COMUNICADO – 05/06/2020
A ACDA vem comunicar que em face aos comunicados emanados pela FPC nos dias 29 de maio e 3 de junho, que a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de Maio, veio permitir o regresso à competição a partir de
1 de Junho de 2020, mantendo-se a obrigatoriedade no que respeita à adoção das medidas de segurança incluídas
no Plano de Contingência criado para a Columbofilia, agora atualizado em face às novas orientações da DGS.
Estão assim reunidas as condições para se dar continuidade aos campeonatos distritais que tinham sido
interrompidos no dia 15 de março, pelo que desejamos às nossas coletividades e columbófilos do Distrito de Aveiro
um bom regresso à competição oficial, já neste domingo, dia 7 de junho.
Também recebemos indicação de que enquanto as restrições de acesso fronteiriço a Espanha se mantiverem, não é
possível efetuarmos soltas naquele território, pelo que, uma vez que não é permitido o livre acesso durante o mês de
junho, conforme foi divulgado no dia 4 de junho, pelas entidades competentes de ambos os países, a prova de
Fundo que estava agendada para o dia 20 de junho, não poderá ser realizada. Assim passamos a divulgar novas
orientações, que incluem o reagendamento do Dia da ACDA:

1. INFORMAÇÃO CAMPANHA DESPORTIVA 2020
Campeonatos Distritais 2020
Informamos que para efeitos do apuramento dos resultados do Campeonato Distrital do Columbófilo e do Pombo Ás,
das diversas especialidades, as provas que contarão são as que constam do calendário abaixo.
2020
Dia de Semana
TIPO
Zona 1
Zona 2
Zona 3
23 de Fevereiro
29 de Fevereiro
08 de Março
15 de Março
07 de Junho
14 de Junho
21 de Junho
27 de Junho
04 de Julho
04 de Julho***
11 de Julho
18 de Julho

Domingo
Sábado
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

Velocidade
Estremoz
Redondo
Portel
Velocidade Vendas Novas Vendas Novas Vendas Novas
Meio-Fundo
Beja
Alvalade
Almodovar
Meio-Fundo Castro Verde
Almodovar
Almodovar
Velocidade
Montemor
Évora
Vidigueira
Meio-Fundo
Alvalade
Beja
Almodovar
Paderne ( DIA ACDA)
Meio-Fundo
Velocidade Evora (S. Brás)
Montemor
Vidigueira
LA GINETA
Fundo
Velocidade
Estremoz
Redondo
Portel
Velocidade Viana Alentejo Evora (S. Brás)
Vidigueira
Velocidade
Montemor
Viana Alentejo Evora (S. Brás)

A partir do dia 7 de junho todas as provas realizadas em território nacional contarão
para o campeonato de Yearlings e Campeonatos Distritais
*** Caso não seja realizada prova de Fundo

Nota: Se vier a existir alguma alteração de data ou local de solta, considera-se que a nova prova será a que irá servir
para apuramento de resultados.

Campeonato Distrital Yearlings 2020
Informamos que a partir deste fim-de-semana (inclusive) todas as provas realizadas com soltas em território
nacional contarão para este Campeonato.
Dia ACDA
A prova do DIA DA ACDA - PADERNE será realizada no próximo dia 21/06/2020, sendo esta a ultima prova a
realizar para os Campeonatos Distritais de Meio-Fundo.

Provas de Fundo
Informamos que a prova de Fundo prevista para dia 20 de Junho não se irá realizar, sendo que aguardamos
informações relativas à prova de Fundo prevista para o dia 04 de Julho 2020.

