----- Original Message ----- From: <cinegetica.rio.frio@iol.pt>
To: <conselhodesportivo@fpcolumbofilia.pt>; <geral@fpcolumbofilia.pt>
Sent: Thursday, February 28, 2011 5:11 PM
Subject: IMPORTANTE - Largada de pombos em acto venatório.

Ex.mos Srs. Federação Portuguesa de Columbofilia.

Informamos V. Ex.as que se irão realizar nos próximos dias 5 de Março, 16 de Abril e 14 de
Maio de 2011, (somente durante amanhã) acções de largadas - para abate - de pombos mansos
criados para o efeito e de espécies cinegéticas criadas em cativeiro, no campo de treino de caça
(ZCA - AFN / 5280).
Este campo de treino situa-se em Ortiga, concelho de Mação, confina com o Rio Tejo e está a
escassos 100 metros da freguesia de Alvega, concelho de Abrantes.
AS NOSSAS Coordenadas: 39º 28´ 30.30´´ N - 8º 03´ 40.46´´ W
Quem gere o mesmo é a Associação Cinegética dos Montes de São Gabriel e Rio Frio, com
sede em Mouriscas, Abrantes (contacto: 964690764 e "cinegetica.rio.frio@iol.pt").
Esta Associação também gere a Zona de Caça Associativa AFN- 5280, cujo perímetro envolve
o local onde V. Ex.as e V. os associados teimam em largar pombos correio... Sem qualquer
aviso.
AS VOSSAS Coordenadas: 39º 28´ 02.24´´ N - 8º 03´ 31.04´´ W
Esta advertência prende-se com o facto de amiúdes vezes existirem camiões pesados, com
dísticos de várias associações columbófilas, estacionados dentro da área de zona de caça, com
intenção de largar pombos-correios, a meros 500 metros do campo de treino de caça (onde, caso
V. Ex.as não saibam, podem ser abatidos pombos mansos durante todo o ano).
Não é nossa intenção desrespeitar os columbófilos, nem os atletas (pombos) que aí são largados,
pelo que o enquadramento e o agendamento das nossas actividades (de todos incompatíveis)
terá de ser alvo de um esforço comum de sã convivência e de respeito mútuo.
Se forem largados pombos-correios, nos dias, horas e local acima indicados, certamente irão
ocorrer INEVITÁVEIS erros de avaliação e identificação nas peças largadas, com consequente
abate de pombos correio.
NÃO QUEREMOS QUE TAL ACONTEÇA!
Levem a sério a N. advertência.
Aguardamos a V. resposta e... Um contacto positivo quanto à organização e agendamento
comum de largadas.
Sem outro assunto,
A Direcção

Associação Cinegética dos Montes de São Gabriel e Rio Frio

