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1. Horas de contacto:
Teóricas – 11h, Práticas – 13h, Avaliação – 2h, Total – 26h
2. Objetivos
Treinar os estudantes nos principais modelos de produção e de treino do pombo. Avaliação de
programas de melhoramento genético e discussão das interações entre as especificidades desta
prática desportiva e a ocorrência de doenças. Treinar os estudantes no exame clínico, técnica de
necropsia e recolha de material para envio ao laboratório para diagnóstico complementar.
3. Programa
Programa Teórico: Os vários sistemas de produção de pombo. O pombo e a columbofilia em
Portugal. A anatomia e fisiologia do pombo. O alojamento o maneio e a competição. A alimentação
e a reprodução. As bases genéticas ligadas à seleção do pombo. Doenças de etiologia bacteriana,
viral e parasitária.
Programa Prático: Observação do pombo vivo "em mão". O exame clínico, a colheita de sangue e
os exames hematológicos. Colheita de material em pombo vivo para exames citológicos,
bacteriológicos e parasitológicos. A técnica de necropsia. Observação ao microscópio de lâminas
de histologia, histopatologia e citologia.
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5. Avaliação
Os conhecimentos adquiridos pelos alunos são avaliados através de um exame escrito integrando
a matéria teórica e prática realizado no final do período.

