O QUE DISTINGUE ESTE POMBO?
O pombo-correio, hoje pombo de corrida, é uma
raça especial, possui uma série de características
que o diferem de outros pombos, como: sua
velocidade em voar, sua vivacidade, sua
resistência, porte físico, sua plumagem sedosa e
visão de longo alcance, isto o faz ser considerado
um maratonista do céu.
É uma ave disciplinada e no seu estado natural
não se afasta do seu habitat (pombal), onde é
acostumado a se alimentar e a se reproduzir. Sua
alimentação é composta de vários tipos de cereais,
leguminosas e oleaginosas. Possui um sentido de
orientação jamais conseguido por qualquer outra
espécie e bem treinado, tem por objetivo retornar
de longas distâncias, superiores a 1000 km de seu
pombal, para vencer concursos com base na
velocidade média.

EM QUE CONSISTE ESTE ESPORTE?
Realizar corridas por seus aficionados, levando os
pombos até os pontos de solta pré-determinados.
No local são soltos para regressarem aos seus
pombais. Sua chegada é comprovada com relógios
especiais, cuja fita de constatação acusa a hora,
minuto e segundo ou através de uma entrada
eletrônica e por meio de chips. O pombo mais
rápido será o vencedor e assim, é feita a
classificação

O QUE É A COLUMBOFILIA?
A Columbofilia é a arte de criar e treinar pombocorreio. Os criadores são chamados de
“COLUMBÓFILOS”. É uma atividade esportiva,
emocionante e competitiva, trazendo alegria e
companheirismo aos praticantes. É o desporto
com maior número de atletas voadores a nível
mundial.

TRIBUTO AO “POMBO-CORREIO”
O pombo tem sido um enorme aliado da
humanidade através dos tempos. Suas
participações em campanhas militares remontam
as legiões romanas. Muitos pombos se tornaram
heróis como Cher Ami (querida amiga) que
salvou 200 homens de um batalhão aliado na II
Grande Guerra de ser massacrado por tropas
nazistas. Seu corpo encontra-se embalsamado no
Museu do Smithsonian, uns dos maiores e mais
famosos do mundo.

QUAL SENTIDO DA PRÁTICA
DESTE DESPORTE?
A prática deste desporte desenvolve de forma
permanente os sentidos biológicos e naturais,
sensibiliza nosso íntimo para que haja
proteção da natureza. Por meio da
columbofilia aprendemos a valorizar e
proteger a flora e a fauna. Favorece a
comunicação entre os columbófilos, criandose uma amizade sincera e desportiva.
Também se desfruta de uma grande emoção
ao se vislumbrar a chegada dos pombos
depois de um enorme percurso realizado.
QUAIS AS DIFICULDADES?
O regresso ao pombal não é fácil. São muitas as
dificuldades que encontram como a geografia
do terreno, as condições climáticas por onde
voam, as aves de rapina e a presença de
caçadores sem o devido controle.

COMO DEVE SER O POMBAL?
Deve ser de alvenaria ou de madeira, com
forro em forma de rede, bem ventilado e
seco, protegido de correntes de vento. O
piso deve ser gradeado para a higiene e
livre de umidade. No início deverá ser
dividido em duas partes, sendo um lado
para os reprodutores e o outro para a
equipe de voadores das competições.
Deve ser prático e simples para a limpeza
diária, pois a higiene é fator importante
para a saúde da colônia, livre de todo tipo
de parasitas.

Pombo Correio X Pombo de RUA

Embora os pombos correio (Columba
livia) sejam parecidos com o
comum/urbano eles não pertencem a
mesma raça.. Eles têm 1 sistema de
navegação + apurado = ao das aves
migratórias, portanto têm grande
capacidade de orientação, podendo
voar até 1000km por dia.

COMO INICIAR-SE NA COLUMBOFILIA?
Em primeiro lugar é necessário gostar de
pombos e ou de animais. Com qualquer idade
pode ser praticado este desporte. A ASSOCIAÇÃO
COLUMBÓFILA e outras, terá um grande prazer
em recebê-lo como sócio praticante.
Visite nosso Site.- www.fcb.org.br

·

RAMO DE ATIVIDADE:
Sociedade esportiva, sem fins lucrativos de
controle e proteção ao Pombo de corrida.

FILIADA à:
Federação Columbofilia Brasileira

Para maiores informações entre em contato com telefones:

www.fcb.org.br
CONTATO:

AMOR E PAIXÃO
PELO POMBO CORREIO

REALIZAMOS:
REVOADAS PARA QUALQUER
EVENTO : COMEMORAÇÕES CÍVICAS, FESTIVIDADES INAUGURAÇÕES,
CASAMENTOS,NATAL, ETC...
ENTRE EM CONTATO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS:

NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO NA VIA PÚBLICA. PRESERVE O MEIO AMBIENTE

