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E ENTREVISTA
“Acolumbofiliaéumbomvício”

çOs Campeonatos InternacionaistrazemaMiraanatadacolumbofilia europeia e mundial. O Columbódromo, inaugurado em
1997,éolocaldechegadadospombos-correioseaprovadehojetema
particularidade de marcar o início
dacampanhade dérbis anívelnacional. O presidente da FPC, José
Luís Jacinto, refere os motivos que
justificamaexistênciadesteevento:“Estasprovaspermitiremmanter afamíliacolumbófila‘ativa’ e a
valorização do pombo-correio
português.” A prova coloca em
competição diretapombos oriundos de vários países dos diferentes
continentes.Estasituaçãodáalgumaigualdade competitiva, pois os
pombos são criados no mesmo
pombal, seguemo mesmo treino e
têmumaalimentaçãosemelhante.
Tudo isto, segundo o dirigente, faz
“com que seja fácil comparar as
qualidadesdos‘atletas’”.
A prova tem ganho destaque a
nívelinternacional, como salienta
o dirigente. “Vai-se mantendo
num patamar superior a nível europeuecontinuaaserbastanteelogiada.” José Luís Jacinto assegura
que“aideiaéfazerumajornadade
alegria, amizade e convívio”, deixando um convite: “Venham a
Miraapreciarabelezadospomboscorreios e desfrutar do convívio
entreamantesdamodalidade.” *

ç Comosetornoucolumbófilo?
JOSÉ PESEIRO (JP) – Quando era
miúdotinhanavizinhançadoiscolumbófilos. Um costumava ser o
vencedor nas provas de Coruche e
tinha um sobrinho, que era meu
amigo de infância. Começámos a
gostardeverospombos-correios,o
seu tratamento e toda esta paixão
começouaí.Aprimeiravezqueme
disseram que os pombos eram
transportadosemcaixasparalonge
e que, depois de serem soltos, vinhamteraoseupombal,foialgoque
nosdeixouestupefactosedespertou
uma curiosidade grande. Depois,
com18 anos, emparceriacomesse
amigo [ José Manuel Carvalho], fizemosumpombal.Fomossóciosde
competição,masentretantotivede
parar. Contudo, emprincípio, vou
regressarnopróximoano.
Querrevelarmaisalgunspormenoressobreesseregresso?
JP - O objetivo é voltaracompetir.
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“OOBJETIVOÉVOLTARA
COMPETIR”,DIZOTREINADOR,
QUEESTÁACONSTRUIRUM
NOVOPOMBALEMCORUCHE

JoséLuísJacinto

Antes já fazíamos isso, porque eu
participavanasprovasemsociedade, e até tínhamos alguns resultados ao nível do distrito. Mas a minha vida profissional e académica
levou-meparalongedeCoruchee
como passava muito tempo fora,
chegouaumpontoemquetivemos
deparar.Nãomeerapossívelestar
no pombal, nem ver os pomboscorreioseissoeraoquemaisgostava, portanto tivemos de terminar.
Apesardisso,acolumbofiliacontinuaaser umdos meus hobbies favoritos. É um bom ‘vício’. Neste
momento estamos a construir um
novopombalemCoruche.Jávaiter
instalaçõesmodernas,paradepois

JOSÉ
PESEIRO
MIGUEL BARREIRA

Competição
tem merecido
“muitoselogios”

OtécnicodoSp.Bragaéumapaixonadopela
columbofiliaeestevenosCampeonatosdeMira
em2011.Estáaprepararumregressoàcompetição
começarmos a voar a sério e a
desfrutardacompetição.
PassouporEspanha,Grécia,Roménia, Arábia Saudita e Egito.
Durante esse percurso teve algumcontactocomacolumbofiliapraticadanestespaíses?
JP - Passeipor vários países e por
lugares muito variados, mas este
gosto sempre se foi mantendo.
Tentavaarranjar,próximodacidade de cada clube que treinei,
um pombal para assistir às chegadas.Lembro-medeveremEspanha, na Grécia, na Roménia e
claro,naMadeira,asfamosassoltasemalto-mar.
Dá para conciliar a atividade
profissionalde treinadorde futebolcomacolumbofilia?
JP-Chegouaumpontoemquese
tornou impossível conciliar as
duas. O sertreinadorde futebole
serprofessorlimitou-memuitoa
atividadecolumbófila.Osjogose
os estágios coincidem quase
sempre com as soltas e, claro, o
desfrutar do dia a dia com os
pombos-correios é impossível,

não hátempo parao treino, para
acompanharo desenvolvimento
deles, aalimentação. Felizmente
agora as condições para voltar a
competirestãoareunir-se.
Qual a especialidade (velocidade,meio-fundooufundo)deque
maisgosta?Porquê?
JP – Todas elas. Gosto de velocidade porque se veem chegar
muitos pombos em pouco tempo, do fundo porque as provas se
prolongammais, o que aumenta
aansiedadenaesperadachegada
e deixaaadrenalinacompetitiva
aomáximo.Aprecioomeio-fundo porque tem uma mistura das
outras duas especialidades. Não
consigo dizer qual é a minha favorita,todasmeagradam. *

GRUPOCOLUMBÓFILO
VONTADE
Coruche(fundadoa18dejaneirode
1948),clubedaACDSantarém
NomesdossóciosdeJoséPeseiro:CarlosPeseiroeJoséManuelCarvalho

“Éincrívelver
chegarcentenas
depombos”
Por motivos profissionais
nãovaipoderestaremMira.
Masjáacompanhoupresencialmente os Campeonatos
Internacionais.Queopinião
temdesteevento?
JP – Aprecio muito esse
evento, revejo sempre amigos e vejo chegar pomboscorreios, o que é uma boa
mistura. Parao futuro esperoassistiramaisalgunsconcursos, até para ver, quem
sabe, os meus pombos em
competição.
Vai tentar acompanhar as
notícias sobre o que está
aconteceremMira?
JP – Sim, neste momento
através da internet é tudo
mais fácil. Háo site daFederação, o blogue de notícias e
o site dos Campeonatos de
Mira.
Que mensagemgostariade
deixar aos columbófilos
portugueses?
JP–Tãoimportantecomover
as chegadas dos pombos é o
convívioentrecolumbófilos.
Mira proporciona também a
interaçãoentreospraticantes
eosnãopraticantes,masadmiradores da columbofilia.
Quanto mais pessoas estiverem presentes melhor. É incrívelverchegarcentenasde
pombos e, com a tecnologia
de que já dispõem em Mira,
ver em tempo real qual foi o
primeiropomboachegar.Há
emoção. São eventos como
este que mostram a força da
columbofiliaportuguesa. *
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A beleza da Columbofilia está em Mira este Sábado
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