
 
31 de Maio 

Dia Nacional das Colectividades 
Saudação 

 

A 31 de Maio de 1924, iniciava-se um Congresso de Colectividades que deu origem à Federação 
das Sociedades de Educação e Recreio que hoje se designa por Confederação Portuguesa das 
Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto. Esta é a razão porque dia 31 de Maio é o Dia 
Nacional das Colectividades, consagrado na lei 34/2003 de 22 de Agosto. 

Passados 96 anos muita coisa mudou. O associativismo reinventou-se perante cada fase da 
nossa vida política, económica, cultural e social. Cresceu em número de entidades e diversificou 
as suas actividades. Tornou-se uma instituição para as pessoas, para as entidades e para a 
sociedade em geral. Possibilitou que milhões de pessoas beneficiassem de cultura, recreio e 
desporto. Tornou acessível e democratizou a participação cívica, deu exemplo de transparência 
e rigor. Contribuiu para a economia, a inclusão social e territorial pela via da prevenção.  

A Confederação contribuiu e continua a contribuir para a valorização e reconhecimento do 
Associativismo que, entretanto, evoluiu para um movimento social global que é conhecido pelas 
suas características sócio antropológicas por Movimento Associativo Popular. Foi reconhecido 
pelos poderes públicos (Assembleia da República e Governos), sendo hoje membro do Conselho 
Económico e Social, Conselho Nacional da Economia Social e do Conselho Nacional do Desporto.  

Na fase que estamos a viver (Pandemia Covid-19), as comemorações do Dia Nacional das 
Colectividades.2020 estão condicionadas pelas recomendações pela DGS e Governo, pela 
suspensão das actividades, falta de meios humanos, logísticos e financeiros.  

Podemos contudo assinalar este dia de forma muito evidente ao lermos e divulgarmos esta 
Saudação que é dirigida a todos os Dirigentes Associativos, Associados e Familiares, todos os 
parceiros na certeza que, logo que possamos, retomaremos as nossas actividades com a 
prudência, coragem, determinação e confiança próprias de Homens e Mulheres que, enquanto 
Dirigentes Associativos Voluntários e Benévolos, têm consciência do seu papel de agentes de 
transformação social. 

Viva o Dia Nacional das Colectividades! 
Viva o Movimento Associativo Popular! 
Viva Portugal! 
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