Caros Columbófilos e Concorrentes ao Derby Internacional de Gondomar 2010
A organização do Derby Internacional Gondomar 2010 achou ser a altura de desfazer alguns
equívocos que se tem gerado à volta do Derby. Como organizadores, assumimos as nossas
responsabilidades, seja no que corre mal, seja no que corre bem. Também em columbofilia se passa
de bestial a "besta" com facilidade, mas isto só acontece a quem faz alguma coisa.
Este comunicado pretende esclarecer todos os participantes e interessados que, de boa fé, gostam
de ser informados e ficar esclarecidos.
1 – Todos os participantes cujos pombos morreram dentro dos prazos regulamentares foram
avisados e grande parte destes borrachos foram repostos pelos participantes e, em alguns casos,
ficaram com inscrições abertas para 2011.
2 – Verificamos que o sistema de constatação usado estava velho e obsoleto, e, dos contactos
estabelecidos, recebemos uma oferta irrecusável de um sistema de constatação especializado para
“One Loft Race”.
3 – A tramitação protocolar, a entrega do novo material, as obras de adaptação do pombal e a sua
instalação demorou algumas semanas. Mas, após a colocação de anilhas com chip, verificamos uma
imprevista incompatibilidade que nos fez retornar ao início do anilhamento, com a consequente
demora de mais algumas semanas.
4 – Perto da finalização da introdução de todos os dados em computador, a sede do Grupo
Columbófilo de Gondomar foi assaltada, roubada e vandalizada. Foi roubado o computador utilizado
para registo dos dados do derby e vandalizada a documentação dos pombos inscritos. Foi um
trabalho demorado e árduo repor, ainda que com deficiências, toda a informação em ordem e de
novo introduzida no computador.
5- Os pombos mortos até 10 de Novembro de 2009, substituídos pelos participantes ou com
inscrições em aberto para o próximo Derby, fazem parte da lista de mortos, avolumando-a.
6- Da realidade no pombal faz parte aquilo que é a consequência das políticas oficiais de
repovoamento de milhafres e outras aves de rapina. Os pombos foram sistematicamente atacados,
apesar de todas as medidas de protecção tomadas e do pedido de auxílio a caçadores. Dentro do
perímetro do pombal foram apanhados dois milhafres e uma águia. Os borrachos, no seu voo à volta
do pombal e na ânsia de fuga às aves de rapina, batem na vedação que rodeia o recinto ou, ao
formarem-se bandos descoordenados, chocam entre si provocando baixas.
Com os treinos vamos tentar perder o menor número de pombos possível até á final, e tudo iremos
fazer para que corra tudo bem, em especial adaptando a data dos treinos às condições atmosféricas.
Do nosso currículo faz parte a organização, sempre com sucesso, de muitos derby’s desde há muitos
anos. Estivemos na organização do 1º derby realizado em Portugal e participamos na 1ª equipa que
concorreu a derby’s internacionais. E, sem que isso nos sirva de atenuante, já testemunhamos
muitos derby’s internacionais, incluindo Campeonatos do Mundo, a correrem muito mal.
Sabemos que não sabemos tudo e, por isso, estamos sempre a aprender. Não sabemos o que é
baixar os braços e não nos deixaremos impressionar pelos muitos “experts” que estão sempre
prontos a mostrar a sua sapiência, nem pelos “profetas da desgraça” com os seus secretos e
catastróficos desejos.
Os pombos vencedores serão os que chegarem ao pombal em primeiro lugar e os vencidos
ocuparão o seu lugar.
Pelo bem da Columbofilia,
Gondomar, 1 de Maio de 2010
A Organização

