Ao nível desportivo

OLU M B O F I L I A

Publicação da Federação Portuguesa de Columbofilia

Janeiro e Fevereiro

Período dedicado aos treinos
Março a Julho

Competição de âmbito distrital e nacional
As provas podem ser de:
Velocidade
Meio-Fundo
Fundo
Grande Fundo

de 150 a 300 km
de 301 a 500 km
de 501 a 800 km
mais de 801 km

Contactos
Federação Portuguesa de Columbofilia
Rua Padre Estevão Cabral, n.º 79 - 2.º Andar - salas 214 e 215
3000-317 Coimbra
Telefone 239 853 100 E-mail geral@fpcolumbofilia.pt
Internet www.fpcolumbofilia.pt
Associação Columbófila do Distrito de Coimbra
Rua Afonso Henriques, 21 - Apartado 197
3064-909 Cantanhede
Telefone 231 429 719 E-mail acdcoimbra@sapo.pt
Grupo Columbófilo de Coimbra
Bairro da Bela Cruz - Antiga Estrada de Lisboa
3040 Coimbra
Internet www.gccoimbra.columbofilia.net
Secção Columbófila do Clube de Futebol Santa Clara
Urbanização Santa Isabel, n.º 22 - 3040-092 Coimbra
Telefone 239 443 438

A Columbofilia
A columbofilia é a arte de criar
pombos-correio com fins desportivos.

O seu fundamento baseia-se
na capacidade, inata, que
estas aves possuem em
voltar ao seu pombal, quando postos em liberdade, a
grandes distâncias do mesmo.
De acordo com esta capacidade de orientação, com o treino a que se submete, e o seu
amor ao ninho, ao cônjuge, ao
seu pombal e ao seu próprio
treinador, percorre estas
distâncias em maior ou
menor tempo.

A Columbofilia
na história mundial

Com o mundo a caminho
de uma paz duradoura...

Cerca de 1900, a empresa
francesa Compagnie
Général Transatlantique
recebia noticias dos seus
navios através de uma rede
organizada de pombos
correio (os pombos voavam
distâncias superiores a 300
quilómetros sobre o mar).
Na I.ª Guerra Mundial, mais de
30.000 pombos foram utilizados
nas frentes de combate, sobressaindo o episódio do forte de
Vaux e a história da heróica
batalha de Verdun; A Alemanha
reconhecendo o perigo, ordenou o extermínio dos pomboscorreio nas regiões ocupadas.

Na 2.ª Guerra Mundial assistiuse ao êxito das mensagens
aladas sempre que as comunicações via rádio eram interceptadas ou perturbadas pelos
adversários.

A nova dimensão
do pombo correio
... e o aparecimento
das novas tecnologias...

... o pombo ganhou uma nova dimensão:

ao nível desportivo
com a realização de provas
durante grande parte do ano

ao nível social
com a instalação de pombais
em jardins de infância, escolas
e lares de 3.ª idade

