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ç Aos 36 anos, Carlos San-
tos é um admirador do pai.
Herdou dele o gosto pela co-
lumbofilia, que vem desde o
avô, e todos os dias dispensa
a sua atenção aos cerca de 80
pombos.

“Quando tenho dúvidas
pergunto ao meu pai”, disse-
nos Carlos Santos, que minis-
tradois treinos por dia: umde
manhãdecercade30minutos
e outro de tarde, que se pro-
longapor40minutos.

“É nessa altura que vemos
quaissãoospombosqueres-
piram saúde e têm mais
vontade de voar”, refere
CarlosSantos,quetalcomo
o seu pai é adepto de uma
alimentação racional.
“Tratando-sedeumaprova
de resistência, os pombos
precisamdesealimentarbem,
como uma pessoa. São aves
que dão todo o seu esforço
para chegarem em primeiro
lugaraopombal”,frisa.*

COLUMBOFILIA

NORBERTO SANTOS

ç AlbertoSantosnãocabiaemsi
de contentamento por duas ra-
zões: anetaDanielafez 13 anos no
diaemque ganhouaprimeiralar-
gada de Valência. Recebeu um
beijinho dajovemque temno avô
umídolopelasuaenormededica-
çãoaomundocolumbófilo.

Com59anos,AlbertoSantosvi-
veu um dia inesquecível por um
dosseuspombostersidooprimei-
ro acompletaros 629 quilómetros
daprovadefundonacional.Alar-
gadade Valênciafoide madruga-
da, pouco passava das 6 horas da
manhã,econtoucom51.012pom-
bos. Depois foi a longa espera e a
dadaaltura, o telefone não parava

de tocar. Eramos amigos aquerer
saber informações. “Estavatran-
quilo, sabia que os meus pombos
estavambemtreinadoseésempre
umaalegriavê-los achegar. Num
espaço de um minuto chegou o
meu pombo e o do meu filho”,
contouAlberto Santos.

Avitórianaprimeiralargadade
Valência foi atribuída a Carlos
Santos, filho de Alberto Santos.
Só que convém esclarecer que o
paifezainscriçãonaequipadofi-
lho, que também é um fervoroso
columbófilo, desde muito novo.

Radiante pelo bom desempe-
nho, Alberto Santos promete
continuar a dar a mesma aten-
ção aos seus pombos para as
próximas competições. “Muito
provavelmente para a segunda
largada vou levar os mesmos
pombos. Tenho muita confiança
neles”, insiste Alberto Santos,
que todos os dias segue os trei-

AlbertoSantosganhou
alargadadeValência,
participandonaequipa
dofilho,CarlosSantos
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Rendidoà experiêncianos com particular atenção.
“Tento sempre observar alguns
pormenores, qual é o seu com-
portamento e o seu relaciona-
mento no pombal”, refere Al-
berto Santos.

Um dos segredos do vencedor
da largada de Valência é o cuida-
do com que ministra a alimenta-
ção. “Trato os meus pombos
como se fossem meus filhos. Não
lhes faltanada. Precisamde cari-
nho, de atenção e de vitaminas. E
se algumestiver doente, também
tenho uma receita de dieta para
eles”,sublinhaAlbertoSantos.*

“TRATOOSMEUSPOMBOS
COMOSEFOSSEMMEUSFILHOS.
NÃOLHESFALTANADA”,
COMENTOU OVENCEDOR
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