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ç Temochamadoolhodelincee
todos os dias observa os treinos
dos pombos no seu pombal em
Aveiras de Cima. Entre as duas
centenas de animais, José Carlos
Vítortemapenasmaisumasema-
naparaselecionar os 15 melhores
(máximo permitido) que vão
competir na prova de fundo na-
cional, emValência, Espanha, no
próximosábado.

“Aescolhanãovaisermuitodi-
fícil. Já os conheço a todos e sei
avaliar os que estão mais aptos
para a competição”, assegura o
conhecido columbófilo, de 59

anos. O ritual é sempre o mesmo:
“Os pombos têm duas refeições
por dia e fazem dois treinos. De-
pois vou observá-los e, acima de
tudo, estar atento ao que fazem e
aos sinais que nos transmitem.
Conseguimos saber se estão con-
fiantes ou tristes por alguma ra-
zão”, refere José Carlos Vítor, que
noanopassadoentrounestacom-
petiçãocomlargadaemValência.

“Trata-se de uma competição
bastante extensa, na ordem dos
740 quilómetros em linha reta.
Geralmente os pombos chegam
sempre em boa condição. Temos
de saber alimentá-los e tratá-los
com boas rações e cuidar da sua
higiene”, acrescentouJosé Carlos
Vítor, filiado no centro columbó-
filodeAveirasdeCima.

Na próxima quinta-feira, os
pombos começam a ser encesta-
dos paraseguiremparaValência.
Tudo vaidevidamente acomoda-
dodentrodevárioscamiõesTIR.A
chegadaaEspanhaseránasexta-

feiraenodiaseguinteseráalarga-
da.“Esperofazerumbomresulta-
do. Neste pombal já tive muitas

JoséCarlosVítorrevela
algunsdossegredosna
preparaçãoparaaprova
defundoemEspanha

ALARGADASERÁEMVALÊNCIA
NOPRÓXIMOSÁBADOECADA
CONCORRENTESÓPODELEVAR,
NOMÁXIMO,15POMBOS

COLUMBOFILIA

ç Almerindo Mota,
coordenador desportivo
nacional, está satisfeito
com o número de pom-
bos que farão a largada
no próximo dia 21, em
Valência.“Temos51.480
pombos inscritos. É umnúmero
muito bom para uma prova de
longa distância. Conseguimos
manter os mesmos padrões da
primeira edição realizada no
ano passado”, disse ao nosso
jornalo dirigente.

Tal como sucedeu em 2015, a

prova irá contar com a
presença de alguns con-
correntes espanhóis que
estãoagrupadosnaGaliza
ouemcidades portugue-
saspertodafronteira.

“O mundo da colum-
bofilia é universal e quem entra
nesta modalidade depois já não
consegue viver sem ela. É como
um amor à primeira vista”, ar-
gumentaAlmerindoMota,de44
anos, que vê alguns inconve-
nientesemaumentaradistância
nestaprovadefundo.*

Largada com 51 mil pombos
Cadapombotemasuaidentida-
de,comoestádocumentadones-
tafoto. Sóassimestáemcondi-
çõesdeparticiparemprovas.

MOMENTO

CONCORRENTE.JoséCarlosVítorcompeteemValência

alegriaseesperoviveroutrosmo-
mentos de felicidade. Passo ami-
nhavidaemcasaeaconvivercom
os amigos e os vizinhos. Não há
nada melhor que o ar do campo”,
sustenta José Carlos Vítor, reve-
lando alguns dos seus segredos:
“Gosto de variar os locais das mi-
nhaslargadas.VouparaAbrantes,
SantarémouTorres Novas. Assim
consigoperceberquaissãoosme-
lhoresemdistânciasmaiscurtas”,
refere o columbofilista, que está
sempre atento àqualidade das ra-
ções.“Temosdetermuitocarinho
pelos pombos. Eles, afinal, tam-
bémconhecemocomportamento
dodononodiaadia”,vinca.*
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