Encontro de Columbófilos em Cabeço de Vide -17 de setembro
Organização-Pedro Barradas- columbófilo natural de Cabeço de Vide e atual
Coordenador da Área Desportiva da ACD Portalegre.
FPC- Quem esteve na organização deste evento?
Pedro Barradas (PB) - A edição 2017, do almoço convívio de troca de borrachos, foi
organizada por mim.
Onde decorreu?
PB-Em Cabeço de Vide, no restaurante das Termas da Sulfúrea.
Quantos columbófilos marcaram presença?
PB-O almoço contou com 69 participantes, na grande maioria columbófilos. Também
tivemos alguns amigos, que não praticam a modalidade, presentes.
Quais foram “os pontos altos” deste encontro?
PB- O encontro teve três “grandes” momentos. O primeiro esteve relacionado com uma
visita às instalações das Termas da Sulfúrea, aqui em Cabeço de Vide, que se caraterizam
por uma beleza ímpar. Em seguida decorreu um almoço convívio, que foi marcado pela
troca de histórias e experiências entre os columbófilos presentes. O terceiro grande
momento foi a troca de borrachos, através de um sorteio.
Esta reunião de columbófilos já acontece há alguns anos. Sente que tem sido
benéfica para a columbofilia do concelho e do distrito?
PB-Este almoço já tem mais de uma década. Os convívios entre amigos e columbófilos são
importantes aqui, mas julgo que são importantes para qualquer parte zona do país.
Que opiniões lhe transmitiram os columbófilos?
PB- As opiniões que me transmitiram foram muito positivas. A columbofilia também é
marcada por este aspeto, o convívio.
Que importância tem, na sua opinião, este tipo de eventos para a columbofilia
nacional?
PB-Considero que são importantes para a nossa columbofilia. Isso explica-se, por exemplo,
com a presença na nossa iniciativa de columbófilos de Aveiro, Évora, Guarda, Lisboa,
Portalegre, Setúbal e Viseu.
Que palavras gostava de deixar para aos que participaram no encontro?
PB-Gostava de agradecer a todos os que estiveram presentes. De destacar a presença do
presidente da Câmara Municipal de Fonteira, Rogério Silva, do presidente da Junta de
Freguesia de Cabeço de Vide, João Olaia, e do presidente da Federação Portuguesa de
Columbofilia, José Luís Jacinto, algo que demonstra o apoio e o respeito que a columbofilia
tem em todo o concelho.
É uma iniciativa que se pode repetir no futuro?
PB-Este almoço de troca de borrachos já tem cerca de 15 anos. Uma das particularidades
está no facto de, em todas as edições, o ponto de encontro ser num local diferente. Durante
o almoço é decidido o próximo local. Posso adiantar que, em 2018, esta iniciativa irá
decorrer em Castelo Branco.

