Leilão solidário
A Associação Columbófila do distrito de Braga, no passado dia 28 de Março 2021
transportava cerca de 10.000 pombos num trator que sofreu um violento despiste na A2
- zona da Marateca - destruindo aquele veículo articulado.
Com efeito, a galera onde se encontravam acondicionados os pombos é passível de ser
sujeita a reparação profunda, já o trator que o compunha foi dado como “perda total”.
Ora, como é do conhecimento geral, esta Associação não tem fins lucrativos, e
possibilidades financeiras de suportar os custos necessários.
A aquisição do novo trator e a reparação da referida galera, só serão possíveis com o
gesto solidário de pessoas singulares e colectivas, que habitualmente apoiam este
desporto, designadamente de

todos os columbófilos, que muito bem sabem das

dificuldades sentidas na obtenção de apoios financeiros que permitam assegurar a
continuidade desta modalidade apaixonante.
Nestas circunstâncias decidimos promover, com o apoio da Federação Portuguesa de
Columbofilia, um leilão solidário, que nos permita angariar fundos de forma a minorar
os custos que esta Associação terá de suportar no futuro próximo.
Apelamos, assim, à participação de todos no Leilão Solidário que se realizará nos
próximos dias 12 a 17 de Agosto de 2021, no qual poderão participar de duas formas:
1. Através da oferta de um borracho para que seja leiloado no leilão on-line no site da F.
P. C.
2. Quem não pretenda oferecer qualquer borracho, poderá sempre licitar os borrachos
que serão colocados a leilão.
A Associação Columbófila do Distrito de Braga, agradece a todos a auxiliar esta acção
de solidariedade.

Nota: Para ofertar um borracho contactar Ismael Oliveira tlm 939037453 ou Roberto
Silva tlm 919261236 e faça-nos chegar uma foto do pombo e pedigree para o e-mail
acdbraga@sapo.pt, até ao dia 05 de Agosto.
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