_______________________________________________________________________
COMUNICAÇÃO PRIMEIROS POMBOS CHEGADOS – VALENCIA – 21 de Maio
A F.P.C. irá disponibilizar dois meios para que os associados possam comunicar o primeiro
pombo marcado na prova nacional de fundo, Valência, que terá lugar no dia 21 de Maio.
Só deverá ser comunicado o primeiro pombo chegado.
1. Prioritariamente deverá ser utilizado o formulário de comunicação de pombos que irá
ser colocado na página inicial do site da F.P.C. (www.fpcolumbofilia.pt).
2. A comunicação do primeiro pombo chegado também poderá ser feita por telefone
utilizando os seguintes números: 239 484 593 e 239 853 100 (15 linhas no total).

BREVES INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO ON-LINE

Figura 1 - Formulário de Comunicação de Chegadas de Pombos

O Formulário de Comunicação de Chegadas de Pombos estará presente na página inicial do
site da F.P.C. , durante o dia da prova – www.fpcolumbofilia.pt. Sempre que possível, deverá
ser privilegiada esta forma de comunicação, pois fica garantido o registo imediato da chegada.
O formulário foi melhorado para minimizar eventuais erros de preenchimento. Ao indicar a
licença desportiva, o nome será automaticamente preenchido. O número e ano da anilha são
preenchidos em campos distintos, assim como as horas, minutos e segundos da chegada.
Alguns aspectos a ter em atenção:
 Se o nome de sócio não aparecer ou estiver incorrecto, confirme se introduziu o nº de
licença desportiva adequado.
 Indique o número de anilha do pombo tal como este foi recenseado na FPC. Indique o
ano da anilha na caixa de texto à direita da do número de anilha.
 Se a anilha do pombo não for portuguesa, use a caixa de selecção do país para indicar
a nacionalidade. A lista de países encontra-se ordenada alfabeticamente.
 Indique as horas de chegada no formato 24 horas (por exemplo, 16 horas para referir
às 4 da tarde). As horas, minutos e segundos deverão ser indicados em caixas distintas.
A FPC apela à participação de todos os columbófilos desejando que esta prova venha a
constituir para todos vós uma jornada memorável do ponto de vista desportivo, pautada
pelo fair-play e pela emoção dos grandes momentos.

