em caso de empate prevalece o pombo que obteve a melhor classificação na 
prova final; 
  

 Serão divulgadas, treino a treino, as classificações provisórias relativas ao 
Pombo Ás. 
  

 

 

 



     
 

3.2.1 Prémios Classificações do Pombo Ás 

Prémios para o Pombo Ás
(Base de Participação de 2000 pombos) 

Classificação Prémios

1.º 1.500,00 euros + Diploma

2.º 750,00 euros + Diploma

3.º 500,00 euros + Diploma

 

(Valor dos prémios líquido) 

3.3 Classificação por Equipas 

 Participam nesta classificação todas as equipas inscritas no FCI Grand Prix 
Portugal; 
  

 A equipa vencedora é aquela que obtiver a soma das médias mais elevadas 
obtidas pelos 2 primeiros pombos da equipa nos treinos realizados superiores a 
100 km e na prova final; 
  

 Em caso de empate será vencedora a equipa que obtiver o somatório mais baixo 
dos lugares classificativos obtidos pelos seus melhores 2 pombos na prova final. 
Se ainda assim se verificar um empate, ganha a equipa que tenha o pombo 
melhor classificado. 
  

3.3.1 Prémios Classificação por Equipas 

 Será atribuído um troféu e um diploma às 5 primeiras equipas. 
  

3.4 Prémios de participação - Leilão 
  
Todos os pombos serão leiloados após a prova final. 

Será atribuído ao columbófilo titular dos pombos um prémio de participação equivalente 
a 50% do valor gerado pelo seu pombo, deduzidos os impostos à taxa em vigor, desde 
que: 

 Atinja o valor mínimo de 150,00 Euros no leilão. 
  

 A FPC tenha em seu poder o pedigree e título de propriedade com pelo menos 8 
dias de antecedência em relação à prova final. 

 



     
 

4. Calendário de Treinos - Prova Final 

 O Calendário de treinos será oportunamente divulgado no site da FPC 
(www.fpcolumbofilia.pt). 
  

 Data da prova final: 16 de Outubro de 2021; 
  

 Distância: +- 400 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

Campeonato da Europa 

Condições de Participação 

1. O Campeonato da Europa é aberto à participação de seleções nacionais das 
Federações filiadas na FCI pertencentes ao espaço europeu.  
  

2. Cada seleção nacional será composta no máximo por 25 pombos efetivos + 5 
pombos suplentes (total de 30 pombos), com anilhas de 2021. 
  

3. Os pombos suplentes serão integrados na equipa sempre que se verifiquem 
percas nos pombos efetivos. Para esse efeito deve a Federação participante pré 
indicar a respetiva ordem de entrada dos suplentes em competição. 
  

4. Compete à Federação Portuguesa de Columbofilia dispor dos pombos suplentes 
não utilizados para o fim que entender mais conveniente.  
  
  

5. Os pombos participantes no Campeonato da Europa poderão ser 
ativados, mediante o pagamento do valor da inscrição, cem euros por 
pombo, para disputar FCI Grand Prix de Portugal. 

Classificações: 

1. Serão efetuadas as seguintes classificações: 
  

a. Classificação Individual 
  

b. Classificação por país  

→ Somatório da média dos três melhores pombos na prova final 
  

c. Classificação do Pombo Ás   

→ A classificação será estabelecida através do somatório das médias 
obtidas nos treinos superiores a 100 km + a prova final; 
  
→ Serão excluídos da classificação do Pombo Às todos os pombos que 
não classificarem na prova final; 
  
→ Em caso de empate prevalece o pombo que obteve a melhor 
classificação na prova final;  
  
→ Serão divulgadas, treino a treino, as classificações provisórias 
relativas ao Pombo Ás. 
  

 

 



     
 

2. Encerramento das classificações: 

→ Na prova final, as classificações encerram com 25% dos pombos chegados ou 
às 20h00 do dia seguinte à solta, salvo outra indicação que venha a ser dada 
pela FCI. 

 

Prémios: 

Classificação Individual / Pombo Ás / Países: 

 1º - Troféu + Medalha dourada + Diploma 
  

 2º - Troféu + Medalha prateada + Diploma 
  

 3º - Troféu + Medalha de bronze + Diploma 
  

 Serão entregues Diplomas de participação a todos os columbófilos que integram 
as seleções nacionais dos países participantes 

Notas importantes 

 No ato do envio dos pombos deverão: 

→ Comunicar os contactos telefónicos e correio eletrónico para envio de 
informações relevantes sobre os seus pombos no decurso da participação no 
campeonato. 
  
→ Enviar a sua fotografia, em formato JPG, para que a FPC possa destacar no 
seu site resultados relevantes que venha a obter nos treinos e prova final. 

 

Calendário de Treinos - Prova Final 

 O Calendário de treinos será oportunamente divulgado no site da FPC 
(www.fpcolumbofilia.pt).  
  

 Data da prova final: 16 de Outubro de 2021;  
  

 Distância: +- 400 km. 

 

 

 

 



     
 

 

Campeonato da Europa de Jovens 

Condições de Participação 

1. O Campeonato da Europa é aberto à participação de seleções nacionais das 
Federações filiadas na FCI pertencentes ao espaço europeu.  
  

2. Os columbófilos que integram as seleções nacionais não poderão exceder os 25 
anos de idade. 
  

3. Cada seleção nacional será composta no máximo por 25 pombos efetivos + 5 
pombos suplentes (total de 30 pombos), com anilhas de 2021. 
  

4. Os pombos suplentes serão integrados na equipa sempre que se verifiquem 
percas nos pombos efetivos. Para esse efeito deve a Federação participante pré 
indicar a respetiva ordem de entrada dos suplentes em competição. 
  

5. Compete à Federação Portuguesa de Columbofilia dispor dos pombos suplentes 
não utilizados para o fim que entender mais conveniente.  
  
  

6. Os pombos participantes no Campeonato da Europa poderão ser 
ativados, mediante o pagamento do valor da inscrição, cem euros por 
pombo, para disputar FCI Grand Prix de Portugal. 

Classificações: 

1. Serão efetuadas as seguintes classificações: 
  

a. Classificação Individual 
  

b. Classificação por país  

→ Somatório da média dos três melhores pombos na prova final 
  

c. Classificação do Pombo Ás   

→ A classificação será estabelecida através do somatório das médias 
obtidas nos treinos superiores a 100 km + a prova final; 
  
→ Serão excluídos da classificação do Pombo Às todos os pombos que 
não classificarem na prova final; 
  
→ Em caso de empate prevalece o pombo que obteve a melhor 
classificação na prova final;  
  
→ Serão divulgadas, treino a treino, as classificações provisórias 
relativas ao Pombo Ás. 
  



     
 

2. Encerramento das classificações: 

→ Na prova final, as classificações encerram com 25% dos pombos chegados ou 
às 20h00 do dia seguinte à solta, salvo outra indicação que venha a ser dada 
pela FCI. 

Prémios: 

Classificação Individual / Pombo Ás / Países: 

 1º - Troféu + Medalha dourada + Diploma 
  

 2º - Troféu + Medalha prateada + Diploma 
  

 3º - Troféu + Medalha de bronze + Diploma 
  

 Serão entregues Diplomas de participação a todos os columbófilos que integram 
as seleções nacionais dos países participantes 

  

Notas importantes 

 No acto do envio dos pombos deverão: 

→ Comunicar os contactos telefónicos e correio eletrónico para envio de 
informações relevantes sobre os seus pombos no decurso da participação no 
campeonato. 
  
→ Enviar a sua fotografia, em formato JPG, para que a FPC possa destacar no 
seu site resultados relevantes que venha a obter nos treinos e prova final. 

 

Calendário de Treinos - Prova Final 

 O Calendário de treinos será oportunamente divulgado no site da FPC 
(www.fpcolumbofilia.pt).  
  

 Data da prova final: 16 de Outubro de 2021;  
  

 Distância: +- 400 km. 

 

 

 

 

 



     
 

 

Torneio Ibero Latino Americano de Columbofilia – 
AILAC 2021 

1. Este Torneio está aberto à participação das seleções nacionais das federações ou 
associações nacionais filiadas na Associação Ibero Latino Americana de 
Columbofilia (A.I.L.A.C.).  
  

2. Cada equipa nacional será composta no máximo por 30 pombos, com anilhas 
oficiais de 2020 ou correspondente ao seu ano de nascimento, desde que, no dia 
da receção dos pombos no columbódromo, não tenham ainda mudado a 
primeira rémige primária 
  

3. A inscrição é gratuita, ficando a cargo dos países participantes os custos 
inerentes ao envio dos pombos para Portugal.  
  

4. Os pombos deverão ser enviados entre 1 de Abril a 15 de Junho de 2021.  
  

5. Os pombos devem ser enviados para: 
 
Federação Portuguesa de Columbofilia 
Aeroporto Humberto Delgado – Lisboa – Portugal  

Atenção: Os pombos não deverão chegar aos sábados e/ou domingos devido à 
alfandega estar fechada nesses dias.  
  

6. Antecedendo o envio dos pombos por avião devem remeter à Federação 
Portuguesa de Columbofilia uma cópia da carta de porte (AWB) e do certificado 
sanitário.  
  

7. Contactos da Federação Portuguesa de Columbofilia: 

Mira Center, Rua do Matadouro, 2º andar, salas 208-210 

Valeirinha 

3070-436 Mira 

Telf. + 351 231 247 029 / Email: geral@fpcolumbofilia.pt; 

 

8. Quais os documentos a enviar com os pombos?  
  

o Pedigrees e os títulos de propriedade.  

 



     
 
  

9. A prova final é realizada no dia 16 de Outubro de 2021, em simultâneo com 
todos os outros pombos que participam nas diversas provas realizadas no 
Columbódromo Gaspar Vila Nova.  
  

10. Os pombos participantes no Torneio Ibero Latino Americano de 
Columbofilia (A.I.L.A.C.) irão disputar, simultaneamente, com as 
seleções dos países que disputam o Campeonato da Europa e o 
Campeonato da Europa de Jovens.  
  

11. Os pombos participantes no Torneio Ibero Latino Americano de 
Columbofilia (A.I.L.A.C.) poderão ser ativados para participar, 
simultaneamente, no FCI Grand Prix de Portugal, mediante o pagamento 
da respetiva taxa de inscrição.  

12. Uma vez estabelecida a ordem de chegada será atribuída uma pontuação a cada 
pombo de acordo com velocidade [média] realizada.  
  

13. A pontuação será atribuída a cada pombo classificado tendo em consideração as 
seguintes indicações: 
  

o 1º Classificado: 100 pontos; 
  

o Os restantes pombos pontuam de acordo com a seguinte fórmula: 
Px = (Vx*100/V1), onde Px é a pontuação a atribuir; Vx é a velocidade 
do pombo a pontuar, 100 é o máximo da pontuação e V1, a velocidade 
do primeiro pombo classificado.  
  

o  
14. Classificações 

 
Serão efetuadas as seguintes classificações: 
 
a) A Classificação Individual  
  
b) A Classificação do Pombo Ás  

15.  
  
→ A classificação será estabelecida através do somatório das médias obtidas nos 
treinos superiores a 100 km + a prova final; 
  
→ Serão excluídos da classificação do Pombo Às todos os pombos que não 
classificarem na prova final; 
  
→ Em caso de empate prevalece o pombo que obteve a melhor classificação na 
prova final;  
  
→ Serão divulgadas, treino a treino, as classificações provisórias relativas ao 
Pombo Ás.  
  
c) A classificação por país tem em consideração a soma dos pontos obtidos 
pelos 3 melhores pombos que representam cada país participante.  

 



     
 
  
Encerramento das classificações: 
 
→ Na prova final, as classificações encerram com 25% dos pombos chegados ou 
às 20h00 do dia seguinte à solta, salvo outra indicação que venha a ser dada 
pela FCI.  
  

16. Os prémios: 
  
Classificação Individual / Pombos Ás / Países 
  
• 1º - Troféu + diploma; 
• 2º - Troféu + diploma; 
• 3º - Troféu + diploma.  
  

17. Notas importantes 
 
No ato do envio dos pombos deverão: 
 
→ Comunicar os contactos telefónicos e correio eletrónico para envio de 
informações relevantes sobre os seus pombos no decurso da participação no 
campeonato. 
 
→ Enviar a sua fotografia, em formato JPG, para que a FPC possa destacar no 
seu site resultados relevantes que venha a obter nos treinos e prova final. 

 
  

18. Calendário de Treinos - Prova Final 
  
• O Calendário de treinos será oportunamente divulgado no site da FPC 
(www.fpcolumbofilia.pt).  
  
• Data da prova final: 16 de Outubro de 2021;  
  
• Distância: +/- 400 km. 

 

 

 


