Coimbra, 5 de Fevereiro de 2016
Assunto: Reformulação do Sistema de Coordenadas
Na sequência da deliberação tomada no Congresso federativo, realizado no dia 4 de Outubro
de 2014, a localização dos pombais, para efeitos de cálculo de distância, passa a efectuar-se
por meio de coordenadas geográficas (sistema WGS 84).
Ora, tal situação pressupunha a transformação / conversão das coordenadas militares dos
pombais para aquele sistema.
Contudo a F.P.C. entendeu que deveria ir mais longe do que a simples conversão de
coordenadas. Havia que alterar, reformular e reestruturar a arquitectura e os princípios que
fundamentavam o antigo sistema de coordenadas. Com o novo sistema, ao introduzirem-se
critérios de transparência e rigor, criaram-se as condições para que:
1. Cada um deixasse de ser confrontado com duas meras expressões numéricas que, em
boa verdade, nada diziam a ninguém, e passasse a ter a possibilidade de visualizar a
localização exacta do seu pombal no mapa.
2. Se efectuasse um mapeamento de todos os pombais, com a geolocalização a ser feita
em 3 distintos planos: por colectividade, por associação e no país.
Concluída a primeira fase de conversão e rectificação das coordenadas dos columbófilos para
o sistema geográfico WGS 84, queiram consultar o mapa anexo de coordenadas dos vossos
concorrentes a fim de confirmar as mesmas e sugerir eventuais correcções.
O mesmo mapa pode ser consultado de forma interactiva no Portal de Recenseamento
(ex-RecServer), conforme se descreve nas páginas em anexo.
Em caso de dificuldade, sugerimos que contactem o serviço de apoio informático da F.P.C.
através do número de telefone 912 203 857 ou email suporte@fpcolumbofilia.pt.
A F.P.C. agradece a colaboração, estando certos que, com o vosso contributo e a vossa
intervenção, reunimos as condições para que este projecto traga uma maior verdade
desportiva e uma maior transparência e rigor aos resultados desportivos.
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