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Faça o download desta newsletter e divulgue-a junto dos seus amigos

O processo é simples: ao abrir a página no sítio da federação (www.fp.columbofili-
a.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.

Gala Nacional

Casino da Figueira
acolheu campeões

O dia 10 de Fevereiro ficou marcado pela realização da Gala 
Nacional da Columbofilia. Coube ao Casino da Figueira da Foz 
acolher a iniciativa que a federação retomou no presente ano 
e que, como fez questão de lembrar na cerimónia o presidente 
da federação, é o «mais justo tributo aos campeões e a todos 
quantos contribuíram para o êxito da campanha desportiva». 
José Tereso voltou a fazer um apelo a todos os columbófilos 
presentes para que divulguem ao máximo a sua modalidade, 
junto da comunidade onde se inserem e com os jovens 
portugueses. «Chamem-nos à casa dos campeões para 
assistir aos encestamentos e às chegadas no dia das provas», 
disse. 
Por outro lado, não perdeu a oportunidade de lembrar o papel 
preponderante das senhoras, presentes em bom número na 
sala principal do casino, as quais permitem «manter viva a 

tempo, a Federação Portuguesa de Columbofilia quis columbofilia portuguesa».
homenagear os columbófilos portugueses que, no ano passado, A Gala Nacional da Columbofilia teve como principal objectivo 
integraram a selecção nacional que viajou até à cidade belga de a consagração dos campeões nacionais de 2007, bem como 
Oostende onde tiveram lugar as últimas Olimpíadas de aos vencedores distritais e nacionais da Clássica de Barcelona 
Columbofilia.e, consequentemente, do Nacional de Maratona. Ao mesmo 

José Tereso elogiou a participação dos columbófilos nos campeonatos

Os borrachos podem
ser entregues 

a partir de 1 Março
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O pódio do Nacional Columbófilo Velocidade

Luís Silva e José Tereso aplaudem os três primeiros 
classificados do Nacional Columbófilo Meio Fundo

José Tereso e os três primeiros do Nacional 
Columbófilo Fundo

Os premiados do Campeonato do Pombo 
Velocidade

Nuno Silva entregou os prémios relativos ao Campeonato do 
Pombo Meio-Fundo

O primeiro e o 
terceiro 

classificado do 
Campeonato do 
Pombo Fundo

Galeria de fotos
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Não se esqueça! Prepare os seus borrachos
para os  Campeonatos de Mira de 2008

A homenagem feita aos columbófilos portugueses participantes nas Olimpíadas de Oostende

Os restantes premiados do Nacional Maratona

Aveiro recebe prémios do Barcelona Faro presente na cerimóniaOs premiados de Barcelona em Beja

Rosa Santos, Olindo Costa e Filipe Martins
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José Tereso junto dos três primeiros do 
Nacional de Barcelona

A representação do Porto na cerimóniaO premiado de Leiria Os galardoados de Lisboa no Barcelona

Os columbófilos de Portalegre que receberam prémios na Gala

Os três primeiros classificados de Setúbal

A associação de Santarém esteve bem representada na cerimónia

Pierre de Rijst
assume presidência
da federação belga

Mundo da
Columbofilia

Realizou-se este mês eleições para a liderança da Real 
Federação Columbófila Belga. O novo Conselho de 
Gerência é liderado por Pierre De Rijst, sendo 
acompanhado no cargo pelo vice-presidente Christian 
Goulem e o tesoureiro Arthur Knaepen. Deste conselho 
fazem ainda parte Johny Goegebeur (Comité Desportivo) 
e Charlier Dominique, líder da Comissão Jurídica. Refira-
se que o mandato de Pierre De Rijst tem a duração de três 
anos.


