
 

COMUNICADO 

 

ASSUNTO: Esclarecimento importante 

 

Durante o dia de ontem, 4ª feira dia 6 de Maio, um facebook identificado de “Sporting Pigeon 

Team”, publicou um texto que denomina de “Informação importante”. 

Neste texto decidiram os gestores desta página de facebook comunicar com total 

desconhecimento sobre o tema em causa, manchando e difamando inclusive o bom nome da 

ACDLisboa. 

Uma vez envolvida a ACDLisboa e de forma difamatória, vê-se a ACDLisboa obrigada a 

elaborar o presente comunicado para esclarecer os desconhecedores que publicaram tal 

difamação assim como todos os outros desconhecedores que aplaudem, apoiam e empolgam o 

referido texto nas redes socias. 

Primeiramente a ACDLisboa quer desde já congratular todas as pessoas ou empresas que de 

forma anonima ou não, ajudam de voluntariamente o projeto Asas Solidarias, seja com 

produtos de proteção individual, seja com dinheiro, ou seja com pombos para o leilão cujos 

fundos se destinarão a este projeto. 

A ACDLisboa decidiu acautelar-se sobre o material de proteção individual para os diretores 

de todas as suas Coletividades, muito antes de existir o projeto “Asas Solidarias”, e depois de 

receber diversos orçamentos, comprou com o seu próprio dinheiro 50 litros de Álcool Gel no 

dia 13 de Abril de 2020 à empresa Splendid Square, Lda sediada no Norte do País, conforme 

fatura emitida à ACDLisboa e que todos os nossos Associados poderão comprovar dentro dos 

seus direitos estatutários. 

A ACDLisboa comprou além dos 50 litros de Álcool Gel, 1700 mascaras e 1700 pares de 

luvas, ambos discriminados na mesma fatura. 

Todo o material foi transportado e descarregado pela empresa Splendid Square, Lda nas 

instalações da S.C.Sacavém, local central no Distrito de Lisboa, onde foi dividido todo o 

material nas quantidades referidas na Circular nº 13 no seu ponto 9, para posterior 

levantamento de todas as Coletividades Associadas da ACDLisboa. 

O referido Álcool Gel foi rececionado em garrafões de 5 litros, e dividido nas quantidades 

referidas no ponto 9 da Circular nº 13 da ACDLisboa, em vasilhames de plástico, vasilhames 

exatamente do mesmo material (plástico) que os vasilhames ofertados pelos gestores da 

pagina “Sporting Pigeon Team” ao fundo Asas Solidarias e transportados pelo GPLoft, com a 

diferença que o vasilhame de plástico utilizado pela ACDLisboa não tinha um autocolante de 

papel da GPLoft, nem da FPC nem de nenhuma empresa particular, porque nenhuma destas 

instituições adquiriu este material para as coletividades de Lisboa, este material foi 

adquirido exclusivamente com o dinheiro da ACDLisboa. 



 

Os diretores das Coletividades Associadas da ACDLisboa não são analfabetos, como os 

julgam, e não vão ingerir o líquido do interior de um vasilhame de plástico que tem escrito a 

vermelho em letras garrafais “ GEL DESINFETANTE DE MÃOS”, algo tão simples de ler e 

como por exemplo não se consegue ler da mesma forma tão visível nos vasilhames de plástico 

dos 500 litros ofertados ao fundo solidário (pelo menos no da foto publicada no referido 

texto).  

 

No dia 22 de Abril a ACDLisboa emitiu a sua Circular nº 013, no seu ponto 9, e 

transcrevemos: 

“9)   Como entidade Organizadora responsável pelas soltas do nosso Distrito, a ACDLisboa 

tem o dever de garantir a segurança dos diretores das coletividades Associadas e dos seus 

Delegados de solta, e sabendo da escassez e dos preços loucos que o mercado apresenta 

neste momento para a aquisição de material de proteção, a ACDLisboa fez uma pesquisa 

intensa nas ultimas semanas, e antecipando o possível plano de contingência obrigatório 

na atividade Columbófila, a ACDLisboa precaveu-se e já adquiriu e rececionou ontem o 

material de proteção individual que entendemos imprescindível e que será de uso 

obrigatório às reduzidas equipas de diretores que assegurem os encestamentos nas 

Coletividades nossas Associadas. 

Foram assim adquiridas mascaras descartáveis, luvas descartáveis e Álcool Gel que serão 

distribuídos aos Delegados da ACDLisboa para seu uso obrigatório e serão também 

distribuídos nas Coletividades na razão de: 

» 2 kits semanais de luvas e mascaras por semana para as coletividades que tenham até 10 

equipas Columbófilas inscritas na Campanha 2020. 

» 4 kits semanais de luvas e mascaras por semana para as coletividades que tenham entre 

10 e 20 equipas Columbófilas inscritas na Campanha 2020. 

» 6 kits semanais de luvas e mascaras por semana para as coletividades que tenham mais 

de 20 equipas Columbófilas inscritas na Campanha 2020. 

» 1,5 Litros de Álcool Gel por cada Coletividade ativa. 

Faremos também chegar no mesmo número, viseiras que nos serão enviadas pela FPC, 

através da gestão de um fundo solidário que a FPC está a gerir.” 

 

Os gestores da referida página de Facebook, referem no seu texto que cederam os 500 litros 

de Álcool Gel “Na última semana de Abril e no âmbito da Campanha Asas Solidarias…”. 

Lendo o ponto 9 da Circular nº 13 de 22 de Abril de 2020 da ACDLisboa, (data ainda na 

semana anterior à oferta dos 500 litros de Álcool Gel) facilmente se percebe que ainda antes 

dos gestores da pagina de facebook “Sporting Pigeon Team” resolverem ofertar 500 litros de 

Álcool Gel à FPC para serem divididos através do fundo solidário pelas coletividades de 

Portugal, ou ainda antes da empresa GPLoft se disponibilizar para qualquer fundo solidário,  



 

já a ACDLisboa tinha se antecipado e trabalhado semanas antes na proteção dos Diretores das 

suas Coletividades Associadas, rececionado vários orçamentos, adjudicado um dos 

orçamentos no dia 13 de Abril, rececionado os 50 litros de Álcool Gel, as 1700 mascaras, os 

1700 pares de luvas no dia 21 de Abril e aguardava somente pela chegada das viseiras 

adquiridas pela FPC e que nos foram entregues também em Sacavém na passada 2ª feira dia 4 

de Maio de 2020. 

Ora facilmente, se lessem a Circular nº 13 da ACDLisboa, no seu ponto 9, datada de 22 de 

Abril de 2020 os desconhecedores sobre a matéria em causa, passariam a ser conhecedores da 

referida matéria, e seria escusado de irem para as redes sociais, manchar e difamar a 

ACDLisboa e a Columbofilia Portuguesa em Geral. 

Existem milhares de lojas a vender Coca-Cola no mundo, assim como existem milhares de 

empresas a venderem Álcool Gel no mundo, não compreendemos que obrigação tem a 

ACDLisboa, depois ter adquirido no dia 13 de Abril 50 litros de Álcool Gel com o seu próprio 

dinheiro a uma empresa sediada no Norte de Portugal, ter de colocar o seu próprio Álcool Gel 

num vasilhame igual e com o logotipo de uma empresa de Lisboa e da empresa GPLoft, que 

decidiram ofertar e transportar Álcool Gel à FPC 15 dias depois da ACDLisboa ter já 

adquirido todo o Álcool Gel necessário para as Coletividades Lisboetas. 

A ACDLisboa foi contactada pela FPC e questionada de que produtos de proteção 

nomeadamente Álcool Gel precisávamos, e uma vez que já tínhamos adquirido todo o Álcool 

Gel, mascaras e luvas que precisávamos para todas as nossas coletividades, não estaríamos a 

ser corretos nem solidários com as restantes Associações Distritais, que ainda não tinham 

adquirido o referido material e necessitavam para as suas Coletividades, se viéssemos a 

receber mais material e o deixássemos parado no nosso armazém, por isso respondemos que 

não precisávamos de nenhum Álcool Gel, nem nenhuma mascara ou luvas, e que poderiam 

canalizar o material que estaria destinado para a ACDLisboa para outras Associações 

Distritais mais necessitadas, porque a ACDLisboa apenas necessitava de viseiras que a FPC 

solidariamente acabou por adquirir e distribuir pela diversas Associações que as solicitaram.  

Em seguida fomos também contactados pela empresa GPLoft a questionar exatamente a 

ACDLisboa com as mesmas questões relacionadas com as necessidades da ACDLisboa, 

respondemos igualmente à empresa GPLoft que a ACDLisboa não precisava de nenhum 

material do que a empresa GPLoft estaria a distribuir pelas Associações Distritais.  

Estranhamos por isso que também um dos responsáveis da empresa GPLoft se sirva da 

mesma rede social facebook, para apoiar e agradecer ao autor do texto e totalmente 

desconhecedor da verdade sobre o material de proteção do Distrito de Lisboa em vez de o 

esclarecer a ele desconhecedor e também a todos os facebookianos, apenas esclarecendo com 

a verdade e não ajudando a denegrir a ACDLisboa, porque a empresa GPLoft à ACDLisboa 

entregou ZERO material de proteção individual, zero litros de Álcool Gel, zero mascaras, 

zero luvas, e depois de contactar à ACDLisboa, sua cliente e parceira, só lhe ficava bem ter 

tido a postura correta de esclarecer o autor do texto e totalmente desconhecedor da verdade 

sobre o material de proteção individual do Distrito de Lisboa, assim como todos os 

facebookianos. 



 

É da exclusiva responsabilidade da ACDLisboa a aquisição do material de proteção individual 

que bem entender e a sua divisão, não tendo a obrigação de prestar a ACDLisboa satisfações 

do que compra e como divide o referido material nem à empresa GPLoft nem a outra empresa 

qualquer. 

Compreendemos a profundidade do texto publicado no facebook da página “Sporting Pigeon 

Team” e o apoio de um elemento da GPLoft ao seu texto, assim como o profundo desagrado 

destes senhores em não verem o seu logotipo a fazer a tão desejada publicidade nas 

Coletividades do Distrito de Lisboa e a todos os seus Associados, mas a ACDLisboa não tem 

culpa de tal desagrado, nem tão pouco tem culpa que os gestores desta pagina de facebook 

sejam desconhecedores sobre esta matéria e da forma muita antecipada, correta e transparente 

como os Diretores da ACDLisboa trataram da aquisição do material de proteção individual 

para todas as Coletividades do Distrito de Lisboa e comunicaram também da mesma forma 

correta e transparente às suas Associadas Coletividades e seus Columbófilos filiados sobre a 

aquisição do referido material e de que forma e em que quantidades iria este ser dividido. 

Lamenta a ACDLisboa que os gestores desta pagina de facebook, não tenham tido o mínimo 

de cuidado de confirmar junto da FPC ou da ACDLisboa, qual o motivo das Coletividades do 

Distrito de Lisboa não recebem vasilhames de plástico iguais aos de alguns outros Distritos, 

como os mesmos julgam que teria de ser obrigatório (a ACDPorto também adquiriu o seu 

material de proteção individual antecipadamente), se tivessem tido este simples cuidado, 

teriam dissipado todo o seu desconhecimento e não teriam escrito mentiras a difamar a 

ACDLisboa e a Columbofilia Portuguesa em Geral. 

Lamenta também a ACDLisboa que a empresa GPLoft sua fornecedora e parceira, não tenha 

tido a responsabilidade e o profissionalismo de esclarecer devidamente os referidos 

desconhecedores de que a ACDLisboa respondeu atempadamente às questões da empresa 

GPLoft, de que não precisaria de qualquer material, porque já o tinha adquirido todo. 

 

Apelamos a todos os facebookianos em geral que tenham mais respeito pelo nosso Desporto 

Columbófilo, e que tenham mais cuidado e algum filtro quando usam e abusam das redes 

sociais, não a alvitrar pelo nosso Desporto, não a expandir positivamente o nosso Desporto, 

não a passar uma imagem positiva da Columbófila, mas constantemente com posts e 

conversas que só passam uma imagem negativa, suja e denegrida do nosso Desporto 

Columbófilo a todos os seus Amigos e Familiares que os lerem diariamente, lembrem-se que 

quando o fazem prestam um péssimo contributo à Columbofilia no seu contexto dentro da 

Sociedade Portuguesa, existem sempre outras formas e outros canais para dissiparem 90% das 

duvidas e dos casos que circulam no facebook, usem de forma correta os devidos canais 

oficiais e institucionais da vossa Coletividade e Associação Distrital, e poupem e estimem a 

Columbofilia em vez de a colocarem diariamente no autoclismo do seculo XXI chamado 

facebook. 

 

 



 

Nós Associação Columbófila do Distrito de Lisboa, somos pessoas de bem, e como tal 

assumimos que foi por total desconhecimento que este texto de facebook foi escrito, temos a 

certeza de que os gestores da página de facebook “Sporting Pigeon Team” também são 

pessoas de bem, e como pessoas de bem, esperamos naturalmente que os gestores desta 

página de facebook venham reconhecer o seu desconhecimento sobre esta matéria e fazer o 

devido desmentido sobre toda a matéria por estes escrita que denegriu e difamou o bom nome 

da ACDLisboa e da Columbofilia Portuguesa em Geral, assim como entendemos que a 

empresa GPLoft deve explicações corretas aos facebookianos em vez de apoiar mentiras. 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 7 de Maio de 2020 

 

Saudações Columbófilas 

 

A Direção e o Conselho Desportivo da Associação Columbófila do Distrito de Lisboa 


