FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA
LEVANTAMENTO DE COORDENADAS

No Congresso federativo realizado no dia 4 de Outubro de 2014 foram aprovados por
unanimidade os artigos 67.º e 105.º do RDN determinando que a localização dos
pombais, para a campanha desportiva de 2016, para efeitos de cálculo de distância e a
identificação dos locais de solta passe a efetuar-se por meio de coordenadas
geográficas (sistema WGS 84).
A adoção das coordenadas geográficas, sistema WGS 84 – World Geodetic System –
em substituição das coordenadas retangulares militares tem em vista melhorar o rigor
da localização dos pombais tornando mais verdadeiro o cálculo das médias.
A existência do Portal de Classificações Nacionais tornou evidentes situações de erro
grosseiro que urge reparar a bem da verdade desportiva.
A título de exemplo foram detetadas situações de columbófilos com coordenadas
diferentes para o mesmo pombal consoante a coletividade onde estavam a concorrer,
columbófilos que nas classificações do columbófilo apresentavam uma coordenada e
na classificação do pombo às apresentavam outra, columbófilos que concorriam em
mais do que um distrito, tendo uma coordenada do mesmo pombal diferente em cada
um deles, diferenças que nalguns casos ultrapassavam os dois mil metros… As razões
do erro são múltiplas, primeiro as coordenadas retangulares estão relativamente longe
de ser exatas, depois, em muitos casos, verifica-se que as coordenadas medidas
através do GPS e depois sujeitas a conversão foram tiradas não junto ao pombal mas,
por exemplo, à porta da rua, o que provoca erros e, por ultimo, e não menos
importante, a impreparação do ponto de vista técnico de algumas pessoas que no
passado procederam ao levantamento de coordenadas.
A F.P.C. entendeu, assim, que deveria chamar a si a responsabilidade de um
levantamento nacional das coordenadas.
Neste contexto decidiu entregar tal tarefa a uma equipa coordenada pela empresa
Duodata.Net-Tecnologia de Informação Lda.
Solicita-se, desta forma, a melhor colaboração dos columbófilos, coletividades e
associações com os técnicos da Duodata ou a quem por eles for mandatado para este
serviço.
Com os atuais meios tecnológicos é possível verificar e comparar no terreno as
coordenadas e o sítio exato onde o pombal efetivamente se encontra. Deste modo,
cada um dos columbófilos pode verificar com os seus próprios olhos e validar a sua
coordenada.
Após o levantamento das coordenadas será disponibilizado a cada coletividade
imagens referentes à localização dos pombais dos seus associados para validação final
do processo.
As coletividades deverão notificar a FPC de todas as situações que abranjam
columbófilos que tenham mudado o local do seu pombal em relação à época
desportiva anterior.
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