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DOMINGO – 10 de Janeiro de 2016

09h00 – Abertura da exposição

– Visita Turística - Alguns locais do Concelho (Olarias de S. Pedro do Corval,09h30 

              Vila Medieval de Monsaraz e Grande Lago Alqueva) - saída do Pavilhão

– Colóquio: Meteorologia na Columbofilia – Cap. Fernando Garrido10h15 

 – Cerimónia de Homenagem aos columbófilos designados pelas11h00

             Associações Distritais 

 – Entrega de Prémios 43ª Exposição Nacional e Pré Ibérica11h45

 – Almoço no restaurante do Pavilhão13h00

– Encerramento da 43ª Exposição Nacional e Pré-Ibérica de Columbofilia17h00 

SEXTA – FEIRA -  8 de Janeiro de 2016

09h00 – Abertura do Secretariado

 – Ocupação dos Stands09h15 às 23h00

 – Receção de pombos e delegados20h00 às 23h00

SÁBADO – 9 de Janeiro de 2016

09h00 – Abertura da Exposição e Receção de Juízes Classificadores

 – Início da classificação09h15

 – Receção das entidades oficiais10h45

 – Cerimónia protocolar de abertura oficial do certame11h00

 – Almoço no restaurante do Pavilhão13h00

 – Cerimónia de entrega de Prémios dos Campeonatos Nacionais15h00

            e Provas Nacionais de Fundo 2015.

 – Colóquio: Genética e Testes de DNA nos Pombos-Correio16h00

            Dr. Ruben Lanckriet, Dr. Guillermo Barrallo Fernández e Dr. José Luís Cruz

              Dr. David Barros Madeira    Moderador:

 – Encerramento da exposição19h00

 – Jantar de Amizade no Restaurante “O Aloendro” (Reguengos de Monsaraz)20h30
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Comissão de Honra

43.ª Exposição Nacional e Pré-Ibérica de Columbólia

 Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
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- Dr. José Manuel Azenha Tereso
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- Domingos Manuel Queimado Passinhas

Veterinário Oficial: 
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Tel.: 266 758 250  | Fax: 266 758 258
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como a organizadora do evento no período que 

decorreu entre 2012 e 2015. 

Entendemos, por razões que se prendiam 

com a própria organização e com a deslocação 

dos columbófilos, que a exposição deveria estar 

situada na zona centro com relativa equidis-

tância para todos os interessados e num ponto 

bem servido de vias de acesso. Neste sentido a 

decisão de organizar a Exposição Nacional nas 

Caldas da Rainha foi tomada rapidamente tendo 

em conta as caraterísticas objetivas do pavilhão, 

a sua localização, o apoio e o entusiasmo 

demonstrado, desde a primeira hora, pela 

autarquia caldense, inicialmente presidida pelo 

Dr. Fernando Costa e mais tarde pelo Dr. Tinta 

Ferreira, e Junta de Freguesia de Nossa Senhora 

do Pópulo, através do saudoso Vasco Oliveira. 

No entanto constituiu sempre objetivo da 

Após uma longa tradição de em cada ano se 

realizar a Exposição Nacional em cidades 

diferentes do nosso belo país, com a organização 

a ser atribuída através de candidatura a uma 

Associação Distrital, momento único, aprovei-

tado pelos columbófilos para conhecerem novas 

terras e conviver com outras gentes, verificou-se 

que nenhuma das associações mostrou disponi-

bilidade e interesse em apresentar a respetiva 

candidatura para a Exposição Nacional de 2012.

Tendo em conta que o país já se agitava 

numa maré de crise instalada e acreditando no 

elevado risco de uma diminuição drástica dos 

apoios financeiros e institucionais entendeu a 

direção da federação que, num cenário de 

grande dificuldade, lhe competia assumir por 

inteiro tal risco. 

Foi neste contexto que a FPC se apresentou 

10

José Luís Jacinto
Presidente da Federação Portuguesa de Columbólia

43.ª EXPOSIÇÃO NACIONAL E PRÉ-IBÉRICA DE COLUMBOFILIA

Direção da FPC retomar a itinerância da 

Exposição Nacional, por entender que esta 

continua a ser um veículo privilegiado de 

promoção descentralizada da nossa modalidade.

Foi assim com grande expectativa e satisfação 

que acolhemos a candidatura da Associação 

Columbófila do Distrito de Évora para organizar 

a 43.ª Exposição Nacional e Pré Ibérica, de 8 a 10 

de Janeiro de 2016.

Desta feita tivemos o especial privilégio do 

acolhimento da histórica cidade de Reguengos 

de Monsaraz cuja beleza paisagística, a história, 

a gastronomia, o artesanato e os seus vinhos de 

excelência, não deixarão de ser apreciados por 

todos quantos visitem esta exposição.

Nas reuniões preparatórias foi visível o 

empenho dos dirigentes da ACD Évora, apoi-

ados pelas coletividades mais próximas do local 

previsto para a Exposição, bem como, do 

entusiamo e apoio da autarquia, nomeadamente 

nas pessoas do Dr. José Calixto e Manuel 

Janeiro, respetivamente Presidente e Vice-

presidente da C.M. de Reguengos de Monsaraz. 

Constitui desígnio da organização ACD 

Évora e Federação sensibilizar todos os colum-

bófilos, a visitar o Parque de Feiras e Exposições 

de Reguengos de Monsaraz, no fim de semana 

de 9 e 10 de Janeiro, fazendo-se acompanhar 

por amigos e familiares, evidenciando as 

enormes potencialidades da columbofilia na 

vertente desportiva, social e comunitária.

Na certeza de que esta exposição constituirá 

um marco histórico no plano desportivo, 

registamos, igualmente a adesão dos vários 

agentes nacionais da modalidade e o interesse 

na participação manifestado por diversos 

columbófilos e empresas internacionais, 

encontrando-se há muito esgotados os espaços 

comerciais disponíveis.

Importa, ainda, sublinhar o papel que assiste 

às associações e clubes na reflexão sobre a 

importância das exposições locais, distritais e  

nacional, enquanto polos de inovação e desen-

volvimento de uma modalidade ímpar, promo-

vendo a participação ativa dos melhores pom-

bos-correio e columbófilos que merecem ser 

vistos e aplaudidos, tanto pelo público em geral 

como pelos seus pares.

A Columbofilia é, pelas suas características, 

um desporto que supera a mera dinâmica de 

vencedores e vencidos, tão comum a outras 

modalidades. Destaca-se pelo seu espírito de 

solidariedade e convívio. Tais valores não 

deixam de se apresentar como um exemplo para 

a sociedade portuguesa pela forma como as 

dificuldades podem ser ultrapassadas quando se 

forma um genuíno espírito de equipa.

Gostaria, por isso, de expressar o meu apreço 

à ACD Évora que, apesar da conjuntura difícil, 

conseguiu empenhadamente organizar esta 

Exposição. 

Aos praticantes, envio uma saudação espe-

cial, pelo salutar espírito de convívio desportivo 

que têm demonstrado ao longo dos anos, em 

estreita comunhão com a natureza e a família.

Assim, em nome da Federação Portuguesa 

de Columbofilia regozĳo-me pelo facto desta 

Exposição Nacional ter constituído, uma vez 

mais, um motivo encontro e de saudável 

convívio entre amigos que, extravasando a 

mesma paixão pela columbofilia, para aqui 

convergiram de norte a sul do país.

A todos quantos se deslocaram a Reguengos 

de Monsaraz expresso o meu agradecimento e 

votos de uma excelente estadia.
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José Calixto
Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz

REGUENGOS DE MONSARAZ – Cidade 

Europeia do Vinho 2015 

Acolhemos com orgulho a 43ª Exposição 

Nacional de Columbofilia!

É com enorme satisfação e empenho que o 

Município de Reguengos de Monsaraz está a 

participar ativamente na organização da 43ª 

Exposição Nacional de Columbofilia, que 

decorre no início de 2016 em Reguengos de 

Monsaraz, que ostenta as insígnias de Cidade 

Europeia do Vinho. 

Organizamos este que é o maior evento 

columbófilo nacional em parceria com o Grupo 

Columbófilo Albino Fialho e a Sociedade 

Columbófila Corvalense, ambas as associações 

sedeadas no Concelho de Reguengos de 

Monsaraz, demonstrando assim o respeito pela 

grande tradição que a columbofilia tem nesta 

região de Portugal. 

É para Reguengos de Monsaraz uma enorme 

honra a concretização deste projeto num 

Concelho onde a columbofilia tem uma história 

longa e rica.

Na Cidade de Reguengos de Monsaraz 

possuímos infra-estruturas modernas adequadas 

para acolher um evento desta grandeza e a 

capacidade de divulgar e promover da melhor 

forma a columbofilia nacional. Temos também 

excelentes unidades de alojamento e restau-

ração para receber os milhares de visitantes da 

Exposição Nacional de Columbofilia, assim 

como muitas propostas para todos conhecerem 

um Concelho muito rico em património 

histórico, natural, cultural e gastronómico. Esta 

é uma boa oportunidade para conhecer o Lago 

de Alqueva, o maior Lago com intervenção 

humana da Europa, mas também o maior 

centro oleiro de Portugal, em São Pedro do 

Corval, saborear a gastronomia da região ou 

provar alguns dos melhores vinhos que se 

produzem em Portugal! 

CIDADE EUROPEIA DO VINHO 2015

Este evento é igualmente uma grande 

oportunidade para todos os visitantes poderem 

conhecer a história do vinho no nosso 

Concelho. A vinha e o vinho são uma parte 

significativa do nosso património, um patri-

mónio que expressa a identidade histórica e as 

vivências de um Povo hospitaleiro que, com o 

trabalho árduo de gerações, contribuiu para que 

o vinho seja hoje uma das maiores fontes de 

riqueza do nosso Concelho.

Os Vinhos de Reguengos representam 

atualmente cerca de um terço dos vinhos de 

mesa produzidos em todo o Alentejo, produção 

anual correspondente a cerca de 30 milhões de 

litros de vinhos de elevada qualidade. É nesta 

região vitivinícola que existe a CARMIM, uma 

das maiores Adegas Cooperativas de Portugal; a 

Herdade do Esporão, possuidora de uma das 

maiores vinhas contínuas da Europa e uma 

unidade de enoturismo de excelência; os 

grandes vinhos da Ervideira, do Monte dos 

Perdigões, da Adega do Calisto, do Monte das 

Serras, da Casa Agrícola José de Sousa, da Luís 

Duarte Vinhos e da Herdade de São Lourenço 

do Barrocal.    

O trabalho dos viticultores e produtores de 

vinho, que tem como base o saber ancestral da 

arte de produzir vinho e a capacidade de bem 

receber, proporciona experiências marcantes a 

quem nos visita e experimenta os nossos vinhos 

e as excelentes unidades de enoturismo desta 

região vitivinícola. Aproveite, assim, para 

conhecer este território e os nossos vinhos, 

deixando-se guiar pela alma das gentes que 

fizeram deles um néctar único!

ALENTEJO DE EMOÇÕES….

A beleza do Alentejo está intimamente 

relacionada à riqueza do seu Património 

Histórico. Viajar por Reguengos de Monsaraz é 

recuar no tempo e conhecer os valiosos teste-

munhos arqueológicos dos nossos antepassados 

pré-históricos, espalhados pela paisagem de 

todo o Concelho e que permanecem inalterados 

até aos dias de hoje. Desde os tempos pré-

históricos que este Concelho é habitado, pelo 

que estão identificados cerca de 150 monu-

mentos megalíticos, como o Cromeleque do 

Xerez, antas e menires, um património que 

atesta a presença das primeiras comunidades há 

cerca de cinco mil anos. 

A Vila Medieval de Monsaraz, construída no 

interior das muralhas de um dos mais bonitos 

castelos do País, insurge-se, imponente, num 

cenário de calma e tranquilidade difícil de 

explicar, com planícies a perder de vista e vistas 

panorâmicas para o espelho da água de Alqueva. 

São quilómetros e quilómetros de paisagens de 

natureza rural, de beleza única, favorecida pelo 

fantástico clima que o convida a disfrutar de 

momentos de lazer e descontração ao ar livre. 

Qualquer pessoa que venha a Reguengos de 

Monsaraz não vai deixar de conhecer a vila 

medieval de Monsaraz, uma jóia do nosso 

património nacional que recebe anualmente 

cerca de 80 mil turistas.

À noite, não pode perder a oportunidade de 

contemplar o nosso céu e conhecer a Reserva 

Dark Sky Alqueva. O Universo mostra-se no 

coração do Alentejo como uma janela aberta, 

apreciada desde a Antiguidade. Descubra o 

nosso majestoso mapa celeste, onde o céu toca a 

terra e a luz beĳa a escuridão, numa comunhão 

perfeita. 

Distinguimo-nos, também, porque somos 

sinónimo de tradição. Em Reguengos de 

Monsaraz, as artes, os ofícios, os usos e costumes 

das gentes do Alentejo transportam milénios de 

História e mantêm-se até hoje como sempre 

foram: feitos à mão. Visite-nos e conheça a 

Olaria de São Pedro do Corval, as Mantas 

Alentejanas, o Mobiliário Pintado, os Cobres e 

os Chocalhos. 

Marca identitária da essência tradicional 

deste povo é, também, o Cante Alentejano. É 

uma expressão cultural que, através da voz, 

eterniza as memórias da vida dura deste povo, 

nos versos das modas do Cancioneiro, ao ritmo 

lento do compasso.

***

A 43ª Exposição Nacional de Columbofilia 

será, assim, uma excelente forma de promover 

todas as potencialidades turísticas deste 

Concelho e desta Região do Alentejo Central e 

conquistar mais alguns milhares de amigos para 

os territórios vinhateiros de Reguengos de 

Monsaraz.

Sejam tod@s muito bem vind@s!
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Domingos Passinhas  
Presidente da ACD Évora

Passados vinte e sete anos a Exposição 

Nacional de Columbofilia regressa a Reguengos 

de Monsaraz.

A direcção da ACDÉvora aceitou o desafio 

proposto pelo Presidente do Municipio de 

Reguengos de Monsaraz Dr José Calisto em 

efetuar uma candidatura para organizar uma 

Exposição Nacional de Columbofilia  integrada 

nas comemorações da Cidade Europeia do 

Vinho nomeação  atribuida a Reguengos de 

Monsaraz neste ano de  2015.

Esta candidatura so foi possivel com o forte 

apoio e empenho deste Municipio pois, de outra 

forma devido a situação economica e financeira 

em que vivemos  e aos custos elevados que um 

evento desta natureza acarreta era de todo 

impossivel, perante esta situação estavam 

reunidas todas as condições para que a candida-

tura tivesse sucesso o que veio a acontecer.

Quero agradecer á Direcção da Federação 

Portuguesa de Columbofilia a confiança que 

manifestou em nós. 

Não organizamos esta exposição com o 

intuito do lucro mas sim com uma tentativa de 

descentralizar e levar a columbofilia a outra 

região do País pois ano apos ano estavamos a 

cair numa monotonia e decrescimo de visitan-

tes.

Sendo eu natural e residente  neste  

Concelho e conhecendo todas as potenciali-

dades desta região não poderia deixar fugir esta 

oportunidade de promover o meu Concelho 

,faço por isso um  apelo a todos os columbofilos 

deste País que venham com os familiares e 

amigos passar um fim de semana ao Alentejo 

pois temos muito para oferecer e certamente 

não se vão arrepender.

Um agradecimento a todos os expositores, 

firmas, entidades e particulares que conosco 

colaboraram pois sem eles este certame não se 

poderia realizar. 

Um agradecimento muito especial ás  duas 

coletividades do Concelho Grupo Columbofilo 

Albino Fialho e Associação Columbofila 

Corvalense  o apoio manifestado desde que se 

iniciou este processo de candidatura.

Esperamos que a 43ª Exposição Nacional e 

pré Ibérica seja um sucesso.

Um bem haja a todos

Presidente da Federação Columbóla Internacional

Como Presidente da Federação Columbófila 

Internacional é um grato prazer participar na 

Exposição Nacional que decorre em Reguengos 

de Monsaraz, terra com grandes pergaminhos 

na modalidade e património da columbofilia, 

com duas figuras marcantes a nível mundial: 

Albino Fialho, patrono do Grupo Columbófilo, 

e Victor Martelo.

Este último, muito justamente galardoado 

com a Medalha de Ouro da Federação 

Portuguesa de Columbofilia pelo seu notável 

trabalho em prol da modalidade e personalidade 

de excelência na área técnica e desportiva, mas 

também cidadão de escol. Victor Martelo é um 

exemplo de português e de desportista, tendo 

dedicado a sua vida ao serviço do bem comum. 

Trata-se de um columbófilo que é o orgulho de 

todos os seus congéneres nacionais e que é dado, 

não raras vezes, pelo Presidente da FCI, como 

um exemplo a nível internacional.

As qualidades exemplares do Senhor Victor 

Martelo são extensíveis, a um âmbito associa-

tivo, a clubes, associações e Federação 

Portuguesa de Columbofilia, internacional-

mente reconhecidos como organizações 

modelares pelo trabalho desenvolvido em prol 

da columbofilia e da sua divulgação.

A Exposição Nacional de Columbofilia em 

Reguengos de Monsaraz é mais um marco de 

ouro na columbofilia portuguesa e internacio-

nal. As qualidades humanas e técnicas de quem 

a organiza, a autarquia que a acarinha e o local 

que a acolhe, são o augúrio de um sucesso 

garantido e de um salutar convívio entre 

columbófilos e suas famílias. 

Estou certo de que esta exposição se assumirá 

como um fórum para a discussão e procura 

construtiva de soluções inovadoras para o 

desenvolvimento da modalidade, numa socie-

dade tecnocrática em que primam as novas 

tecnologias, bem mais atrativas para as novas 

gerações.

Votos de um Bom Ano e uma excelente 

época desportiva!

José Manuel Azenha Tereso  

43.ª EXPOSIÇÃO NACIONAL E PRÉ-IBÉRICA DE COLUMBOFILIA
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Victor Martelo
Presidente da Direcção do Grupo Columbólo Albino Fialho

Associação Columbófila do Distrito de Évora, 

bem como da Câmara Municipal de Reguengos 

de Monsaraz, que desde logo nos deu o seu 

apoio incondicional à realização deste Evento.

Esta decisão para que Reguengos de 

Monsaraz voltasse a ser o palco de mais uma 

Exposição Nacional, representa acima de tudo o 

reconhecimento de trabalho qualitativo que no 

domínio do desporto Columbófilo tem sido 

desenvolvido ao longo dos vários anos neste 

Concelho, de onde têm saído anualmente 

pombos para Equipa Nacional que tem repre-

sentado o nosso País nas Olimpíadas.

 Da nossa parte expressamos aqui os nossos 

cumprimentos a todos os Columbófilos 

Portugueses, bem como à Federação Portuguesa 

de Columbofilia que mais uma vez confiou em 

nós. Bem Hajam.

 

Na minha qualidade de Presidente da 

Direcção do Grupo Columbófilo Albino Fialho, 

de cidadão Reguenguense e de ex-Presidente da 

Câmara Municipal, lembro com saudade a 

realização nesta Cidade da 16ª Exposição 

Nacional de Columbofilia, facto que constituiu 

um motivo de orgulho, não só para os 

Columbófilos do Distrito de Évora, mas de toda 

a população do Concelho.

Vai ter lugar nos próximos dias 8, 9 e 10 de 

Janeiro de 2016, novamente em Reguengos de 

Monsaraz a 43ª Exposição Nacional de 

Columbofilia, facto que só foi possível por um 

conjunto de esforços desenvolvidos pelas duas 

Sociedades do Concelho de Reguengos de 

Monsaraz ,  nomeadamente  –  Grupo 

Columbófilo Albino Fialho e Sociedade 

Columbófila Corvalense – que apoiaram a 

43.ª EXPOSIÇÃO NACIONAL E PRÉ-IBÉRICA DE COLUMBOFILIA
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7200-291 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 266 502 729 | 916 646 648
www.jmfonseca.pt

ADEGA DO CALISTO
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Tel. (+351) 266 502 627
vcrm@sapo.pt

Monte do Carrapatelo
7200-999 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 917 235 359
luis.duarte@ldvinhos.com

7200-177 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 21 192 9043
Fax. (+351) 21 192 9042
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Jorge Barona Rodrigues
Presidente da Associação Columbóla Corvalense

Decorrerá em Reguengos de Monsaraz a 43.ª 

Exposição Nacional de Columbofilia, recebida 

com orgulho em terras alentejanas, e que 

pretende dar a conhecer uma modalidade que 

exige dedicação e que tem aumentado o seu 

prestígio, embora considerando o decrescente 

número de praticantes da mesma. 

Após alguns anos de realização da exposição 

nas Caldas da Rainha, é com grande satisfação 

que vemos a sua descentralização e a possibili-

dade de revelar por outras terras a beleza desta 

modalidade de características tão especiais e 

quiçá incutir o gosto pela prática da mesma a 

novos participantes que contamos encontrar. 

Depois de cinquenta anos de Columbofilia, 

cuja paixão remonta ao ano de 1965, encaro 

como um grande desafio esta iniciativa. Espero 

mais uma vez dar o meu melhor na organização 

desta Exposição Nacional para que a mesma seja 

recordada como um êxito no percurso do 

progresso da Columbofilia. Acredito no sucesso 

desta iniciativa e desejo que o empenho e 

entusiasmo desta organização seja recompen-

sado com a vossa presença que certamente 

contribuirá para a partilha de ricas experiências 

e para um salutar convívio da família 

Columbófila! 
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Tel. (+351) 266 508 200
www.carmim.eu

Herdade do Esporão
7200-203 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 266 509 280
www.esporao.com

Herdade da Herdadinha, Vendinha

7200-042 São Vicente do Pigeiro
Tel. (+351) 266 950 010 | 913 545 382
www.ervideira.pt

Monte dos Perdigões EN 255 Km 
49,4 Ap.147
7201-909 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 266 503 101
www.granadeirovinhos.com

Monte das Serras, Apartado 62
7200-085 São Pedro do Corval
Tel. (+351) 253 831 663 | 919 740 614
geral@montedasserras.com
www.montedasserras.com

Reguengos de Monsaraz
7200-291 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 266 502 729 | 916 646 648
www.jmfonseca.pt

ADEGA DO CALISTO
EN 255, Quinta da Várzea
7200-207 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 266 502 627
vcrm@sapo.pt

Monte do Carrapatelo
7200-999 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 917 235 359
luis.duarte@ldvinhos.com

7200-177 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 21 192 9043
Fax. (+351) 21 192 9042
www.barrocal.pt
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Organização

Cidade Europeia do Vinho 2015 Évora . Elvas . Alentejo . Portugal

EUROPEAN

43.ª EXPOSIÇÃO NACIONAL E PRÉ-IBÉRICA DE COLUMBOFILIA

Jorge Barona Rodrigues
Presidente da Associação Columbóla Corvalense

Decorrerá em Reguengos de Monsaraz a 43.ª 

Exposição Nacional de Columbofilia, recebida 

com orgulho em terras alentejanas, e que 

pretende dar a conhecer uma modalidade que 

exige dedicação e que tem aumentado o seu 

prestígio, embora considerando o decrescente 

número de praticantes da mesma. 

Após alguns anos de realização da exposição 

nas Caldas da Rainha, é com grande satisfação 

que vemos a sua descentralização e a possibili-

dade de revelar por outras terras a beleza desta 

modalidade de características tão especiais e 

quiçá incutir o gosto pela prática da mesma a 

novos participantes que contamos encontrar. 

Depois de cinquenta anos de Columbofilia, 

cuja paixão remonta ao ano de 1965, encaro 

como um grande desafio esta iniciativa. Espero 

mais uma vez dar o meu melhor na organização 

desta Exposição Nacional para que a mesma seja 

recordada como um êxito no percurso do 

progresso da Columbofilia. Acredito no sucesso 

desta iniciativa e desejo que o empenho e 

entusiasmo desta organização seja recompen-

sado com a vossa presença que certamente 

contribuirá para a partilha de ricas experiências 

e para um salutar convívio da família 

Columbófila! 



Patrocinador PrincipalApoios InstitucionaisOrganização Cofinanciamento
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