JANTAR DE HOMENAGEM ALBERTO ABRANTES
FOI DIA DE “GRANDES” EMOÇÕES
O fim de tarde e noite do dia 23 de Abril vão ficar na memória de
muitos, dos que participaram na homenagem de Alberto Abrantes.
Repleto de emoções não só para Alberto Abrantes e para os seus
familiares, mais próximos, que se fizeram representar na esmagadora
maioria, mas também para as duas centenas de participantes que
connosco quiseram prestar uma grande homenagem ao Alberto
Abrantes.
Para além dos seus familiares Alberto Abrantes viu-se rodeado de
muitas amigas e amigos, onde se incluíam um vasto lote de autarcas,
dirigentes associativos e elementos da comunicação social.
Testemunhos de gratidão e de grande respeito e amizade por um dos
dirigentes mais influentes da região centro da década de 80 e 90, foi
a tónica dominante desta homenagem promovida em boa hora pela
nossa Associação.
Após chegada ao salão de Festas da Quinta da Couceira, local
escolhido para acolher a festa de homenagem, Alberto Abrantes, foi
recebido com uma grande manifestação de carinho, por todos os
presentes, manifestando alguma inquietação, com o ambiente ali
criado à sua volta.
Estava dado o “mote” para o ambiente que dominou a noite de
homenagem e de reencontro de algumas gerações.
Após tomada a refeição os presentes foram brindados com a actuação
da Tuna dos Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de
Cantanhede. Embora curta, foi sem dúvida uma participação que
muito contribuiu para o êxito desta homenagem.
Seguisse mais um espaço para os convidados tomarem as
sobremesas o café e os digestivos e entrou-se no momento mais alto
da noite – a homenagem a Alberto Abrantes.
Aidil Machado, da Comissão organizadora da festa de Homenagem,
começou por ler o diverso expediente que chegou à Associação, com
destaque para as missivas de David Garcia, Ex atleta profissional da
equipa de ciclismo Cantanhede/Marquês de Marialva, Albano José
Garrido Pais de Sousa, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de
Cantanhede, Luis Pais de Sousa, Padre Manuel de Jesus, João
Fernandes da Agência de Coimbra do Inatel, Licínio Alves, jornalista,
do Cancioneiro de Cantanhede, que entregou uma lembrança ao
homenageado e de Carlos Melo, ex-atleta da nossa equipa de
andebol, que foi lida também por um ex-atleta o seu cunhado Carlos,
Teixeira, tendo todos colocado em relevo a figura do nosso
homenageado.
No momento seguinte e após desligada a luz da sala, foi apresentado
um filme dos principais aspectos da vida associativa de Alberto
Abrantes na nossa Associação.

De seguida, Francisco Ribeiro, Presidente da Assembleia Geral,
começou por agradecer a presença de todos, referindo-se ao
homenageado como um companheiro que ao longo destas décadas
foi um verdadeiro exemplo de dedicação a uma causa nobre,
finalizando referindo que o seu trabalho irá perdurar pelos tempos
próximos, sendo a sua obra de um altruísmo notável e um verdadeiro
exemplo, para as gerações vindouras.
O momento seguinte foi reservado para o elogio público do Alberto
Abrantes, que esteve a cargo de Lusitano Espinhal, também ele um
dos grandes responsáveis pelo progresso da Associação.
Lusitano começou por se referir ao momento em que o Alberto iniciou
a sua actividade columbófila, referindo que se tratava de um miúdo
de 15 anos que desde cedo se mostrou interessado e disponível para
abraçar aquela modalidade.
Referiu-se de seguida ao segundo momento, que os juntou no Niassa
em Moçambique, aquando o cumprimento do serviço militar e que
lhes permitiu encetar o novo caminho da Colectividade.
Um caminho difícil, tortuoso, mas vencido com a vontade férrea dos
seus mentores que tornou possível antes da chegada da
democratização do desporto, caminhar para a modernização da
colectividade, aparecendo nesta altura os sócios simpatizantes e
outras actividades desportivas, para além da columbofilia.
Lusitano Espinhal, referiu-se ainda ao nosso homenageado como um
dirigente de grande estirpe e que teve uma visão ampla que permitiu
na década de 80 e 90, revolucionar por completo o associativismo do
concelho.
O momento seguinte, foi dedicado ás pessoas e entidades que se
quiseram associar na oferta de algumas lembranças, que vão
perpetuar a memória desta Homenagem.
Alice Nogueira, Olinda Silva e Lurdes Conceição, funcionárias da
nossa Associação, entregaram ao homenageado como prova de
gratidão uma significativa lembrança de todas as funcionárias da
instituição.
De seguida Luis Geraldes Presidente do Clube de Futebol Os
Marialvas, Fernando Godinho da Secção de Columbofilia da Prodema,
Bruno Matias da Associação Columbófila do Distrito de Coimbra,
Arnaldo de Carvalho e José Maduro do Clube de Ténis de Cantanhede
e por fim a Dr. Fátima Negrão, Presidente da Junta de Freguesia de
Cantanhede, que acompanhada pelas colegas do seu executivo, Aidil
Machado e Elisabete Cardoso, entregaram lembranças a Alberto
Abrantes.
Arnaldo de Carvalho, interveio para saudar o nosso homenageado e
para referir o exemplo de doação aos outros que foi uma constante
na vida associativa de Alberto Abrantes, pedindo aos responsáveis
das entidades presentes que continuassem a apoiar estas Associações
e estes dirigentes, pois o que havia de mais bonito era esta forma de
estar na vida.

Após breve pausa, Magda Silva e Francisco Lourenço, responsáveis
pela apresentação da festa de homenagem e de dar cumprimento ao
protocolo elaborado pela Comissão Organizadora, convidaram o
Presidente da Assembleia Geral e da Direcção, Francisco Ribeiro e
Lurdes Silva a oferecer a lembrança oficial desta homenagem.
Momento simples mas de grande significado em que as emoções
vieram ao de cima e que provocou um dos grandes aplausos da noite.
Em acto contínuo, José Tereso, Presidente da Federação Internacional
e da Federação Portuguesa de Columbofilia, distinguiu o nosso
homenageado com o mais alto galardão da Federação da modalidade,
colocando-lhe a medalha dourada daquela entidade.
João Pais de Moura, presidente do Município de Cantanhede e exatleta da equipa de Voleibol, colocou em relevo a pessoa que é
Alberto Abrantes e o dirigente que foi, sublinhando ser para o
associativismo do concelho um verdadeiro exemplo de dedicação à
causa pública.
Referiu ainda, que o homenageado Alberto Abrantes, sempre teve
uma postura de grande colaboração com todas as entidades e
especial com o Município que preside.
Referiu por último, que a Associação de Solidariedade Social
Sociedade Columbófila Cantanhedense é nos dias de hoje uma das
associações mais dinâmicas do concelho e credora dos apoios do
município.
De seguida entregou a Alberto Abrantes, a Medalha de Mérito
Desportivo, atribuída em reunião do passado dia 19 de Abril, por
unanimidade, como forma de reconhecimento pelos relevantes
serviços prestados ao Município no domínio do associativismo.
Voltou ao púlpito o Dr. José Tereso, para se referir ao homenageado
Alberto Abrantes, referindo que este dirigente é sem qualquer dúvida
um exemplo que deve perdurar pelo tempo.
Trabalhador incansável, de energia ímpar, um altruísmo invulgar e
uma bonomia bem espelhada, são características que fazem do
Alberto um excelente cidadão e sobretudo um grande amigo.
Terminou entregando a Alberto Abrantes o emblema de ouro da
Federação Portuguesa de Columbofilia e o emblema da Federação
Internacional.
De seguida chegou o momento mais significativo da homenagem com
a presença de Alberto Abrantes no púlpito para agradecer a Festa.
Acompanhado por Casas de Melo, que lhe leu o discurso, começou
por dirigir-se a todos os presentes, agradecendo a sua presença.
Referiu os momentos mais marcantes da sua carreira desportiva e
associativa, referindo-se ás contrariedades que encontrou neste longo
percurso, que foram ultrapassadas com vontades genuínas dos seus
colegas de Colectividade.
Terminou agradecendo a todos com quem teve a honra de trabalhar
neste projecto, aos representantes das Entidades oficiais, autarcas,
empresários, dirigentes, funcionários e ao seu amigo de longa data
Dr. José Tereso e por último ao saudoso Gaspar Vila Nova.

Deixou também um obrigado muito especial, à sua família e em
especial à sua esposa que sempre esteve ao seu lado.
Por último e para terminar Alberto Abrantes leu as últimas palavras
do seu discurso deixando a todos os presentes um ATÉ SEMPRE.

