
16

ATUAL

De sorriso contagiante e com uma boa

disposição inigualável, José Pombo é o

exemplo ideal do imaginário romântico

do Carteiro. A simpatia natural pronta a

ser disparada no contacto diário com

os clientes é a imagem de marca deste

Carteiro do CDP 3000/3030 Coimbra. É

por isso com orgulho que fala sobre a

sua profissão, que considera ser «um

trabalho salutar e nada monótono, em

que cada dia é sempre diferente

porque passamos por diversos sítios e

conhecemos muitas pessoas, com

quem aprecio conversar e ajudar

sempre que possível».

Mas apesar das variáveis da sua

profissão, os 24 anos que já leva a

distribuir correspondências contam com

uma constante que o tem atormentado:

os cães. Foram já vários os episódios em

que foi mordido e muitos outros em que

apanhou sustos com a raça canina

quando tentava cumprir a sua missão. E

no giro que desempenha há seis anos

encontra sempre Dudu, um cão que vem

sempre ao portão para o cumprimentar.

Por isso, assim que recebeu a máquina

fotográfica para participar no projeto

“Portugal Connosco – O Olhar dos

Carteiros” comentou com os seus

colegas «que ia tirar uma fotografia ao

Dudu porque achei que iam ficar

engraçadas. Sempre que entro na rua, o

Dudu pressente a minha chegada e

coloca-se logo na posição de combate a

ladrar e foi isso que registei, pois é já

uma rotina diária», revela.

Quanto à iniciativa dos CTT, José Pombo

não teve dúvidas em participar neste

projeto que considerou ser «uma

atividade inovadora e engraçada que

correu muito bem». Ter uma fotografia

selecionada pelo júri é que não entrava

nos planos deste bem-humorado Carteiro.

José Pombo reconhece que apesar de

muito contente «fiquei igualmente um

pouco perplexo quando me disseram que

uma das minhas fotografias tinha sido

eleita entre as melhores. Assim que

regressei a Coimbra vim logo contar ao

senhor Fernando que a foto do seu cão
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tinha sido premiada. Aliás, várias

pessoas foram logo encomendar o livro à

Estação de Correio».

Um reconhecimento merecido
A exposição mediática que o Portugal

Connosco conferiu à profissão do

Carteiro foi outro dos pontos de

regozijo salientados por José Pombo.

«Eu gostei muito desta iniciativa logo

no princípio, mas confesso que nunca

pensei que alcançasse estas

proporções» conta José Pombo,

aludindo à projeção nos meios de

comunicação social da iniciativa que o

levou, inclusivamente, a participar no

programa “Querida Júlia” da SIC. 

Depois de ter participado neste

programa para falar do “Portugal

Connosco” passou a ser muito comum

ser abordado na rua pelos clientes para

falar da iniciativa. Além deste

programa, o projeto dos CTT teve

igualmente eco em vários jornais

regionais e nas semanas seguintes

«todos me davam os parabéns o que,

obviamente, sabe bem. É um

reconhecimento muito gratificante.

Ainda fiquei mais conhecido do que já

era!», remata com sentido de humor.

“Quanto mais conheço as pessoas mais

gosto dos animais” foi a legenda que

este Carteiro coimbrense associou à

sua fotografia. Uma frase feita que

considerou enquadrar-se bem com a

personalidade do Dudu. De forma

bem-disposta e divertida, José Pombo

explica que já foi «mordido tantas vezes

que esta foi uma forma de tentar fazer

as pazes com a comunidade canina.

Talvez agora já me considerem um

deles», explica entre sorrisos.

Dar a conhecer o Olhar dos Carteiros no

decurso do seu dia a dia foi algo que o

encheu de satisfação. Para José Pombo

esta iniciativa «permitiu que todas as

pessoas passassem a ver que por trás

do Carteiro também existe uma pessoa,

que tem sentimentos e um olhar sobre

vários momentos do seu quotidiano».

Por isso não tem dúvidas em afirmar

que «este projeto enalteceu a nossa

profissão. Resultado positivo? Sem

sombra de dúvidas!» • BRUNO VILÃO
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COM A PROJEÇÃO MEDIÁTICA DO PORTUGAL
CONNOSCO, O CARTEIRO JOSÉ POMBO PASSOU
A SER ABORDADO NA RUA PELOS CLIENTES
PARA FALAR DA INICIATIVA DOS CTT
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