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responsabilidade que ocupei na Columbofilia nacional durante 16 anos. É pois a ocasião
derradeira para um afectuoso agradecimento às vastas equipas que tive o privilégio de integrar
e a todos quantos comigo colaboraram no desempenho dessas funções. Não tenho nenhuma
dúvida que, sem a ajuda de todos vós, o exercício de tais responsabilidades nunca teriam tido
a projecção e o relevo que vieram a ter.
Jamais esquecerei o contributo que à modalidade deram muitos e muitos amadores, dirigentes
benévolos, seja nos clubes, nas associações ou na federação. Em muitas circunstâncias tais
contributos nem sequer foram bem compreendidos mas sei que, em muitos casos, foram
decisivos pela forma como todos vós foram exercendo e exercem as difíceis missões que, de
modo voluntário, foram aceitando e democraticamente incumbidos.
A todos os outros intervenientes nas diversas áreas que participam no desenvolvimento da
columbofilia portuguesa, aqui deixo de igual modo os meus agradecimentos, o meu apreço e
reconhecimento público.
Levo comigo o privilégio de ter conhecido, convivido e estreitado amizade com milhares de
columbófilos e respectivas famílias, o que me torna também nesse plano um homem feliz.
Quero ainda expressar o prazer e a alegria que sinto por ter tido a oportunidade de, ao longo
dos anos, intervir tendo em vista a afirmação e desenvolvimento da modalidade junto de
crianças, jovens e adultos em escolas, associações recreativas, autarquias e diversos órgãos
de soberania.
Face ao meu envolvimento nacional e internacional na modalidade, posso testemunhar que a
FPC, as suas estruturas intermédias e de base se encontram hoje em elevados patamares de
respeitabilidade, sobretudo em resultado do nosso empenho e capacidade de organização em
inúmeras iniciativas columbófilas pela qual somos reconhecidos junto da generalidade dos
columbófilos e respectivas instituições de todo o Universo Columbófilo. Este facto deixa-me
orgulhoso, como orgulhosa deve ficar a comunidade portuguesa da columbofilia.
Regressarei à minha actividade de simples praticante e isso certamente fará com que nos
voltemos a encontrar algures por aí, sempre desportistas, sempre solidários, sempre amigos.
A todos sem excepção um abraço, os votos da maior felicidade pessoal e desportiva e, uma
vez mais, o meu muito obrigado.

José Tereso

