LUSITANO DA SILVA FERNANDES ESPINHAL, nascido a 13 de FEVEREIRO de 1947, foi
admitido na SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE, a 6 de MARÇO de 1964, na
qualidade de associado colaborador da direcção.
Aos 15 anos de idade LUSITANO ESPINHAL, começou a acompanhar as LIDES da SOCIEDADE
COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE, colaborando com a Direcção e Conselho Técnico na
realização de algumas tarefas.
Em 1965, participou pela primeira vez numa campanha desportiva, alcançando no final um honroso
9º lugar na classificação geral, verificando-se logo, que LUSITANO ESPINHAL viria a ser um
grande columbófilo no futuro.
LUSITANO ESPINHAL por razões escolares foi forçado a interromper a sua actividade logo na
época seguinte, vindo a retomar no ano de 1968, alcançando o o titulo de VICE - CAMPEÃO DA
CAMPANHA DESPORTIVA desse ano.
Um pouco mais tarde e já com a companhia de outros jovens, nomeadamente ALBERTO
ABRANTES LUSITANO ESPINHAL, começou a interessar-se pela organização da colectividade,
modificando e imprimido a dinâmica associativa, numa altura de grandes dificuldades, sem
instalações próprias, material logístico e outras contrariedades.
LUSITANO ESPINHAL, em 1969 é forçado novamente a interromper a sua actividade devido ao
serviço militar, ficando a colónia entre ga á dupla IDÁLIO & VITINHO, retomando em 1992.
Com a ida para o ultramar, o destino voltou a JUNTAR, em MOÇAMBIQUE, no norte, no Niassa o
LUSITANO e o ALBERTO, dois jovens valores da columbófila.
Foi aí nessas paragens, que passou a ser traçado pelos dois, o futuro da SOCIEDADE
COLUMBÓFILA e volvidos 3 anos LUSITANO e o ALBERTO, 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, entre outros.
Em 1972,o LUSITANO ESPINHAL é eleito para Presidente da ASSEMBLEIA GERAL da
SOCIEDADE COLUMBÓFILA e em Setembro de 1974 é eleito Presidente da Direcção, tendo no
seu mandato dinamizado as primeiras actividades no seio da Colectividade, para além da
Columbofilia.
LUSITANO ESPINHAL, em 1977, assume a PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO COLUMBÓFILA DO
DISTRITO DE COIMBRA, cumprindo um mandato de um ano, o qual assumiu com o entusiasmo e
dedicação conhecidos.
Em Novembro de 1980, funda o NÚCLEO FUNDISTA DO CENTRO, com o saudoso GASPAR
VILA NOVA e ALBERTO ABRANTES, tendo sido tesoureiro até ao ano de 1983 e Presidente da
Direcção até 1991
No plano desportivo começa-se a sentir o valor da colónia do LUSITANO ESPINHAL, vencendo
algumas campanhas desportivas e obtendo alguns títulos distritais.
Num evoluir constante LUSITANO ESPINHAL, embora mais ligado á columbofilia, sempre se
interessou pelas restantes actividades da SOCIEDADE COLUMBÓFILA, integrando os órgãos
sociais sendo sempre chamado para a avaliação e discussão das alterações mais importantes a
tomar.

De 1985 a 1988, integra os órgãos sociais da FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA,
na qualidade de Secretário do Conselho Técnico e nos mandatos seguintes o cargo de VICE
PRESIDENTE DESPORTIVO e mais tarde o lugar de PRESIDENTE DA DIRECÇÃO.
Foi igualmente nomeado JUIZ CLASSIFICADOR GERAL, JUIZ NACIONAL e JUIZ OLÍMPICO,
representando PORTUGAL nas OLIMPÍADAS DE BASILEIA, sendo igualmente MEMBRO DO
SECRETARIADO NACIONAL DAS OLIMPÍADAS COLUMBÓFILAS em 1985.
LUSITANO ESPINHAL, ao longo da sua carreira desportiva na modalidade obteve inúmeros
prémios desportivos de âmbito local, distrital e nacional, que muito tem contribuído para enriquecer
o seu longo palmarés
LUSITANO ESPINHAL, 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.
LUSITANO ESPINHAL, associado nº 3, da ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE, é UMA DAS PERSONALIDADES DE MAIOR
REFERÊNCIA DA NOSSA ASSOCIAÇÃO E O ASSOCIADO QUE MAIS CONTRIBUIU PARA O
PRESTIGIO NACIONAL E INTERNACIONAL DA NOSSA ASSOCIAÇÃO

