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No passado dia 10 de Fevereiro, no decorrer das reuniões da Comissão Directiva e Assembleia-geral 

da COM-P, realizadas em Coimbra, a nossa congénere FPO comunicou-nos oficialmente que segundo 

o seu entendimento não estaria em condições de assumir a organização do Campeonato Mundial 

2010, atribuído a Portugal pela C.O.M., durante o seu congresso estatutário realizado em Janeiro de 

2006 na cidade de Zutphen, Holanda. 

 

Mais foi informado que a FPO, embora lamentando este facto, se via obrigada a devolver a 

responsabilidade da organização do evento à COM-P, por dever de responsabilidade e no interesse 

da Ornitologia Portuguesa em geral. 

 

Foi pois solicitado à FONP se estaria em condições de encarar uma organização do Mundial 2010, e 

se esse projecto poderia ser assumido rapidamente. 

 

Compreendendo a tomada de posição da FPO e conscientes da gravidade da questão, e dos grandes 

prejuízos que uma eventual recusa por parte de Portugal em organizar o mundial 2010 acarretaria, 

de imediato a FONP procurou estudar o problema nos seus vários e complexos aspectos, com vista à 

obtenção de uma solução que permitisse realizar o Mundial 2010 em Portugal, apesar do escasso 

tempo disponível para tal. 

 

Desde logo foi para nos claro que, face ao tempo disponível, uma organização deste tipo teria que 

ser baseada num grupo de trabalho estabilizado, já habituado a trabalhar em conjunto e já com 

experiência em eventos de alguma dimensão, podendo assim garantir um melhor desempenho.  
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Após diversos estudos, contactos e reuniões, podemos nesta altura afirmar que, no nosso 

entendimento se encontram reunidas as condições para que a FONP assuma a organização do 

Mundial 2010. 

 

 

Assim, vimos pela presente comunicar à comunidade ornitológica em geral que a FONP decidiu, em 

reunião da sua Direcção realizada a 18 de Março, e por unanimidade, assumir inteiramente a 

organização do Campeonato Mundial COM 2010. 

 

 

Como é evidente contamos com a colaboração da COM-P e também da FPO para o êxito deste 

projecto, quer no âmbito institucional, quer na coordenação de clubes e criadores, pois este será 

sempre um projecto nacional, que a todos deverá orgulhar e que a todos diz respeito. 

 

 

Esperamos também contar com o elemento mais importante de um evento deste tipo: os criadores.  

Só a sua maciça adesão a este Campeonato o tornará grandioso e brilhante, e é isso que deles 

esperamos. 

 

 

Contaremos certamente também com a adesão dos Clubes e suas Direcções, de todo o país, na 

divulgação e apoio a esta iniciativa, nas suas múltiplas actividades e momentos de preparação. 

 

 

Depois de um Mundial de 2001 em Santa Maria da Feira, até hoje lembrado internacionalmente como 

um “mundial do coração”, pela sua excelente organização, esperamos ter a força e o apoio de 

todos, e estar à altura deste grande desafio. 

 

 

Pela nossa parte podemos garantir que tudo faremos para que este mundial 2010 em Portugal seja 

um êxito e decorra com um máximo de qualidade e organização tendo como único objectivo 

prestigiar a Ornitologia Portuguesa. 



 

____________________________________________________________________________________ 
FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA NACIONAL PORTUGUESA 
RUA DO ALMADA, 35, 2º 
4050-036 PORTO TEL/FAX: 22 2084925 
PORTUGAL                                             SITE INTERNET: www.fonp.pt  email: fonp@hotmail.com  
 

 

FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA NACIONAL PORTUGUESA 
 

FILIADA NA C.O.M. – CONFÉDÉRATION ORNITHOLOGIQUE MONDIALE 
 

 

 

A título informativo passamos a comunicar alguns dados preliminares: 

 

 

Local previsto de realização: EXPONOR, Feira Internacional do Porto, Matosinhos, Portugal 

 

Comissão Executiva (provisória): 

 Manuel Bastos Amieiro, Presidência Geral 

 Carlos Fernando Ramôa, Coordenação Financeira 

 Raul Andrade Leitão, Coordenação do Secretariado 

 Jorge Quintas, Coordenação técnica 

 Rui Faria do Vale, Coordenação logística 

 

 

Contactos: 

 Endereço postal: Comissão Organizadora Mundial COM 2010 

Av. Vasco da Gama, 317, 9º FC 

4490-410 Póvoa de Varzim 

Tel. 964635279 

Email: mundial2010@fonp.pt  

Site web: www.mundial2010.fonp.pt  

 

 

Em breve será constituída quer a Comissão Organizadora na sua globalidade, quer a Comissão de 

Honra do evento, bem como decididos outros pormenores organizativos, que serão anunciados numa 

Sessão Pública com conferência de imprensa, a realizar brevemente. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

A direcção da FONP 

 

Manuel Bastos Amieiro, Presidente 

 


