
Esta Newsletter é para si e para os seus amigos. Por favor divulgue-a

Digo isto com grande convicção e alegria pessoal
mas, não sou o único a afirmá-lo.

verten
social

con pa
tera-
soli-
toxi-

meio privile-
giado de ocupação de tempos livres especialmente
vocacionado para as crianças e idosos.

Com toda a certeza que todos os Columbófilos
pensam da mesma forma.
Ora vejamos…Desde os primórdios da Humani-
dade que os Pombos-Correio tiveram um papel
preponderante, no envio de mensagens militares e
administrativas, sendo ainda hoje utilizados em
alguns países como mensageiros. Hoje, em
Portugal e no Mundo, é na área desportiva que o
Pombo-Correio se destaca através do seu grande
poder de orientação, velocidade e resistência. Este
atleta pode percorrer, num só dia, grandes
distâncias, mesmo 1000km e atingir velocidades
superiores a 100 km/h.

Com o aparecimento das novas tecnologias, o
Pombo de Competição ganhou uma nova dimen-
são, na vertente desportiva e técnica, dando
grandes alegrias a todos os columbófilos e à sua
família, sendo um desporto que pode ser pratica-
do por toda a família (desde os mais pequenos até
aos mais idosos).

Mas não ficou por aqui, paralelamente à te
desportiva, evoluiu também para a vertente
estando neste momento a procurar tribuir ra
uma sociedade melhor. Enquanto meio
pêutico (columboterapia) em situações de
dão, deficiências profundas, recuperação de
codependentes e, também como um
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Inaugurado um pombal

Foi inaugurado um Pombal Desportivo,
Escolar e Social, no passado dia 8 de
Julho 2011, na ADPVT.

Destaques

Divulgar o Pombo-Correio

Alunos da Escola Básica da Luz de Tavi-
ra visitaram o columbódromo do Derby
Luzense. .

.

A FPC promove o Pombo-Correio numa
iniciativa realizada pelo Centro Saúde
Norton de Matos.

A Columbofilia trouxe alegria no dia Mun-
dial da Criança em Viana do Castelo.

E
Derby´s 2011

Vamos apresentar o que aconteceu nos
Derby´s de Évora e Luzense.

Columbofilia Solidária

O Alexandre sofre de uma doença
degenerativa que tem o nome de
Citopatia Mitocondrial...

O Pombo-Correio
é uma ave extraordinária

-
reio

...

-
-

Esta vertente tem grande impacto não só nas pessoas que desconhecem alguns factos sobre o nosso
desporto, mas também nas instituições que reconhecem no nosso atleta a verdadeira utilidade pública.

Num mundo em que as crianças precisam de entretenimento, para além das novas tecnologias  (com
putadores e jogos), têm necessidade de conhecer a natureza e as suas maravilhas. O Pombo-Cor
serve de enorme manancial para a cultura geral, desde a história das nações, à geografia, às línguas

Aproveitamos o ensejo para  enaltecer  a iniciativa de  diversos columbófilos, destacando-se  Ana Rica,
Francisco Graça e  ao Grupo Columbófilo de Gondomar,  por estarem a ajudar uma família e o seu filho
com um  grave problema de saúde,  através de  dois  leilões  ( mencionados mais à frente nesta  news-
letter). A totalidade  das receitas  dos leilões reverterá a favor de uma  criança para  a  compra de uma
cadeira especial muito dispendiosa e para os tratamentos inerentes à sua recuperação.

Aqui se deixa o repto a todos os columbófilos, colectividades e associações, para que  promovam e di
vulguem o Pombo-Correio, a Columbofilia, através de acções semelhantes a esta e, através de peque
nas soltas com a comunidade em geral e com as instituições em particular.

Se cada um de nós se empenhar na divulgação da modalidade, o seu futuro estará garantido. Esta é
uma obrigação de todos.

.

.

Participe e envie-nos todas as notícias que
achar relevantes sobre a Columbofilia!

» Acções de promoção realizadas junto dos
jovens, em Escolas, IPSS, outros;

» Homenagens a Columbófilos;
» Histórias divertidas de Columbófilos;
» Grandes Soltas;
» Inaugurações e Eventos dos Clubes e Asso-

ciações;

Atenção:
sempre que enviar alguma
informação,  faça-o  acom-
panhado  com  fotografias.

O Pombo-Correio e a Paz

Concurso realizado pela FPC, subordina-
do ao tema “O Pombo-Correio e a Paz”
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Columbofilia Solidária

Entre um grupo de columbófilos, surgiu a ideia de ajudar uma
criança doente a adquirir uma cadeira de rodas especial.

O , um menino de (nascido a 17 de Janeiro
de 2003) -  Oliveira do Douro,
sofre de uma doença degenerativa que tem o nome de Citopatia
Mitocondrial.

Alexandre 8 anos
residente em Vila Nova de Gaia

Ana Risca teve conhecimento deste caso através do Sr. Lino Guimarães, que é seu amigo pessoal e conhece o Alexandre e a
sua família, sendo conhecedor das dificuldades que esta família atravessa.

disse Ana Risca.
Estamos certos que a columbofilia nacional se vai unir nesta causa e vamos demonstrar que somos solidários e sen-
síveis às  causas sociais,

Vamos esta família a comprar a cadeira de rodas para o seu filho e vamos ajudar nas mui-
tas despesas que o estado de saúde desta criança exige. .

O valor desta ajuda técnica está estimado em cerca de 9.000€ .

Vamos demonstrar que os columbófilos sabem ser
. .

Um bem haja a todos os que ofereceram os seus borrachos e a todos os que vão participar nos
leilões ou que os vão divulgar.

Finalmente, por uma questão de privacidade e também devido ao aproveitamento da imagem de
outras crianças para campanhas fraudulentas, os pais do Alexandre optaram por não disponibili-
zar a foto do seu filho. Contudo, estão disponíveis para

.

ajudar

solidários e sabem ajudar quem mais pre-
cisa

apresentar o seu filho a todos que o
queiram conhecer

.

.

.

Contamos consigo

Como consequência da doença, o Alexandre é totalmente dependente, não fala, não segura a cabeça, logo não se senta, mui-
to menos se põe de pé. Aliado a tudo isto, tem convulsões diárias que (ainda) não se conseguiram controlar com medicação,
o que vem piorar a situação.

Este leilão vai realizar-se na próxima semana, no  mês de Julho, no site do Grupo Columbófilo de Gondomar
(www.gcgondomar.pt).

Neste sentido, Ana Risca (Vila Nova de Gaia) e Francisco Graça (Algarve),
estão a abraçar este projecto de corpo e alma e decidiram fazer algo para ajudar
o Alexandre.

Tendo em vista a realização de um leilão de Pombos-Correio a favor do jovem,
contactaram o Grupo Columbófilo de Gondomar que abraçou desde logo esta
iniciativa.

.

.

Contudo, a FPC não podia ficar indiferente a esta causa que em muito honra a columbofilia.

Neste sentido, a FPC informa que desde já será leiloado no 1º leilão/net, (que se inicia no dia 28 de Julho
e termina no dia 1 de Agosto de 2011), um pombo que participou nos Campeonatos Internacionais de Mira,
revertendo a totalidade do valor apurado para o Alexandre.

[As receitas deste leilão revertem integralmente para
ajudar o Alexandre]

A nossa resposta não poderia deixar de ser afirmativa.
É uma honra para o GCG associar-se a esta causa soli
dária

-
disse o presidente da direcção.,
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Columbofilia Solidária
Derby Internacional de Évora 2011

[Esq. Rui Vilalva, Dr. Tereso (Presidente. da FPC) e
Silvino Costa (Presidente da APPACDM)]

[Esq. António Pessoa, Bruno Pombinho, Rui Vilalva,
Joaquim Delgado, Filipe Bastos e António Pessoa
(em baixo)]

Derby, Évora 2011 O derby Solidario .

No fim de semana de 01 e 02 de Julho de 2011, realizou-se em Évora mais uma
edição do Derby desta cidade . No dia 1 houve a recepção às entidades e convida-
dos, e respectivo encestamento. Quem o entendeu teve a possibilidade de visitar
as festas da cidade, as festas populares da Cidade  Feira de S. João.
Dia 2 foi o dia escolhido para a prova final.

A solta foi realizada às 6:30 em Oropesa (280 KM). O céu estava limpo e havia
vento ligeiro de NW. Á saída formou-se um bando compacto, que saiu rapidamen-
te do local. Boa orientação. Em Évora, ainda bem cedo já algumas centenas de
columbófilos aguardavam a chegada dos atletas junto ao pombal.
Instalações construídas na: Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental APPACDM Évora.

Este evento contou com o apoio da Federação Portuguesa de Columbofilia, As-
sociação Columbófila do Distrito de Évora, Sociedade Columbófila Eborense,
Casa dos Cereais, Casa Galrão e Novicampo.

Na frente chegaram 2 pombos isolados. Não se registou nenhuma chegada em
bando. Máximo 3,4 pombos. O calor por estas bandas não perdoa, especialmente
neste dia fez das suas, mas os atletas lá foram chegando para alegria dos presen-
tes.

Saiba os resultados em:

O presidente da FPC e Federação Columbófila Internacional fez questão de estar
presente nesta iniciativa. Logo após a chegada de alguns pombos fez a abertura
dos discursos da tarde, agradecendo a todos os presentes, saudando os columbó-
filos locais, e vindos de outras partes do Pais, entidades presentes, associação
columbófila distrital, os clubes locais e em especial aos membros da organização
do evento que revelaram uma boa capacidade organizativa.

De imediato se deu inicio ao leilão dos pombos chegados até então. Os restantes
serão leiloados na Internet.

.

.

.

.

.

.

.

.

Http://www.derbyevora.loftgest.com/

Foi um dia bem passado, no qual foi possível ver não só columbófilos como também as suas famílias. As mulheres fizeram
questão de estar presentes nesta acção social, já que neste Derby, toda a receita realizada é entregue ano, após ano a
esta instituição que acolhe o pombal. A solidariedade não deve ser só a dos outros.

Nós columbófilos, temos o dever de também ser solidários.

Mais uma vertente da columbofilia, afinal isto é que é a columbofilia… até breve…

(Reportagem realizada por Prof. Helder Galveia)

Http://www.appacdm-evora.org.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=78

Saiba mais sobre a APPACDM - (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental) em:
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Soc. Columbófila Luzense
Prova final do 7º Derby Luzense 2011

O Columbódromo da Sociedade Columbófila Luzense (Luz de Tavira) foi palco, no
primeiro fim-de-semana do mês de Julho (Domingo - dia 03), do 7º DERBY LUZEN-
SE BORRACHOS 2011, que este ano contou com a grande novidade do GRANDE
PRÉMIO FCI (a contar para o Mundial Ranking 2011/2012), captando, desde logo,
a atenção da comunidade columbófila nacional e internacional, numa prova em que
foram encestados 746 pombos, tendo sido soltos às 07 horas, na localidade da
Guarda, a uma distância de 385 Kms.

Esta sétima edição atingiu uma grande dimensão, e foi sem dúvida, uma referência
para a columbófilia algarvia (em particular) e nacional (em geral), pois assinalou pe-
la primeira vez a participação do Derby Luzense no Grande Prémio FCI, a contar
para o Mundial Ranking 2011/2012. Participaram neste evento Pombos-Correio ori-
undos de 18 Países do Mundo (Portugal, Espanha, França, Alemanha, Suiça, Poló-
nia, Bélgica, Holanda, Sérvia, China, Japão, África do Sul, Áustria, Reino Unido, Rús-
sia, Tailândia, Taiwan e Argentina).

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os columbófilos a confiança
demonstrada, assente na seriedade, transparência, no espírito inovador e empreen-
dedor e no brio profissional da excelente Organização do Derby Luzense, liderado
por Marcelino Teixeira e secundado pela sua eficiente e dinâmica equipa de trabalho.

Se no aspecto desportivo tem sido um verdadeiro êxito, no aspecto social-lúdico-pe-
dagógico, destacamos a atribuição por parte da Câmara Municipal de Tavira, da ME-
DALHA DE MÉRITO MUNICIPAL "GRAU COBRE", conferido à Sociedade Columbó-
fila Luzense, pelos assinaláveis benefícios granjeados para o Município de Tavira.

Realçamos ainda a recente iniciativa levada a cabo pela Organização do Derby
Luzense e com a total cooperação do pessoal docente da Escola Básica do 1º Ciclo
da Luz de Tavira, que teve como objectivo promover, desenvolver e captar o interes-
se dos jovens alunos para o conhecimento sobre o pombo-correio de competição
(em particular) e o desporto columbófilo (em geral).

A sessão da cerimónia de entrega de prémios teve início com as intervenções do
Presidente da ACD Faro (Rui Emídio), do Presidente da FPC e FCI (José Tereso) e
do Presidente da CM Tavira (Jorge Botelho).

Felicitamos todos os participantes do Derby Luzense 2011, em especial a equipa
campeã (Voadores da Gândara - Coimbra), a Paulo & Duarte (2º classificado - Ca-
cela), e Claudino Farinha (3º Classificado - Évora), e os primeiros classificados do
Pombo Ás (1º - Luís Marques - Braga, 2º - Markus Sollner - Alemanha, 3º Barbosa
& Filhos - Braga) e a impecável organização do Derby Luzense, através da sua efi-
ciente e dinâmica equipa de trabalho, que após alguns meses, muitas horas de tra-
balho, de canseiras e preocupações, conseguiram levar a cabo um grande evento
da columbófilia nacional, contribuindo deste modo para a promoção, divulgação e
respectiva consolidação do Derby Luzense, a nível local, distrital, nacional e interna-
cional !!!

.

.

.

.

Saiba mais em: http://josecarlosalmeidarosa.loftgest.com/

(Reportagem realizada por José Carlos - Gabinete Imprensa ACD Faro)

[ Primeiros Pombos-Correio a regressarem]

[

]

Rui Emídio (Presidente ACD Faro), Jorge Silva
(Presidente Junta Freguesia Luz de Tavira), José
Pires (Presidente Assembleia Municipal Tavira),
José Tereso (Presidente FPC e FCI), Jorge Botelho
(Presidente Câmara Municipal de Tavira, em plena

intervenção) e Marcelino Teixeira (Presidente SC
Luzense)

[ Visão geral do almoço convívio]
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Divulgar o Pombo-Correio
A Federação Portuguesa de Columbofilia,
promove o Pombo-Correio

O Centro de Saúde Norton de Matos, programa Momentos Únicos de preparação
para o parto e puerpério* e Anos de vida Q, realizou um encontro intergeracional no
passado dia 29 de Junho de 2011,no parque verde do mondego.

Neste evento, realizaram-se várias actividades em simultaneo, sendo a Federação
Portuguesa de Columbofilia convidada a estar presente para divulgar o Pombo-Cor-
reio.

Foi realizada uma solta com Pombos-Correio, vindos da colónia do Sr. Manuel Fe-
liciano (Tesoureiro da FPC) e, distribuição de panfletos e merchandising diverso aos
jovens que estiveram presentes.

Várias dezenas de curiosos estiveram presentes na altura da solta, merecendo os
atletas alados uma grande salva de palmas aquando da sua saída da caixa de trans
portes.

* -
]

.

Puerpério é o nome dado à fase pós- , em que a mulher experimenta modificações físicas e psíqui

cas, tendendo a voltar ao estado que a caracterizava antes da

parto

gravidez

.

.

.

.

.

.
[

Divulgar o Pombo-Correio
Alunos da Escola Básica da Luz de Tavira
visitam o Columbódromo do Derby Luzense

s dia

-

-
-

s.

).

, -
-

d .

Cerca de 100 alunos da Escola Básica do 1º Ciclo da Luz de Tavira (do 1º ano ao 4º
ano de escolaridade), acompanhados da respectivas professoras, visitaram no
20 de Junho, as instalações do Columbódromo do Derby Luzense.

Com um notório brilho nos olhos, denunciando um dia diferente do meio escolar, os
jovens alunos chegaram cerca das 10 horas.

À entrada do recinto do columbódromo, foram distribuídas camisolas e bonés alusi
vos ao Derby Luzense 2011.

Joaquim Silva (tratador Derby Luzense) explicou de forma simples os vários concei
tos relacionados com o desporto columbófilo e o pombo-correio de competição, elu
cidando e satisfazendo a natural curiosidade dos alunos que colocaram algumas
questões sobre esta modalidade, e referindo ainda alguns cuidados relacionados com
a alimentação, higiene e saúde destas aves.

No recinto do columbódromo foi ainda efectuada uma mini-solta de pombos-correio,
perante a atenta assistência composta por alunos e professora

Para saciar e retemperar as forças dos jovens alunos foi servido um lanche completo
(sandes várias, sumos, águas, batatas fritas, etc...).

Esta iniciativa levada a cabo pela Organização do Derby Luzense e com a total
cooperação do pessoal docente da Escola Básica do 1º Ciclo da Luz de Tavira, teve
como objectivo promover, desenvolver e captar o interesse dos jovens alunos para
o conhecimento sobre o pombo-correio de competição (em particular) e o desporto
columbófilo (em geral

Nos tempos que atravessamos torna-se cada vez mais importante e crucial trazer
jovens para a modalidade e estas iniciativas promovendo uma maior divulgação, co
nhecimento e também aprendizagem junto da comunidade escolar, são em abso
luto de aplau ir

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

(Reportagem realizada por José Carlos - Gabinete Imprensa ACD Faro)



NEWSLETTER

Número 7
Julho 2011

O POMBO

COMPETIÇÃO

DE

Columbofili@
Inauguração do Pombal
Desportivo, Escolar e SocialPombal Escolar...Pombal Social...

Sensivelmente pelas 18h00 do dia 8 Julho de 2011 inaugurou-se o pombal: D. Garcia Bace-
lar- Pró vida, resultado de uma parceria entre 8 entidades com vista à procura de maior inte-
gração de alguns dos cerca de 200 utentes desta instituição. Um pombal bem concebido,
bem localizado, numa zona verde. Foi construído pelo sr. Carlos Alberto Ribeiro (Presidente
da Associação Columbófila D. Garcia Bacelar).

Esta ideia partiu do presidente da FPC, Dr. Tereso, com, o pronto apoio do presidente da insti-
tuição José Giraldo. Neste momento a lide diária esta a cargo de Manuel Carvalho, um antigo
columbófilo da Tocha que se disponibilizou para este encargo. Um homem de 66 anos, ligado
á columbofilia desde os seus 14 anos até aos dias de hoje.

Foi estabelecido um Protocolo entre 8 entidades: Federação Columbófila Internacional, Fede-
ração Portuguesa de Columbofilia, Câmara Municipal de Cantanhede, Junta de Freguesia da
Tocha, Soc. Colum. D. Garcia Bacelar, Associação Columbófila do Distrital de Coimbra (na
pessoa do sr. Victor Reverendo), a própria Associação e o Agrupamento de Escolas na quali-
dade do Dr. Manuel de Oliveira. Sentaram-se todos à mesa para assinarem o mesmo.

A Plateia contava com mais de 60 pessoas, entre os quais o Comandante da GNR, e outras
associações locais e as delegações estrangeiras presentes em Portugal representando os
seus países no campeonato do mundo de Columbofilia em Mira que decorreu ali ao lado nes-
se mesmo fim de semana, e que também fizeram questão de estar presentes nesta assinatura.
Delegações tais como a Belga, Brasileira, Alemã, Inglesa, Francesa, na qualidade do seu pre-
sidente, um Português a residir em França e os patrocinadores dos campeonatos de Mira.

A sessão foi aberta pelo Dr. Tereso que saudou todos os presentes. Apresentou um discurso
de cariz social, homenageou todos os que contribuíram para a edificação e manutenção da
Associação onde foi edificado o novo pombal e também aqueles que se esforçaram por con-
cretizar este espaço pedagógico. Reforçou a ideia que a columbofilia tem sido uma mais valia
nesta zona em causas sociais.

Após os vários representantes das diversas entidades terem discursado, falou por último o
sr. Presidente da junta de freguesia, Júlio de Oliveira, com palavras muito bem escolhidas e
eloquentes.

.

.

.

.

Relatou por exemplo a nobreza do Pombo-Correio, que foi o 1º animal a possibilitar a comunicação entre os homens distanciados
uns dos outros. Relatou também que o sucesso de projectos, empresas etc reside na qualidade e velocidade da comunicação, e
o Pombo-Correio tem a sua quota-parte nesta evolução.

Neste pombal escola, os alunos e turmas inicialmente vão escolher pombos e competir entre si (entre alunos e entre turmas).
Será uma escola de columbofilia.
As crianças também marcaram presença. A inauguração propriamente dita foi levada a cabo por dois meninos presentes.

Espero que mais iniciativas destas se espalhem um pouco por todo o Pais, pois se cada um de nós fizer um pouco, todos juntos
faremos muito.

.

.

Trabalhar com crianças tem sido para mim uma constante. É animador e motivador vê-las crescer. Não é
só conversa quando dizemos que, o que aprendemos em criança retemos melhor, e no futuro somos o que
aprendemos. Especializei-me na temática da importância que a columbofilia pode ter na integração dos jo-
vens na comunidade escolar e na sociedade.

Aproveitando que este ano poderia estar presente no campeonato do Mundo de Columbofilia em Mira, fui
um dia mais cedo para reportar e acompanhar a inauguração de um pombal Escola. Desloquei-me à Vila da
Tocha, nomeadamente à Associação de Desenvolvimento, Progresso e Vida Da Tocha. Uma instituição que
alberga  mais de 100 idosos e outras tantas crianças, entre internos e externos. Uma associação que empre-

ga cerca de 50 pessoas efectivas.

.

[Prof. Helder Galveia]
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Concurso
“O Pombo-Correio e a Paz”

Escolas, Colectividades, Jardins de Infância e
ATL´s com núcleos de Columbofilia em Portugal

No âmbito do trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Columbofilia em
prol da Columbofilia Juvenil, esta decidiu promover, por ocasião do Campeonato do
Mundo de Columbofilia - Mira 2011, um concurso subordinado ao tema “O Pombo-
-Correio e a Paz”.

ou (até aos 18 anos) -
as E , C , Jardins de Infância e ATL´s -

C .

Foram vários os trabalhos recebidos de diversas Escolas e IPSS, que quiseram par-
ticipar e engrandecer ainda mais o Campeonato do Mundo/Mira 2011.

.

.

O concurso “O Pombo-Correio e a Paz” destin -se a jovens per
tencentes a todas scolas olectividades com nú
cleos de olumbofilia em Portugal

Em primeiro lugar ficou o Jardim Infantil e ATL - Associação Desenvolvimento Progresso e Vida da Tocha, cabendo o 2º lugar
ao Clube Columbófilo - Escola Padre Donaciano de Abreu Freire, o 3º Lugar o Jardim Infantil dos Serviços de Acção Social
da Universidade de Coimbra, o 4º lugar os Mensageiros de S. Cosme - e em
5º lugar as Asas Ferreira de Castro da Escola Secundária Ferreira de Castro.

Face à dificuldade que existiu por parte do júri na escolha do melhor desenho, a FPC decidiu atribuir o mesmo prémio reserva-
do para o 1º classificado, a todas as entidades que apresentaram os trabalhos.

Ficam alguns dos trabalhos que estiveram expostos no Stand da FPC, no passado dia 9 de Julho 2011.

Didáxis Escola Cooperativa de Vale S. Cosme
.

.
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O POMBO

COMPETIÇÃO

DE

Columbofili@

Divulgar o Pombo-Correio
A Columbofilia trouxe alegria no
Dia Mundial da Criança em Viana do Castelo

NO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA,
VIVEU-SE A COLUMBOFILIA NO CENTRO ESCOLAR DE PERRE

As ideias lançadas em Abril 2011, na 3ª edição da Newsletter da Federação Portugue-
sa de Columbofilia, frutificaram e deram lugar a uma bonita jornada que as fotos ilus-
tram melhor que quaisquer palavras.

O convite foi acolhido de braços abertos pela Direcção do Centro Escolar, Associação
Columbófila do Distrito de Viana do Castelo, Junta de Freguesia, Associação de Pais,
Sociedade Columbófila de Perre e columbófilos em particular.

Houve palestra com projecção de vídeos e fotos, pombos em exposição, mensagens
escritas, anilhamento e encestamento, largada de pombos, constatações de chegada,
competições entre turmas, entrega de prémios, lanche e muita animação, num dia di-
ferente que deixou todos os intervenientes satisfeitos.

Importa destacar o repto lançado pelo Presidente da Associação Columbófila do Dis-
trito de Viana do Castelo, para a importância da edificação de um pombal neste Cen-
tro Escolar, que foi acolhido com aplausos pelos alunos, mereceu logo a aceitação dos
professores, acolheu de surpresa os autarcas, mas que tem todas as condições para
seguir em frente, assim haja vontade de por em prática mais esta ideia.

O primeiro passo está dado, outros se seguirão certamente, para que este projecto se
transforme em realidade a curto prazo e traga mais uma lufada de ar fresco à Colum-
bofilia em geral e ao Distrito de Viana do Castelo em particular.

.

.

.

.

.

Mãos à obra, o desporto columbófilo e as nossas crianças merecem-no

[Reportagem realizada por Félix Moreira Rodrigues]

Divulgue, contribua, incentive, participe e colabore na modernização do nosso desporto.

Dê a conhecer a columbofilia aos seus amigos e conhecidos.

O empenho de todos e de cada um é imprescíndivel ao futuro da modalidade.


