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O processo é simples: ao abrir a página no sítio da federação (www.fp.columbofilia.pt), tem apenas de carregar no botão da disquete para depois escolher o local
onde quer gravar o ficheiro. A partir daqui, basta anexar o ficheiro à sua mensagem
de correio electrónico e fazê-la chegar aos seus amigos.

Semana Europeia de Prevenção do Colo do Útero

FPC associou-se
à iniciativa nacional

No início de 2008, a Federação Portuguesa de Columbofilia
associou o pombo-correio a mais um evento de cariz social e
de grande projecção a nível mediático. Integrada na
campanha de sensibilização intitulada "STOP ao Cancro do
Colo do Útero na Europa", teve lugar no passado dia 23 de
Janeiro uma sessão solene sobre o tema na Assembleia da
República.
Após esta cerimónia, realizou-se no espaço exterior da
Assembleia da República uma solta de pombos-correio
operacionalizada pela Associação Columbófila do Distrito de
Lisboa. Ao todo, foram soltos 400 pombos-correio que
simbolizaram o número de mulheres em Portugal que são

vítimas desta doença. Previamente, um conjunto de
personalidades lançou pombos brancos simbolizando a
esperança nos resultados positivos que decorrerão de um
pacote de medidas em vigor ou em via de serem implementadas
no nosso país.
A sessão, promovida pela ECCA - Associação Europeia Contra o
Cancro do Colo do Útero, teve como objectivo sensibilizar a
classe política em geral, e particularmente os deputados dos
vários grupos parlamentares com assento na Assembleia da
República, para esta problemática. É que, refira-se, em
Portugal, morre uma mulher por dia devido ao cancro do colo do
útero e são diagnosticados por ano cerca de 950 novos casos.
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XXXV Exposição Nacional e Ibérica

Organização faz
balanço positivo
20 mil pessoas. Foi este o número oficial de visitantes
da Exposição Nacional e Ibérica realizada em Elvas.
Associação e autarquia fazem balanço positivo da
parceria.
O Centro de Negócios Transfronteiriços de Elvas atingiu no
fim-de-semana de 19 e 20 de Janeiro um dos seus momentos
históricos. Em apenas dois dias, e segundo a organização,
passaram por aquele espaço 20 mil visitantes.
Um dos rostos da satisfação era o presidente da Associação
Columbófila do Distrito de Portalegre. Carlos Real, em
declarações aos jornalistas no último dia da exposição, disse
que o balanço era extremamente positivo, o que o deixava a
ele e aos restantes elementos da organização «orgulhosos e
satisfeitos», assim como com o sentimento do «dever
cumprido».
Do lado da autarquia, o vereador José Bagorro considerou que
a elevada presença de visitantes confirmou que a cidade de
Elvas tem «todas as condições para acolher outros eventos de
âmbito nacional». «Foi um fim-de-semana em cheio», referiu.
Satisfeito com a organização estava também José Tereso. O
presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia referiu
que a escolha de Elvas permite dar uma forte ajuda aos clubes

e associação distrital na divulgação da modalidade. «Ao virem
milhares de pessoas estamos também a ajudar a columbofilia de
Elvas e a divulgar o nome desta bonita cidade alentejana a nível
nacional e internacional», salientou.
Em termos desportivos, saliente-se as vitórias, a nível nacional, da
dupla leiriense Rui&Paulo Rodrigues (Sport Velocidade), do
aveirense Ilídio Almeida (Sport Meio Fundo), de bejense Manuel
Teixeira (Sport Fundo), da dupla ribatejana Martins&Jarego (Sport
Absoluta), do algarvio Júlio Valente (Standard Ibérico Machos), da
dupla algarvia Rogério e João (Standard Ibérico Fêmeas), do
viseense João Silva (Standard Livre Machos), do eborense António
Mocho (Standard Livre Fêmeas), da dupla alentejana José Coxo e
Rui Antas (Standard Borrachos Machos) e da equipa Asas de
Estremoz (Standard Borrachos Fêmeas).
Na classificação ibérica, registe-se o pleno nacional na categoria de
Sport. Fernando&José Silva (Velocidade), Ilídio Almeida (Meio
Fundo), Manuel Teixeira (Fundo) e Martins&Jarego (Absoluta)
sagraram-se campeões ibéricos. Em standard, a única vitória
espanhola aconteceu no Ibérico Machos. António Sanchis obteve o
título ibérico nesta categoria, enquanto Rogério e João (Ibérico
Fêmeas), João Silva (Livre Machos), António Mocho (Livre
Fêmeas), José Coxo e Rui Antas (Borrachos Machos) e Asas de
Estremoz (Borrachos Fêmeas) obtiveram os respectivos títulos.
Fotos cedidas por José Carlos Almeida Rosa
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Gala Nacional

Campeões Nacionais recebem
prémios no Casino da Figueira
A Direcção da Federação Portuguesa de Columbofilia
organizará, no próximo dia 10 de Fevereiro, a Gala
Nacional da Columbofilia.
A cerimónia terá lugar no Casino da Figueira da Foz e servirá
para consagrar os campeões nacionais da modalidade do ano
de 2007 e prestar homenagem aos columbófilos que
integraram a selecção nacional nas XXX Olimpíadas
Columbófilas realizadas em Oostende, Bélgica. Todos os
premiados receberam o convite para participar nesta festa,
tendo a federação solicitado que as confirmações fossem
efectuadas até ao dia 2 de Fevereiro.
Refira-se que o acesso à Gala só fica assegurado para quem
tenha efectuado as respectivas reservas. Os convites e senhas
de entrada para eventuais acompanhantes serão levantados
no secretariado que estará a funcionar no hall de entrada do
Casino. Na medida em que às 13h00 se inicia um cocktail
volante, onde será servido um aperitivo, sugere-se que o
levantamento dos convites e senhas de entrada se efectue no
período que decorre entre as 12h15 e as 12h45.
Os premiados são convidados da Federação pelo que só
eventuais acompanhantes pagarão o valor correspondente ao
almoço e espectáculo (33,50 euros).
A FPC informa ainda que não haverá mesas reservadas no

salão principal do casino. Assim, quem se deslocar em grupo
deverá prever a sua entrada em simultâneo. Da mesma forma
que, por questões de operacionalização da sala de almoço, não
haverá uma distinção da área de fumadores e não fumadores.
Porque se pretende que o dia de consagração dos campeões seja
um dia de festa informamos que após o almoço e respectiva
distribuição de prémios poderão assistir ao espectáculo residente
no Casino, seguindo-se um espectáculo de danças latinas onde
todos serão convidados a participar. Nas mesas encontrarão uma
brochura com a indicação dos campeões de cada uma das
competições. A distribuição dos prémios seguirá a ordem inscrita
na brochura.
A saber: Campeonato Nacional (Columbófilo) Velocidade,
Campeonato Nacional (Columbófilo) Meio-Fundo, Campeonato
Nacional (Columbófilo) Fundo, Campeonato Nacional (Pombo)
Velocidade, Campeonato Nacional (Pombo) Meio-Fundo,
Campeonato Nacional (Pombo) Fundo, Clássica Barcelona
Nacional, Campeonato Maratona, Melhores voadores e entrega
diplomas olímpicos.
Face ao elevado número de prémios a distribuir, e para que a
cerimónia não se arraste de forma fastidiosa, os prémios da
clássica de Barcelona por distrito serão entregues após o
espectáculo na galeria do casino (local onde antes se serviu o
aperitivo) que se situa na parte superior do hall de entrada.

Espectáculo para ver
O novo espectáculo do Casino Figueira “Aquarium” conta-nos a história de uma
praia deliciosa onde existe um casino, de paixões intensas escritas na areia e
fala-nos também de tradições, de personagens desconhecidas vindas do fundo
do mar, de um mar profundo que transborda de emoção.
Especialmente concebido para o Casino Figueira, “Aquarium” é uma produção
multimédia que revela os segredos do mar. Assistir a “Aquarium” é mergulhar
num espectáculo único, seguindo o canto das sereias.
“Aquarium” tem um elenco de 12 intérpretes onde a dança viajará ao ritmo da
contagiante música de Carmen Miranda, Jaques Brel, Luz Casal, Briggitte
Bardout, Smoke city, entre outros.
A música portuguesa marcará também presença, com o fado, interpretado ao
vivo por Liliana Silva, acompanhada à guitarra portuguesa por Nuno Martins.
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Meteorologia

Acção de formação em Braga

O auditório da Junta de Freguesia de Dume, em Braga, foi
palco no passado domingo 27 de Janeiro de mais uma acção
de formação sobre meteorologia. Uma iniciativa promovida
pela Federação Portuguesa de Columbofilia, em parceria com
a Associação Columbófila do Distrito de Braga, e que vem no
seguimento da política seguida pela federação de
descentralizar este tipo de iniciativas. Antes de Braga, a acção
sobre meteorologia já teve lugar nos distritos de Aveiro, Porto
e Faro, estando previstas realizações do mesmo tipo nos
restantes distritos columbófilos.
A escolha do auditório da junta de Dume acabou por se revelar
acertada, isto porque permitiu a presença de todas as

colectividades columbófilas do distrito. A sessão, que teve início
depois de almoço, contou com as boas vindas dadas pelo
presidente da Associação Columbófila do Distrito de Braga, Abel
Lopes, e do presidente da Federação Portuguesa de
Columbofilia, José Tereso.
Antes da palestra do capitão Fernando Garrido, houve ainda
tempo para a apresentação de alguns aspectos ligados à
vertente desportiva da nossa modalidade. O director Eduardo
Correia explicou alguns dos aspectos ligados aos treinos, ao
regulamento desportivo e vacinação, tendo ainda aproveitado
para retirar algumas dúvidas relativas à próxima campanha
desportiva.

Pombos entregues
a partir de 1 Março

Fórum está on-line
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Desde o passado dia 22 de Janeiro que o portal Columbofilia.Net
disponibiliza a todos os columbófilos portugueses um fórum de
discussão. Segundo a equipa criadora do portal, pretende-se que o
fórum «seja um local de debate e discussão saudável de temas
relacionados com a Columbofilia». Uma das novidades do fórum
prende-se com a identificação de todos os utilizadores. Desta forma,
o acesso «faz-se utilizando o mesmo nome de utilizador e palavrapasse que os sócios da Federação Portuguesa de Columbofilia
utilizam para aceder ao RecServer». Como tal, os sócios
intervenientes serão identificados pelo seu nome e número de
licença desportiva.
Refira-se que «este é um fórum independente e nunca poderá ser
considerado um órgão de comunicação de ou para com a F.P.C. O
fórum será moderado pela equipa técnica do Columbofilia.Net,
assessorada por um grupo abrangente de columbófilos convidados».
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