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Faça o download desta newsletter e divulgue-a junto dos seus amigos

Esta Newsletter é para si...

Destaques

Divulgar o Pombo-Correio
é importante.
Divulgar o Pombo-Correio

A Associação Columbófila de Esgueira, promove o Pombo-Correio
nas férias da Páscoa

Participe e envie-nos todas as notícias que
achar relevantes sobre a Columbofilia!

Apesar de todos os esforços efectuados ao
longo dos tempos, por columbófilos e
dirigentes, sente-se que a modalidade e o
Pombo-Correio não são suficientemente
conhecidos sendo mesmo praticamente
desconhecidos do grande público, ou erroneamente associados a outras espécies de
columbiformes.
A columbofilia, como grande modalidade
nacional, possuí, para além da vertente
desportiva, potencialidades sociais, culturais e recreativas que a poderão catapultar
para patamares de reconhecido mérito.
Pensamos que este meio de comunicação
poderá ser mais um veículo para divulgar e
motivar os actuais e futuros amantes do
desporto.

Divulgar o Pombo-Correio

Columbófilo promove o Pombo-Correio
junto das escolas da Ericeira.

Derby da Tocha
1º Campeonato Escolar e Comunitário

» Acções de promoção realizadas junto dos
jovens, em Escolas, IPSS, outros;
» Homenagens a Columbófilos;
» Histórias divertidas de Columbófilos;
» Grandes Soltas;
» Inaugurações e Eventos dos Clubes e Associações;

Considere que a “Newsletter” é também
sua, o vosso contributo é essencial para
este desiderato.

Uma parte do montante angariado
reverterá a favor de uma IPSS - ADPVT
[Associação de Desenvolvimento e
Progresso e Vida da Tocha]

No Pombal com...

Reitero a necessidade de divulgar a columbofilia.

Era uma vez...
No dia Mundial da Criança

Participe e envie-nos todas as notícias que
achar relevantes sobre esta modalidade.
Envie-nos notícias do seu clube e de
acções de promoção da columbofilia.

O Pombo-Correio
» Divulgar a columbofilia é muito pertinente;
Saiba mais sobre o Pombo-Correio.

» Divulgar a modalidade é responsabilidade
...de todos;
» Apoie a columbofilia.

Atenção: sempre que enviar
alguma informação, faça-o
acompanhado com fotografias.

Todos os meses iremos apresentar
curiosidades sobre o atleta alado, desde os primórdios da humanidade até
aos tempos actuais.
.
Uma viagem no tempo, a não perder!
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Divulgar o Pombo-Correio

Associação Columbófila de Esgueira
promove a Columbofilia nas Férias da Páscoa

18 a 22 de Abril de 2011
das 9h00 às 17h30
Idades entre os 6 e os 12 anos

A A.C.Esgueira, no seguimento do que já é sua tradição vai no período pascal
promover uma série de actividades que forçosamente resultarão numa grandiosa
acção de fomento da columbofilia.
Esta iniciativa é destinada a crianças, dos 6 aos 12 anos, que, de 18 a 22 de Abril
de Abril, terão oportunidade de saborear as suas férias escolares de maneira diferente do habitual.

Do variado programa constam as mais diversas actividades [teatro,piscina,
artesanato] e, como não podia deixar de ser, visitas a pombais de columbófilos, destacando-se uma visita ao Columbódromo Internacional de Mira.
Para mais informações, visite o site: http://www.esgueira.columbofilia.net/ ou http:/potl-cpe.blogspot.com/

Divulgar o Pombo-Correio

Columbófilo Joaquim Cassapo promove o
Pombo-Correio junto das Escolas da Ericeira

No passado dia 8 de Abril 2011, a convite da Escola Eb1. da Ericeira, o Columbófilo Joaquim Cassapo promoveu o Pombo-Correio junto dos alunos, através de uma demonstração e solta de pombos.
Esta acção complementou a festa do encerramento do 2º periodo das escolas da Ericeira.
“Tiveram logo o meu apoio, porque isto é o que eu gosto de fazer. Quem ama de verdade o Pombo-Correio, como é
o meu caso, adora ver a felicidade das crianças a verem os pombos”, diz Joaquim Cassapo.
“Julgo que foi o que as crianças mais gostaram de ver nesta festa escolar. Isto é uma das coisas que me dá mais
alegria em ser columbófilo, poder ajudar a promover este nobre desporto que é a Columbofilia”, acrescentou Joaquim
Cassapo.
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1º Campeonato Escolar e Comunitário

Derby da Tocha

Columbódromo Escolar da Tocha
Sociedade Columbófila D. Garcia Bacelar

A recepção dos borrachos ocorrerá entre os dias 1 de Abril e 30 de Abril.

[Columbódromo Escolar e Comunitário]

A prova final será disputada no dia 30 de Julho 2011
O evento realizar-se-á na IPSS - ADPVT(Associação de Desenvolvimento,
Progresso e Vida da Tocha ), local onde está instalado o Columbódromo
Escolar e Comunitário.
Para mais informações contactar 962556255, 966072748, 969984203 e 916368363
Nota:
A Sociedade D. João Garcia Bacelar é uma sociedade sem fins lucrativos.
Todo o montante angariado será destinado ao pagamento do custo da edificação do
columbódromo e respectivo material técnico necessário para a realização do Derby.

[Pombal Hospital]

O excedente será entregue à ADPVT.

Sabias que ...

No ano de 53 A.C., Aníbal usou
pombos para enviar informações
durante a batalha de Módena (Itália).
[ Aníbal Barca, foi o líder das forças militares
de Cartágio que lutou contra o Império de
Roma na Segunda guerra Púnica. O general
cartaginês, que quase derrotou os Romanos
(quando invadiu a Itália em 218 A.C.), foi
considerado o maior inimigo de Roma].

Curiosidades

[Júlio César] http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_C%C3%A9sar

Os romanos, no período da ocupação da Gália, faziam chegar as noticias a
Roma, por meio de uma série de pombais escalonados até àquela capital.
Júlio César usou pombos para enviar informações durante as conquistas
do Império Romano (entre o ano 58 e 51 AC).
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ERA UMA VEZ...
NO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

No pombal com...

Ficou tudo armazenado na sede da Colectividade. Logo a seguir ao almoço, os directores columbófilos levaram os cestos dos pombos para
as instalações da escola onde os miúdos os esperavam com grande entusiamo. No meio de
muita agitação, trataram de prender todas as
mensagens escritas às anilhas dos atletas alados.
.
Os columbófilos, em casa, esperavam ansiosamente os seus pombinhos com curiosidade para ver o conteúdo das mensagens.
Às 14.30 horas em ponto, como combinado,
[António Félix Rodrigues]
por entre aplausos e grande animação, foi eA Sociedade Columbófila e a Junta de Fregue- fectuada a largada dos pombos, no recreio da
.
sia resolveram promover um convívio entre as escola.
crianças do Centro Escolar e os columbofilos
.
locais.
O evento ocorreu no dia 1 de Junho “ Dia
Mundial da Criança”.
.

O correio funcionou na perfeição, ouviu-se um
grande aplauso no Centro Escolar quando finalmente chegou o primeiro columbófilo com
os pacotes 4,8,11,...(e respectivos conteúdos).
Logo de seguida, mais emoção com a chegada
dos restantes pacotes com as excelentes iguarias que a Junta de Freguesia amavelmente
ofertou.
.
Quando o último pacote deu entrada, deu-se início ao lanche, já com a presença do senhor Presidente da Junta, que também não quis faltar a
este inesquecível convívio que em boa hora resolveu promover em parceria com a Colectivida.
de e o Centro Escolar.
De salientar que, toda a beleza retratada naquelas mensagens escritas,fruto da imaginação das
crianças, ficou exposta na vitrina da escola, como forma de propagandear esta iniciativa.
.
Naquela jornada simples mas socialmente muito rica, promoveu-se um salutar convívio naquela localidade e divulgou-se o desporto columbófilo junto da comunidade.

Aos columbófilos foi pedida colaboração, no sentido de disponibilizarem alguns pombos para serem largados na escola nesse dia
.
Dos professores e alunos pretendia-se que
escrevessem, em pequenos papéis, algumas
mensagens alusivas ao Dia Mundial da Criança e ao Pombo-Correio. A Junta de Freguesia
.
ofereceu um lanche a todos.
.
Durante a manhã, os directores da colectividade
procederam à recolha dos pombos (cerca de vinte e cinco) na casa dos columbófilos. Disseram-lhes apenas que a solta iria ser efectuada às
14.30 horas, para estarem atentos e seguir com
rigor as instruções inscritas nos bilhetes que os
pombos trariam.
.

Os pequenos bilhetes que cada pombo levou
ao seu proprietário eram muito simples e neles
constavam o seguinte:
:
Na frente, uma frase alusiva ao dia mundial
.
da criança e ao Pombo-Correio.
Na escola, professores e meninos tratavam de No verso, o convite “dirija-se à sede da Colectiescrever as mensagens que iriam ser colocadas vidade, levante o pacote 1 ou 2, etc e entregue
.
nas anilhas dos pombos.
. no Centro Escolar até às 15.30 horas”.
À Junta de Freguesia coube a tarefa de acondi- Na escola, meninos, professores e organizacionar o lanche em pequenas caixas e etique- dores columbófilos aguardavam ansiosamentá-las individualmente da seguinte forma:
: te o resultado das mensagens que cada pom.
bo tinha levado ao seu dono.
Rissóis (pacote 1), croquetes (pacote 2), bolos
(pacote 3), sumos (pacote 4), presunto (pacote Na sede da Colectividade, um elemento asse5) ... e assim sucessivamente.
. gurava que todos os pacotes eram levantados
..
e encaminhados ao destinatário.

O seu apoio é essencial na divulgação da modalidade.

Nota do autor:
:
Esta história é fictícia, mas pode perfeitamente
ser passada para a realidade com sucesso, assim haja vontade de pôr em prática esta e ou.
tras ideias.
Mãos à obra, pois o dia mundial da criança está
já aí.

Convide um amigo para conhecer o seu pombal.

Realize acções de promoção da columbofilia junto de Escolas, IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), vizinhos e amigos.

