VERIFICAÇÃO E CORRECÇÃO DE COORDENADAS
INFORMAÇÃO PARA SÓCIOS
PERGUNTAS E RESPOSTAS

1. Como posso verificar as coordenadas do meu pombal?
Se é sócio da FPC, as coordenadas do seu pombal podem ser verificadas no Portal do Columbófilo, acessível
através da página da FPC ou directamente em http://columbofilo.fpcolumbofilia.pt
Depois de entrar no portal, aceda ao menu “Recenseamento” e escolha a opção “Mapa das Minhas
Coordenadas”. Será apresentado um mapa interactivo com a localização do seu pombal assinalada.

2. 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

3. Como navegar no mapa interactivo?
Clique no mapa e arraste o rato para mover o mapa em qualquer direcção. Use a roda do rato (caso exista)
ou os botões + e – (em baixo, à direita) para aproximar ou afastar o mapa (zoom in/zoom out).

4. A localização apresentada para o meu pombal não está correcta, como posso corrigi-la?
Por uma questão de controlo e rigor, as coordenadas só podem ser alteradas pela sua colectividade ou
directamente pela FPC. Para rectificar a localização do seu pombal, dirija-se à sua colectividade ou contacte a
FPC através de http://columbofilo.fpcolumbofilia.pt/Contact

5. O pombal não aparece na imagem satélite, como posso confirmar a sua localização?
Em alguns casos, é possível que a fotografia satélite seja anterior à construção do pombal. Nesse caso, a
localização do pombal só poderá ser verificada por alguém com conhecimento da área ou através de um
dispositivo com GPS (leitor GPS, smartphone, tablet, etc.). As coordenadas utilizadas pela FPC baseiam-se no
padrão WGS 84 e seguem a notação GG.MM.SS.D (graus, minutos, segundos, décimas de segundo).
Certifique-se que utiliza o mesmo padrão e notação compatível no dispositivo GPS.

6. Em vez de um mapa aparece a informação “O sócio não tem coordenadas”, o que devo fazer?
Essa informação indica que ainda não foram atribuídas coordenadas para o seu pombal. Contacte a FPC
através de http://columbofilo.fpcolumbofilia.pt/Contact para que sejam atribuídas as coordenadas.

