PERDIDOS E ACHADOS NO PORTAL DO COLUMBÓFILO
INFORMAÇÃO PARA ACHADORES
PERGUNTAS E RESPOSTAS

1. Achei um pombo-correio, o que devo fazer?
O dever moral e legal de quem encontrar um pombo-correio extraviado é comunicá-lo de imediato à
Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC), que tratará de identificar o proprietário a fim de se proceder à
recuperação do pombo.

2. Como posso comunicar o achamento do pombo à FPC?
Os sócios, colectividades e associações filiados na FPC devem comunicar o achamento do pombo no Portal
do Columbófilo, acessível através da página da FPC ou directamente em http://columbofilo.fpcolumbofilia.pt
Depois de entrar no portal, faça um clique no botão de comunicação de pombos, abaixo reproduzido:

Após a indicação do número de anilha, ano e nacionalidade do pombo, o portal informará de imediato qual o
seu proprietário. Por sua vez, o proprietário será também imediatamente notificado do achamento do
pombo por email e/ou SMS. Para que o proprietário possa recuperar o pombo, ser-lhe-ão enviados os dados
de contacto do achador.

3. Não tenho uma palavra-passe para aceder ao portal. Como posso obtê-la?
Todos os sócios, colectividades e associações podem aceder ao portal, não sendo necessário efectuar um
registo. Para obter a sua palavra-passe, utilize a opção de recuperação de palavra-passe, disponível no lado
direito da página de entrada do portal. Para mais informações sobre o acesso ao portal, consulte as
perguntas e respostas alusivas a essa temática em http://columbofilo.fpcolumbofilia.pt/PerguntasRespostas

4. Não sou sócio da FPC, como posso comunicar o achamento do pombo?
Normalmente, a melhor opção para não-columbófilos será entregar o pombo a uma colectividade ou sócio
filiado na FPC, uma vez que estas entidades provavelmente terão melhores condições para manter o pombo
até que seja recuperado pelo proprietário. A colectividade ou o sócio poderão então fazer a comunicação do
pombo no Portal do Columbófilo.
Em alternativa, caso prefira comunicar directamente o pombo em seu nome, poderá fazê-lo através do
telefone 239 853 100 ou através do email recupera@fpcolumbofilia.pt

5. Sou sócio da FPC mas não tenho acesso à Internet, como posso comunicar o pombo?
Nestes casos, os sócios podem dirigir-se à sua colectividade. As colectividades estão habilitadas para fazer
comunicações de pombos em nome dos seus associados. Ao fazer a comunicação, a colectividade deverá
indicar o número de sócio do achador para que o proprietário seja informado dos respectivos contactos.
Em alternativa, poderá entregar o pombo à colectividade, se esta tiver condições para manter o pombo.
Neste caso a colectividade deverá comunicar o pombo em nome da própria colectividade.

6. Como posso acompanhar o estado do processo?
Depois de comunicar um ou mais pombos no Portal do Columbófilo, terá acesso aos respectivos processos
de achamento através do botão correspondente na página de entrada do portal.

Acedendo ao processo, poderá acompanhar o seu estado e realizar acções sobre o mesmo, tais como marcar
o pombo como recuperado, pedir a 2ª via por não recuperação do pombo ou enviar mensagens à FPC
alusivas ao processo.

7. Já entreguei o pombo ao proprietário, o que devo fazer?
Se o proprietário já recuperou o pombo, deverá aceder ao processo e indicar que devolveu o pombo ao
proprietário, através do botão “Pombo Devolvido ao Proprietário”. O proprietário também tem disponível a
mesma opção, pelo que é possível que o pombo já esteja marcado como recuperado. Nesse caso, não é
necessária qualquer acção da parte do achador.

8. O proprietário não me contactou ou não quer recuperar o pombo, o que devo fazer?
O proprietário dispõe de um prazo de 15 dias (corridos) para recuperar o pombo. Findo esse prazo, o pombo
passa a ser propriedade do achador, que deverá solicitar ao proprietário o respectivo título de propriedade.
Caso o achador não consiga obter do proprietário o título de propriedade, poderá solicitar à FPC a emissão
de uma 2ª via por não recuperação do pombo. A 2ª via irá sobrepor-se ao título original, para efeitos de
recenseamento e prova de propriedade do pombo.

9. Como posso comunicar incidentes que ocorram durante o período de recuperação?
Caso ocorram incidentes com o pombo durante o período de recuperação (por exemplo, o pombo adoeceu,
morreu ou quaisquer outras situações dignas de registo), deverá aceder ao processo e utilizar o botão
“Enviar Mensagem à FPC” para expor a situação. A FPC encarregar-se-á de anexar ao processo as devidas
informações, que serão consultáveis no portal tanto pelo proprietário como pelo achador.

