
ALBERTO JOSÉ MACEDO ABRANTES , nascido a 15 de JUNHO de 1947, foi admitido na 
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE, a 13 de OUTUBRO  de 1962, na qualidade de 
associado concorrente e colaborador da direcção. 
 
O seu gosto pelos pombos-correios remonta aos tempos da Escola Primária e a uma Colectividade 
que existia na Vila de FEBRES, do concelho de Cantanhede. 
Com alteração da residência para a Vila de Cantanhede, aos 12 anos de idade ALBERTO 
ABRANTES, começou a acompanhar as LIDES da SOCIEDADE COLUMBÓFILA 
CANTANHEDENSE, com os columbófilos de então, destacando-se EDUARDO LOPES, ARLINDO 
FIGUEIRA, JOSÉ MELO, Dr. PIRES DO RIO e JOSÉ SANTOS, entre muitos outros. 
 
Um pouco mais tarde e já com a companhia de outros jovens, nomeadamente seu irmão JORGE 
ABRANTES e LUSITANO ESPINHAL, começou a interessar-se pela organização da colectividade, 
modificando e imprimindo a dinâmica associativa, numa altura de grandes dificuldades, sem 
instalações próprias, material logístico e outras contrariedades. 
 
ALBERTO ABRANTES, iniciou nessa data a grande CRUZADA em prol do movimento associativo, 
doando grande parte do seu tempo livre á organização da sua Colectividade, descurando muitas 
vezes a sua actividade desportiva. 
Com a ida para o ultramar, a Colectividade voltou a viver alguma instabilidade e insuficiências, 
tendo no entanto o destino voltado a JUNTAR, em MOÇAMBIQUE, no norte, no Niassa o 
ALBERTO e o LUSITANO. 
Foi aí nessas paragens, que passou a ser traçado pelos dois, o futuro da SOCIEDADE 
COLUMBÓFILA e volvidos 3 anos ALBERTO e LUSITANO, voltaram a dedicar todo o seu tempo 
livre á Colectividade. 
Todo este movimento gerou, um crescimento acentuado aparecendo os SÓCIOS 
SIMPATIZANTES e mais tarde o aparecimento de outras actividades para além da Columbofilia, 
destacando-se o FUTEBOL FEMININO, a EXCURSÃO A SALVA TERRA DE MAGOS Á 
EXPOSIÇÃO NACIONAL, comprou-se a primeira máquina de escrever e muito mais. 
 
Com o 25 de Abril, ALBERTO ABRANTES, secretário da Direcção, colabora na constituição do 
NÚCLEO DE APOIO ACTIVIDADES JUVENIS, passando a dedicar especial atenção aos jovens 
que aderiam a este novo projecto. 
Foi nesta altura que a SOCIEDADE COLUMBÓFILA deu o grande salto, passando a ser 
reconhecida pelas entidades locais e distritais. 
 
Novas ideias, novos projectos, muita imaginação e muito espírito de sacrifício, obrigou o ALBERTO 
a dedicar-se de alma e coração á SOCIEDADE COLUMBÓFILA, trabalhando arduamente em torno 
de um ideal que começava a impor-se em CANTANHEDE tendo a década de 80 sido decisiva para 
a SOLIDIFICAÇÃO e ENGRANDECIMENTO da Colectividade. 
Foi nestes anos que o ALBERTO ABRANTES, em perfeita sintonia com os interesses colectivos 
serviu com entusiasmo e dedicação impar a SOCIEDADE COLUMBÓFILA. 
Apesar da sua vida pessoal não lhe permitir a partir dessa data, continuar a prática da 
COLUMBOFILIA o ALBERTO ABRANTES nunca se afastou da sua Colectividade, preocupando-se 
diariamente em conseguir proporcionar as melhores condições de prática desportiva aos 
associados. 
 
ALBERTO ABRANTES, esteve ligado igualmente a todas as alterações estatutárias da 
Associação, ficando-se-lhe a dever o título de PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADADE PÚBLICA, 
atribuído á SOCIEDADE COLUMBÓFILA EM 1981. 
 
ALBERTO ABRANTES, ao longo destes últimos anos, pese embora o seu estado de saúde não 
seja o melhor tem sabido com a sabedoria dos grandes MESTRES, orientar as suas equipas e os 
seus colaboradores, conseguindo resistir ás enormes dificuldades porque passa o movimento 
associativo. 
 



ALBERTO ABRANTES, ficará para a história da ASSOCIAÇÃO ligado ao melhor do que se tem 
feito, 
destacando-se os GALARDÕES PRÉMIO GANDULA, MEDALHA DE PRATA DA FEDERAÇÃO 
PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA, MELHOR COLECTIVIDADE DO DISTRITO DE COIMBRA 
entre outros. 
 
ALBERTO ABRANTES, igualmente ficará ligado ás maiores organizações realizadas no concelho 
de Cantanhede e promovidas pela SOCIEDADE COLUMBÓFILA, nomeadamente EXPOSIÇÕES 
DE COLUMBOFILIA, PROVAS DE CICLISMO, JOGOS INFANTIS, ACAMPAMENTO NACIONAL, 
INTERCÂMBIOS, EURO FESTIVAL DA JUVENTUDE e muitos outras. 
 
ALBERTO ABRANTES, recebeu ao longo da sua carreira de DIRIGENTE ASSOCIATIVO, muitos 
GALARDÕES, destacando-se pelo seu significado a MEDALHA DE PRATA DA SOCIEDADE 
COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE e MEDALHA DE PRATA DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DE COLUMBOFILIA, atribuídas no ano de 1992. 
 
ALBERTO ABRANTES, associado nº 2, da ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE, é UMA DAS PERSONALIDADES DE MAIOR 
REFERÊNCIA DA NOSSA ASSOCIAÇÃO 
 
 


