JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS, nascido a 22 de Abril de 1932, foi admitido na SOCIEDADE
COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE, A 16 de FEVEREIRO de 1952, na qualidade de associado
concorrente, sendo nos dias de hoje o ASSOCIADO Nº 1.
JOSÉ SANTOS, apenas com 19 anos, iniciou-se nas lides da modalidade, influenciado pelos
associados JOSÉ DIAS e JOSÉ GASPAR.
No primeiro ano que concursou perdeu 15 pombos, não desistindo levando com a sua tenacidade
a ultrapassar não só estes primeiros obstáculos como melhorar substancialmente as capacidades
técnicas nos anos seguintes.
Nos anos 50, período de grandes restrições económicas e logísticas, JOSÉ SANTOS, marcou uma
época de OURO, ao serviço da SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE, devendo-se a
ele, quase em exclusivo, a existência nos dias de hoje a prática da COLUMBOFILIA.
JOSÉ SANTOS, além da prática de outras actividades associativas, nomeadamente o FUTEBOL,
sempre encontrou disponibilidade para colaborar com os diversos serviços da colectividade.
Integrou quase todos os CONSELHOS TÉCNICOS, fazendo equipa com JOAQUIM PROTÁSIO,
ANSELMO BAÍA, Dr. PIRES DO RIO, FRANCISCO RIBEIRO JÚNIOR, DIAMANTINO SARRAIPO,
JOSÉ MELO, JOÃO VIDAL, ROCHA DINIS e muitos outros.
Disponibilizou igualmente, as suas instalações para o funcionamento precário do local de
ENCESTAMENTO, no largo de S. João.
Numa altura, de todas as dificuldades, em que as CONTAS eram realizadas á mão e os pombos
eram transportados, pela CP, JOSÉ SANTOS sempre teve a ARTE de cativar para a modalidade
os mais novos, liderando todas as actividades inerentes á prática da columbófilia e conseguindo
ultrapassar com muita facilidades as enormes dificuldades surgidas naquela época.
Com a adesão dos jovens, a Colectividade melhorou significativamente, nomeadamente no sector
administrativo e financeiro, voltando, com o ingresso desses jovens no serviço militar obrigatório a
passar por imensas dificuldades e a ter que SOZINHO, aguentar e a resolver os inúmeros
problemas e dificuldades que surgiam no dia a dia da Associação.
JOSÉ SANTOS, sempre disponível, para ajudar os que se queriam iniciar na modalidade,
disponibilizou da sua colónia inúmeros pombos, sem nunca ter rentabilizado financeiramente
qualquer cedência.
Este comportamento notável do JOSÉ SANTOS, valeu-lhe por inúmeras vezes, o
RECONHECIMENTO, e a GRATIDÃO de todos quanto praticam a modalidade, destacando-se das
inúmeras HOMENAGENS, a prestada nas COMEMORAÇÕES DO 24º ANIVERSÁRIO, sendo-lhe
oferecido uma SALVA DE PRATA, num almoço convívio e que lhe provocou á data, a melhor
alegria passada na colectividade.
JOSÉ SANTOS, voltou a contar com os jovens, nomeadamente ALBERTO ABRANTES E
LUSITANO ESPINHAL, após regresso do serviço militar, iniciando-se nessa data a grande
transformação da Colectividade.
Ponderando sistematicamente todas as propostas de investimento que os mais jovens queriam
realizar JOSÉ SANTOS, sempre acompanhou o ritmo que se imprimia para a modernização da
Associação, sendo nesta altura que apareceram novas MODALIDADES, surgindo também novas,
DIFICULDADES, que JOSÉ SANTOS, sempre ajudou a superar, ficando indubitavelmente ligado á
transformação que a ASSOCIAÇÃO, viveu no inicio dos anos 80.
JOSÉ SANTOS, ao longo destes anos, exerceu inúmeros cargos nos ÓRGÃOS SOCIAIS da nossa
ASSOCIAÇÃO, prestando igualmente a sua colaboração á ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DA

MODALIDADE, sedeada na nossa cidade e a muitas outras colectividades congéneres do distrito
de Coimbra.
JOSÉ SANTOS, tem ininterruptamente desde 1952, estado ligado á nossa ASSOCIAÇÃO, ficando
também ligado ás maiores organizações realizadas no seio da Colectividade destacando-se,
EXPOSIÇÕES CONCELHIAS E DISTRITAIS, ANIVERSÁRIOS e ACÇÕES DE PROMOÇÃO DA
MODALIDADE.
JOSÉ SANTOS, ao longo da sua carreira, alcançou por inúmeras vezes CAMPEONATOS
ABSOLUTOS, mas foi em 21 de JANEIRO de 2005, que JOSÉ SANTOS, viu premiada a sua
dedicação á COLUMBOFILIA, conquistando brilhantemente a MEDALHA DE OURO OLÍMPICA e o
respectivo titulo de CAMPEÃO OLÍMPICO, na CATEGORIA DE STANDARD, CLASSE FÊMEAS,
na XXIX - OLIMPÍADAS DE COLUMBOFILIA, disputadas na cidade do PORTO, tornando-se o
PRIMEIRO PORTUGUÊS a alcançar este título.
JOSÉ SANTOS, foi também por inúmeras vezes HOMENAGEADO, alcançando aos longo destes
anos muitas DISTINÇÕES, destacando-se a entrega da MEDALHA DE PRATA DA SCC e da
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA, no ano de 1992 e o VOTO DE LOUVOR do
MUNICÍPIO DE CANTANHEDE, no ano de 2005.
ZÉ SANTOS, como é conhecido na FAMÍLIA, Columbófila é SEM QUALQUER SOMBRA DE
DÚVIDA UMA DAS MAIORES REFERÊNCIAS NACIONAIS DA COLUMBOFILIA E A MAIOR
PERSONALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SOCIEDADE
COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE.

