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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado, desenvolvida no âmbito do 2º Ciclo de Estudos, 

conducentes ao Grau de Mestre em Ciências da Educação – especialização em Animação 

Sociocultural, realizada na Universidade de Trás-os-Montes, Escola de Ciências Humanas e 

Sociais, é um estudo de caso do associativismo no concelho de Ponte de Lima, como meio 

de intervenção social cultural e educativo. 

Esta investigação teve como principais finalidades a realização do levantamento de todas as 

associações de âmbito social, cultural, recreativo, desportivo e educativo, do concelho, com 

vista a um melhor conhecimento do trabalho desenvolvido por cada uma delas. Procurou 

também analisar o estado em que se encontra o movimento associativo em Ponte de Lima e 

em que medida contribui para o desenvolvimento sociocultural e socioeducativo do 

concelho. 

Para a realização deste estudo procedemos ao levantamento da problemática e à definição 

das finalidades, seguindo-se a revisão da literatura, na qual se fez o enquadramento histórico 

e conceptual do associativismo e se abordaram os seus âmbitos. Recorreu-se a uma 

metodologia plural, onde foram usados, de forma complementar, métodos qualitativos e 

métodos quantitativos, recorrendo-se às seguintes técnicas de recolha de dados: análise 

documental, pesquisa bibliográfica e inquérito por questionário.  

Esta investigação permitiu constatar que no concelho de Ponte de Lima existe um intenso 

movimento associativo, com raízes no passado e reflexos positivos na comunidade. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Associativismo; Animação Sociocultural; Cidadania; Participação; 

Democracia; Educação; Voluntariado. 
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ABSTRACT 

 

This master's thesis, is developed in the 2nd cycle of studies, leading to the Degree of 

Master of Education Science - specialization in Socio-cultural, held at the University of 

Trás-os-Montes, school of Humanities and Social Sciences, is a case of the study in some 

associations in the municipality of Ponte de Lima, as a means of intervention in a social 

cultural and educational. 

This research had as main purpose of caring out a survey for all the associations of social, 

cultural, recreational, sport and education in the county, towards a better understanding of 

the work done by each. Looking also analyze the state in which it is the associative 

movement in Ponte de Lima and to what extent contributes to the sociocultural development 

and childcare in the county.  

For this study we proceeded to survey the problem and defining the purposes, followed by a 

review of the literature in which was made the historical framework of associations and their 

fields have been addressed. Resorted to a pluralistic approach, where they were used in a 

complementary qualitative and quantitative methods, resorting to the following instruments 

for this data collected:  interviews, content analysis, document analysis and questionnaire 

surveys. 

This investigation revealed that in he municipality of Ponte de Lima it exists a strong 

associative movement with roots in the past and reflections in the community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Associative movement, Sociocultural Animation; Citizenship; Participation; 

Democracy; Education; Volunteering.
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INTRODUÇÃO  

 

Em tempos de incertezas como os que vivemos, nos quais são evidentes as marcas do 

individualismo, da solidão, das desigualdades, das exclusões e da luta por uma qualidade de 

vida, para alguns inatingível, o associativismo apresenta-se como potenciador de 

desenvolvimento do ser humano, em particular, e de toda a sociedade, em geral. 

Efetivamente, as associações geram entre os seus associados e com as comunidades nas 

quais se encontram inseridas, um alargado movimento de ação que contribui para uma 

melhor qualidade de vida dos cidadãos. 

Tal como refere Mendes (2005:8) “Os movimentos associativos são espaços de convívio, 

sociabilidade e educação não formal sem igual” nos quais o ser humano tem a possibilidade 

de trabalhar em equipa, de trabalhar em parceria, participando ao nível da decisão e da 

implementação de ideias, projetos e atividades.  

Partilha desta ideia Johan Norbeck (CADA, 1991:3) quando convictamente afirma: 

“Acredito nas associações populares como base natural e ideal para a educação 

não formal dos adultos (…). Nenhuma instituição na sociedade portuguesa, me dá 

maiores esperanças no que respeita à formação dum novo tipo de educadores e 

dum novo tipo de educação. Só eles têm a oportunidade única de radicarem as 

bases da indispensável educação para o desenvolvimento…” 

Nas associações, através da participação de todos quantos delas fazem parte, ou que de 

alguma forma com elas se relacionam (comunidade), há uma constante procura da promoção 

de valores imprescindíveis à felicidade humana. Interajuda, cooperação, solidariedade, 

partilha, generosidade, humanismo, etc. são valores presentes no associativismo que o 

orientam, tornando as associações espaços de ensino/aprendizagem, escolas de verdadeira 

cidadania, promotoras da cultura, do desporto, da recreação e do desenvolvimento social e 

humano. 

A propósito das associações, Malheiro (1996) considera-as espaços onde por um lado se 

exercem e por outro se reclamam direitos, sendo esta dualidade que permite uma vida 

genuinamente humana e feliz.   
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O movimento associativo no concelho de Ponte de Lima, foco desta investigação, apresenta-

se com uma intensa dinâmica, promovida por associações, cujo contributo para o 

desenvolvimento sociocultural e socioeducativo do concelho, nos parece pertinente 

investigar. 

Este trabalho de investigação encontra-se estruturado em cinco capítulos: 

No Capítulo I – Problemática e Respetiva Fundamentação - apresentamos a delimitação 

do problema, o foco da pesquisa e as finalidades da mesma. Apresentamos também as 

questões-chave definidas de forma a atingir as finalidades desta investigação. 

O Capítulo II – Enquadramento Teórico - versa sobre a origem e evolução da Animação 

Sociocultural em Portugal, o conceito, as modalidades, os âmbitos e dimensões que a 

caraterizam. Neste capítulo é ainda abordado o conceito de associação, a composição formal 

das associações, a perspetiva histórica do associativismo em Portugal e os âmbitos do 

associativismo: associativismo e animação sociocultural; associativismo, participação, 

cidadania e democracia; associativismo e educação; associativismo e voluntariado. 

No Capítulo III – Metodologia - justificamos a escolha e fazemos a descrição da 

metodologia de investigação; apresentamos as técnicas de recolha de dados e os 

procedimentos adotados nessa recolha. 

No Capítulo IV – Contexto da Pesquisa – realizamos uma breve caraterização da região. 

Para uma melhor contextualização e compreensão do tema da nossa investigação, 

apresentamos alguns sinais do percurso do associativismo em Ponte de Lima, a partir do 

século XIX. 

Já no Capítulo V – Apresentação e Discussão dos Resultados - efetuamos a apresentação e 

discussão dos resultados que decorreram da investigação. 

Por último apresentamos a conclusão na qual partilhamos constatações e aprendizagens, 

adquiridas na realização deste trabalho, bem como algumas inquietudes que foram nascendo 

no trilhar de todo um percurso de descoberta.  
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1.1. Delimitação do Problema 

 

Em Portugal existe uma longa tradição associativa (Lima, 1986), tendo as associações e 

sociedades de cultura e recreio surgido, na perspetiva de Lopes (2006), como tentativa de 

proporcionar, sobretudo aos seus associados, momentos de recreio, convívio e instrução. 

De acordo com Lopes (2006) quer a instrução, quer o recreio, quer a cultura, estão 

associados à conquista de tempo livre por parte dos trabalhadores e também à necessidade 

destes se valorizarem socialmente. Com efeito e de acordo com este autor, foram várias as 

associações que surgiram no nosso país no século XIX, nomeadamente o Grémio Ilustrado 

Popular de Castelo de Vide, fundado em 1870, o Clube Artístico Lacobrigense, cuja 

fundação remonta a 1872, a Aliança Académica, fundada em 1871, entre outras.  

Tal como em todo o país, também Ponte de Lima não foi alheia ao movimento associativo, 

de cariz popular, surgido no século XIX. Constituíram-se, nesta época, associações no 

concelho, algumas das quais ainda existem nos dias de hoje, como é o caso da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, fundada em 1887, que conta com 

cento e vinte e cinco anos de atividade. Outras existiram que não resistiram ao tempo e, 

apesar de longos anos de vida, acabaram por desaparecer. Exemplos disto são as associações 

Assembleia 1º de Dezembro de 1868 e a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de 

Ponte de Lima. 

Se formos mais longe no tempo, encontramos no concelho a existência de outros sinais de 

participação coletiva. Nesse sentido, podemos considerar as confrarias e irmandades que já 

existiam no século XVIII, salientando-se, entre outras, a Confraria e Irmandade das Almas, 

da Labruja (1727-1883), a Confraria e Irmandade das Almas, de S. Pedro d’Arcos (1710-

1883) e a Confraria e Irmandade das Almas, de Calheiros (1739-1883), cuja ação procurava 

a participação da comunidade, com vista à resolução de alguns problemas, no caso, de cariz 

religioso.  

Não podemos deixar, ainda, de fazer referências às Bandas Filarmónicas que, tal como 

afirma Pereira (2005:12), “estiveram na génese de um movimento associativo de raiz 

popular, formado por milhares de colectividades”. Assim, no concelho de Ponte de Lima, 

destacamos a Banda de Música de S. Martinho da Gandra, criada em 1836, a Banda de 

Música de Moreira do Lima que se calcula ter sido criada em 1824, a Banda de Música de 
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Ponte de Lima, que também terá sido criada no século XIX, marcas fundamentais dos 

primórdios do movimento associativo no concelho, que, constituindo ou integrando 

associações, subsistiram ao tempo e a todas as vicissitudes com que se depararam ao longo 

da sua existência. 

Flor
1
 (2003) alerta para o facto do movimento associativo ter tido início há mais de 220 

anos, estando na sua origem homens com uma enorme vontade de contribuir para o bem 

comum, numa altura em que já se procurava combater o egoísmo e o individualismo. 

Hoje, Ponte de Lima conta com elevado número de associações, sediadas na sede do 

concelho e nas cinquenta e uma freguesias que o constituem. O intenso movimento 

associativo apresenta-se como um motor de participação, de intervenção e de cidadania, que 

envolve a população em iniciativas e projetos de desenvolvimento ao nível sociocultural, 

socioeducativo e desportivo. 

As associações surgem portanto como um fator e agente de desenvolvimento (CADA, 1991) 

fundamental numa comunidade, que se quer participativa, participada, responsável, 

interventiva e promotora de valores éticos e de cidadania.  

O associativismo em Ponte de Lima suporta-se e movimenta-se em diferentes áreas, 

nomeadamente nas áreas da dança, música, teatro, etnografia, jornalismo, recreação, 

ambiente, desporto, apoio social e educação. Porém, a inexistência de uma identificação e 

sistematização devidamente estruturada dos diferentes segmentos de atividade em que cada 

associação se apoia e movimenta, dificulta a leitura e a caraterização do movimento 

associativo limiano. 

Atendendo à complexidade do movimento associativo, das suas diferentes vertentes e 

dimensões, decidimos incidir a investigação unicamente sobre as associações de caráter 

social, cultural, recreativo, desportivo e educativo, sem fins lucrativos, formalmente 

constituídas. Foram portanto excluídos desta investigação os grupos informais, muito 

embora acreditemos que também estes dão um forte contributo para o desenvolvimento 

local. 

 

 

                                                             
1 Flor, in http://www.pcp.pt/publica/militant/265/p32.htm (Acedido em 5/08/ 2010) 

http://www.pcp.pt/publica/militant/265/p32.htm
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1.2. Foco da Pesquisa 

 

O número de associações no concelho de Ponte de Lima tem vindo a aumentar, verificando-

se que em quase todas as freguesias, existe uma ou mais associações que envolvem os seus 

associados em torno de projetos de interesse comum. Através do envolvimento dos seus 

associados e da população, as associações contribuem de forma ímpar para a dinamização da 

comunidade. 

Através de práticas sociais, culturais, recreativas, desportivas e educativas, as associações 

animam a vida das freguesias, chamando à participação pessoas de diversas faixas etárias e 

de diferentes profissões e estratos sociais. 

O foco deste estudo é o movimento associativo em Ponte de Lima nas vertentes atrás 

referidas, no passado e no presente.  

 

1.3. Finalidades da Pesquisa 

 

As finalidades desta pesquisa são: 

i. Realizar um levantamento das associações existentes no concelho de Ponte de Lima, 

para um melhor conhecimento da sua localização geográfica, do trabalho 

desenvolvido por cada uma delas, ao nível da sua organização interna; áreas de 

atuação; estruturas e equipamentos que possuem; práticas de participação dos 

associados e da comunidade; práticas de autoavaliação; financiamento das atividades 

e projetos; apoios das autarquias e outras instituições; relação com outras associações 

(interassociativismo) …  

ii. Contextualizar e caraterizar o movimento associativo em Ponte de Lima. 
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1.4. Questões da Pesquisa 

 

Para a realização deste estudo várias questões foram levantadas: 

 Que tipos de associações existem no concelho de Ponte de Lima? 

 Onde se localizam? 

 Que intervenção têm as associações na(s) comunidade(s) em que estão inseridas? 

 Qual o contributo das associações para o desenvolvimento sociocultural e 

socioeducativo da comunidade? 

 Existe uma prática interassociativa? 

 Existem parcerias entre as associações e o poder local eleito? 

 Existe uma autoavaliação das práticas associativas? 
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2.1. Animação Sociocultural 

 

 

2.1.1. Origem e evolução da Animação Sociocultural em Portugal 

 

Não é possível definir a data exata a origem da Animação uma vez que é coincidente 

com a da Humanidade. Na vida das comunidades desde sempre existiram tempos 

dedicados ao lúdico e ao recreio, ao trabalho e à festa, sendo que frequentemente, 

«trabalho e festa» se conjugavam de forma harmoniosa. A Animação enquanto jogo e 

diversão, enquanto manifestação espontânea de criatividade, enquanto forma de 

estímulo e mobilização, tem feito parte integrante e fundamental da vida do ser humano 

desde que este começou a estabelecer relações interpessoais. 

Não existe portanto, a possibilidade de determinar no tempo, o aparecimento da 

Animação, entendida enquanto processo difuso de criatividade e de integração social 

(Lopes, 2006), uma vez que esta sempre existiu nas práticas comunitárias e na 

necessidade sentida pelos Homens de estabelecerem entre si, relações sociais, culturais, 

políticas e económicas.  

Até aos anos 60, do século passado, data em que se localiza o aparecimento da 

Animação Sociocultural na Europa, ocorreram, por todo o país, diversas ações de cariz 

social, cultural e educativo, cujo objetivo era a dinamização de programas junto das 

comunidades.  

Não se podendo falar em Animação Sociocultural, propriamente dita, encontramos 

alguns sinais de Animação no período da Primeira República e, posteriormente, embora 

ténues, durante o Estado Novo. Estes sinais terão sido os antecedentes da Animação 

Sociocultural, cuja consolidação só se viria a concretizar mais tarde, após Abril de 1974. 

Durante a Primeira República foi implementado, junto da população portuguesa, um 

elevado número de programas de índole social, cultural e educativo. Por todo o país, 

foram desenvolvidas atividades culturais, com o envolvimento e a participação da 

população.  

Já no que concerne ao sistema educativo, Portugal viveu uma época de profundas 

reformas nos vários níveis de ensino, que passaram, entre outras medidas, pela 
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institucionalização do ensino pré primário oficial, pela criação de escolas móveis, que 

procuravam chegar às populações mais isoladas, pela criação de universidades livres e 

universidades populares, que visavam combater o analfabetismo cujas taxas, entre as 

camadas populares, nomeadamente entre os adultos, eram elevadíssimas. 

As associações começaram a assumir um papel interventivo, adotando práticas de 

valorização pessoal e social, o que entendemos também, como antecedentes do que viria 

a tornar-se Animação Sociocultural. São muitos os registos que referem a existência de 

bibliotecas ou salas de leitura nas associações, com horários diurnos e noturnos, 

facilitando, dessa forma, o acesso dos trabalhadores e suas famílias, à leitura. De igual 

forma as associações promoviam nas suas instalações, exposições e colóquios e 

levavam a efeito saraus e concertos musicais destinados a toda a população.  

Com a implementação do regime ditatorial, e com todo o controlo sobre as pessoas e 

sobre as associações e coletividades, Portugal passa a viver uma fase negra da sua 

História, a qual Lopes (2006) designa de «Desanimação».  

No país, governado por um regime totalitário, deixou de haver liberdade de expressão e 

de associação e todas as práticas associativas passaram a ser fortemente controladas. As 

associações passaram a ser vistas como perigosas numa sociedade que se queria apática, 

subserviente e na qual se pretendia que as pessoas sequer pensassem. Nesta conjuntura 

altamente repressiva, era na clandestinidade que aqueles que não se conformavam com 

a situação política, económica, social e cultural, em que Portugal vivia, teimavam em 

mudar o país, procurando despertar consciências.  

Nesta fase obscura da História de Portugal, as associações e coletividades de instrução e 

recreio eram obrigadas a pôr em prática atividades vazias de sentido, para se poderem 

manter em funcionamento. A participação dos cidadãos era passiva ou manipulada, 

como acontece frequentemente em contextos dominados pelo autoritarismo (Cristóvão 

& Miranda, 2006). 

Apesar deste período de desanimação atingir toda a sociedade portuguesa, as 

associações procuravam reagir, de diferentes formas, à pressão do regime:  

“Estas instituições fomentavam actividades de «fachada» como bailes, festas e 

outros convívios sociais “inofensivos”, de forma a poderem manter-se abertas 

e assegurarem o seu funcionamento. Tudo isto constituía um pretexto para, de 
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uma forma mais discreta e restrita, organizarem actividades manifestamente 

de oposição à cultura oficial do regime (Bento, A., 2003). Com esta estratégia 

encontravam a única oportunidade de poderem ter acesso a um leque variado 

de pequenos projetos culturais e artísticos. Estes correspondiam, no fim de 

contas, aos interesses e às necessidades das colectividades e diziam respeito a 

uma série de actividades aí desenvolvidas que fazem hoje parte da história 

cultural dessas instituições: teatro de amadores, jogos florais, bandas 

filarmónicas e ciclos cinematográficos.” 

                          (Bento, 2006:25) 

Algumas associações, de forma velada, desafiavam a censura e, com arrojo e 

criatividade, organizavam atividades proibidas. Procurava-se dessa forma 

consciencializar o povo, que se encontrava sujeito a uma constante lavagem cerebral, 

cujo fim era a imposição dos valores ideológicos do regime. 

“O povo era colocado na situação passiva diante dos acontecimentos 

culturais; o teatro era apresentado ao povo, mas, não com o povo. Os meios 

da Animação estavam ao serviço de uma estratégia política de doutrinação 

colectiva nos valores ideológicos do regime, os fins em vista recorriam a meios 

de entretenimento público e não propriamente a uma Animação que visasse a 

participação, a autonomia e a auto-organização.” 

                        (Lopes, 2006:107) 

Ainda durante o Estado Novo, a partir de meados da década de 60, o regime começou a 

ficar debilitado, sendo por fim derrubado a 25 de Abril de 1974. Os anos sessenta foram 

marcados por uma série de acontecimentos, a nível nacional, que abalaram a ditadura, 

designadamente o descontentamento da população perante a guerra colonial, a 

contestação estudantil face ao ensino, a emergência do Catolicismo Progressista, a 

doença que tornou Salazar incapaz de governar o país, os grupos de cidadãos que 

começaram a movimentar-se, os sindicatos que ganharam força… 

Também do estrangeiro sopraram ventos de mudança, desde logo a partir de França, 

com o Maio de 68, acontecimento que influenciou significativamente a sociedade 

portuguesa. 
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Foi depois da Revolução de Abril de 1974, altura em que a população portuguesa 

conseguiu libertar-se do obscurantismo no qual permaneceu longos anos, que a 

Animação Sociocultural, enquanto método de intervenção ligado às dimensões cultural, 

social e educativa se institucionalizou em Portugal. 

Orlando Garcia, entrevistado por Lopes (2006:698), recorda que a Animação 

Sociocultural nasce a partir dos movimentos associativos: 

“A Animação Sociocultural está relacionada com aquilo a que chamamos 

movimentos sociais, sobretudo de autonomia e de emancipação, e pode datar 

dos anos 60 (…) É possível localizar a origem da Animação Sociocultural, em 

Portugal, antes do 25 de Abril (país onde não existia liberdade de expressão, 

de associação e de reunião), porque a Animação Sociocultural nasceu no 

terreno dos movimentos e não nasceu no terreno dos sistemas estatais. O seu 

principal foco foi o movimento associativo que inventou muitos métodos, 

nomeadamente os ATL(s) e que estão no sistema, isto é, passaram para o 

sistema. Falamos de uma Animação um pouco difusa que agia contra a 

corrente, e por isso, cumpria uma função: espicaçar as consciências. Agora, 

em termos de Animação sistematizada, ela aparece com o 25 de Abril. (…)” 

Segundo esta perspetiva, a Animação Sociocultural é fruto da convivência e interação 

social e nasce no seio das associações e nos seus métodos. 

Já Augusto Santos Silva, em entrevista dada ao mesmo autor (Lopes, 2006:692-693) 

sustenta:  

“Em termos de dimensão massiva, a Animação Sociocultural está ligada ao 25 

de Abril. Mas há experiências anteriores que, do meu ponto de vista, são 

experiências fundadoras da aplicação deste método, experiências que datam 

dos fins dos anos 50, e princípios dos anos 60, e que foram conduzidas pelo 

movimento católico GRAAL, que já usaram processos modernos de 

alfabetização no contacto com as populações. Contudo a Animação 

Sociocultural com dimensão e impacto público só aparece com o 25 de Abril. 

Devemos registar que os textos de Paulo Freire começam a ser editados nos 

anos 70, durante o Marcelismo. Paulo Freire foi o grande autor e mentor de 

uma Animação ligada à alfabetização. Eu diria que, do ponto de vista 
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experimental, e de uma forma mais localizada ou mais pontual, faria remontar 

o início da Animação aos anos 50 e inícios dos anos 60. Do ponto de vista de 

uma dimensão mais massiva aparece claramente com a revolução 

democrática. (…)” 

Augusto Santos Silva estabelece uma relação entre o nascimento da Animação 

Sociocultural e a alfabetização, nomeadamente através da difusão do pensamento de 

Paulo Freire, que propunha uma conceção de educação como processo de 

conscientização do Homem, como ser livre de opressões, domínios e controlos, capaz 

de ser sujeito ativo na construção do mundo. 

Por seu turno, Ferreira (2006:50-51) aponta como enfoque da origem da Animação 

Sociocultural, a crise da educação escolar formal que se vivia no país. 

“(…) é a partir do final dos anos de 1960 que a animação surge como resposta 

à crise da educação formal, valorizando a acção educativa não formal e 

informal, opondo-se ao fechamento, compartimentação e organização 

hierárquica do sistema escolar, e apontando para formas de relação mais 

horizontais e para uma maior autonomia e participação das populações, 

integrando, em processos educativos globalizados, crianças, jovens, adultos; 

grupos, associações e comunidades; dimensões políticas, sociais e culturais.” 

Por esta altura o sistema educativo foi alvo de profundas críticas motivadas pelo 

desmesurado formalismo existente na escola, pelo encerramento da escola em si 

própria, e pelo entendimento reducionista do conceito de educação, que na altura se 

limitava à mera instrução.   

A escola vivia momentos de grande conturbação, tendo a Animação Sociocultural 

surgido no panorama português como uma proposta educacional, com preocupações que 

não se enquadravam no ensino formal. Acerca do assunto Ferreira (2006:50) clarifica: 

“Entre as diversas propostas educacionais emergentes neste período, inclui-se 

a “animação sociocultural” (Simonot, 1974; Besnard, 1980). Enquanto que o 

termo “educação” se vinculou historicamente à dimensão formal, o termo 

“animação” surge com preocupações sociais, culturais e de desenvolvimento 

comunitário, valorizando a informalidade, a participação, a diversidade e a 

endogeneidade, e contrariando simultaneamente a racionalização e a 
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uniformidade das estruturas e dos processos escolares. A animação surge, 

pois, como alternativa ao carácter estatizado e funcionarizado do sistema e da 

atividade escolares, baseando-se nas ideias de militância e de compromisso 

cívico de animadores, profissionais e voluntários, com o desenvolvimento das 

pessoas e das comunidades.” 

Importante será destacar, a estreita e profícua relação que, por esta altura, se estabeleceu 

entre Animação e Desenvolvimento (Ferreira, 2006; Lopes, 2006).  

O país apresentava acentuadas carências a vários níveis (saúde, habitação, educação, 

cultura…) e coube à população, designadamente às associações, às comissões de 

moradores, aos clubes desportivos, dar soluções a essas carências. Através de ações 

conjuntas, de projetos de desenvolvimento local, onde as populações eram chamadas a 

participar, foram, por todo o território nacional, implementadas e dinamizadas práticas 

de Animação Sociocultural, com vista à resolução de problemas, à criação de 

equipamentos, à tomada de consciência cívica e crítica e à construção de um país 

democrático.   

“Após a Revolução do 25 de Abril de 1974 abriram-se novos horizontes que 

permitiram o acesso das populações à participação, aos bens culturais e ao 

ensino. 

Nasceram nesta época inúmeras Associações de Moradores, Grupos Musicais, 

Grupos de teatro, Associações de Estudantes, Associações Juvenis e 

movimentos para o desenvolvimento comunitário. 

É lançada na segunda metade da década de 1970 uma forte campanha de 

apoio aos movimentos culturais onde são criados Centros Culturais, 

Cooperativas Culturais, Companhias de Teatro, Grupos de Teatro de 

Amadores e Associações, com secções de vários âmbitos. É dada prioridade à 

alfabetização, uma vez que Portugal tinha uma taxa de analfabetismo superior 

a 30 por cento. Dão-se os primeiros passos na democratização cultural e 

começa a caminhada para os primeiros projetos de intervenção sociocultural 

em liberdade. 

Após a revolução do 25 de Abril em Portugal, surgiram em grande força, 

movimentos socioculturais em diferentes direcções e de iniciativa popular (…) 
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Este movimento que podemos apelidar de Movimento Associativo Popular 

desenvolveu grandes actividades e iniciou um processo importante na 

transformação das mentalidades, promovendo a participação de populações 

inteiras em projetos de voluntariado, espectáculos e ações comunitárias.” 

                             (Pereira, 2008:62-63)  

 

Com a Revolução de Abril foram recuperados direitos fundamentais, dos quais o povo 

se encontrava privado, nomeadamente o direito de liberdade de expressão, de 

associação e de reunião, sem os quais não pode haver Animação Sociocultural. A 

liberdade levou a que por todo o país, fossem dinamizadas atividades de Animação 

Sociocultural, por grupos de cidadãos, por associações e outras instituições. 

Acerca da origem e evolução da Animação Sociocultural em Portugal, Lopes (2006) 

defende a existência de diferentes fases: 

 1ª Fase - Com a institucionalização em 1974 inicia-se uma fase Revolucionária, 

que terá decorrido até 1976, na qual a Animação Sociocultural é utilizada, pelos 

governos e pelo Movimento das Forças Armadas, como um método de 

intervenção na comunidade com resultados muito positivos.  

 2ª Fase - Teve início em 1977 e o seu término em 1980, a chamada fase 

Constitucional, durante a qual a ação da Animação Sociocultural foi 

determinada e concentrada em instituições. 

 3ª Fase - Entre 1981 e 1985, a Animação Sociocultural teve a sua ação 

vocacionada para a preservação e recuperação do património cultural, na 

denominada fase Patrimonialista. 

 4ª Fase - Verificou-se de 1986 a 1990 uma fase em que se verifica a transição da 

Animação Sociocultural do poder central para o poder local. 

 5ª Fase - De 1991 a 1995 viveu-se em Portugal a fase Multicultural e 

Intercultural da Animação Sociocultural, na qual havia ao propósito de enaltecer 

a ação educadora do multiculturalismo. 

 6ª Fase – Designada como fase da Globalização, teve início em 1996 e decorre 

até aos dias de hoje. Nesta fase a Animação Sociocultural procura a integração 
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da pessoa, tornando-a um interveniente ativo, participativo e autónomo, capaz de 

agir face aos diferentes reptos que se lhe coloquem e capaz de estabelecer 

relações interpessoais profícuas, cujo resultado será o fortalecimento da 

comunidade à qual pertence. 

Atualmente e no futuro, face a todos os desafios do século XXI (marginalidade, 

pobreza, violência, envelhecimento da população, solidão, desertificação das zonas 

rurais, desemprego…), a Animação Sociocultural apresenta-se como uma estratégia de 

intervenção, em constante evolução, que levará os indivíduos a agir, ativamente, em 

prol do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento coletivo. 

 

2.1.2. Conceito de Animação Sociocultural 

 

A definição do conceito de Animação Sociocultural, dada a sua abrangência e 

complexidade, está longe de ser conseguida. 

“(…) não existe uma definição internacional consensual e reconhecida por 

uma entidade profissional mundial que se refira à animação sociocultural.”  

                            (Aguilar, 2011:46) 

Por isso, vários são os autores e os especialistas que têm dado o seu contributo para a 

concetualização do conceito. No entanto, apesar da vasta panóplia de definições 

nenhuma consegue ser completa, antes se complementam ou contradizem, sem que se 

chegue a um resultado final categórico. 

“Praticamente não há autor que se tenha preocupado com o conceito de 

animação sociocultural que, em seguida não tenha reconhecido a polissemia, a 

ambiguidade, a imprecisão, o carácter vago… no uso da expressão. E, depois 

deste reconhecimento, costuma vir o desânimo. Desânimo perante a 

dificuldade de as transmitir com uma série de definições que, por vezes, se 

contradizem umas às outras, quando não se contradizem no seu próprio 

interior.” 

                                 (Trilla, 1997:18-19) 
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A Animação Sociocultural é nas palavras Antunes (2011:150): 

“(…) um conceito polissémico e versátil, heterogéneo nas suas denominações 

e empiricamente diverso no que concerne às suas práticas e manifestações.” 

Do ponto de vista epistemológico poderá afirmar-se que a Animação Sociocultural não 

é uma ciência, na medida em que não possui objeto de estudo e corpus teórico próprios. 

Da mesma forma, não possui uma definição e âmbito de ação plenamente definidos, 

nem tão pouco aceites pela comunidade científica. (Quintana, 1997; Antunes, 2011) 

Face à dificuldade de delimitação do conceito, parece-nos pertinente abordar o sentido 

etimológico a palavra “Animação”, que advém do latim, cujo significado é: “anima” e 

“animus”. 

O significado de “Anima” e “Animus” é esmiuçado por Pérez e Sarrate (2011:105): 

“Anima” significa alma, dar alento, vida, espírito, fazer passar um sopro, 

suscitar... Implica provocar e estimular, fazer alusão a, “atuar sobre”, 

proporciona vitalidade a quem dela carece.  

Esta perspectiva faz referência à acção que se realiza de “fora para dentro”. 

Invoca a acção do animador quando actua sobre um grupo ou uma 

comunidade, numa relação assimétrica. 

“Animus” é um termo que se refere a movimento e dinamismo um processo 

inverso, de “dentro para fora”.  

A partir desta visão da animação entende-se como um sinónimo de “pôr em 

relação”, mobilizar, inter-relacionar, fazer a mudança… A animação não gera 

ações a partir do próprio grupo, sugere, invoca, ilumina, provoca e facilita 

ações a partir do interior dos indivíduos, grupos e instituições. O animador 

considera-se mais um do grupo. Neste sentido, a animação identifica-se com a 

ideia de “atuar em”, “atuar dentro de” ou “desde do interior.” 

 

Etimologicamente, e na esteira de Ventosa (1989), conclui-se que a Animação infunde 

vida (anima) e incita à ação (animus). 

 

Tendo em conta o que foi dito, apresenta-se amplo o leque de definições de Animação 

Sociocultural encontrado na literatura especializada, nacional e estrangeira. Seguem-se 
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algumas definições, contributo para uma melhor clarificação do conceito e testemunhos 

da complexidade e riqueza que o mesmo encerra. 

Comungando da perspetiva da UNESCO, Lopes (2006:95) afirma: 

“O nosso entendimento de Animação Sociocultural coincide com uma 

concepção definida pela UNESCO (1977), que a toma por um conjunto de 

práticas sociais que visam estimular a iniciativa e a participação das 

populações no processo do seu próprio desenvolvimento e na dinâmica global 

da vida sócio-política em que estão integradas.” 

A UNESCO defende a “participação” como uma palavra-chave da Animação 

Sociocultural, que procura que as pessoas se envolvam e que sejam atores do seu 

próprio desenvolvimento e do desenvolvimento da comunidade. 

 A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sócio-Cultural. 

(APDASC) na definição que apresenta na sua página, na internet, refere: 

“A Animação Sociocultural é o conjunto de práticas desenvolvidas a partir do 

conhecimento de uma determinada realidade, que visa estimular os indivíduos, 

para a sua participação com vista a tornarem-se agentes do seu próprio 

desenvolvimento e das comunidades em que se inserem. A Animação 

Sociocultural é um instrumento decisivo para um desenvolvimento 

multidisciplinar integrado dos indivíduos e dos grupos.”
2
 

 A Animação Sociocultural é tida como um instrumento decisivo no desenvolvimento 

dos sujeitos e dos grupos que constituem. Esse desenvolvimento é alcançado através de 

uma participação ativa e comprometida dos cidadãos.  

Alguns autores consideram-na como uma metodologia de intervenção: 

“Optamos em colocar a Animação Sociocultural como uma metodologia de 

intervenção ao serviço do desenvolvimento no sentido de tornar as pessoas 

vivas, autónomas e protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Enquanto 

campo científico, defendemos a Animação Sociocultural como uma eficaz 

                                                             
2  Associação Portuguesa Para o Desenvolvimento Sócio – Cultural, in http://www.apdasc.com 

(Acedido em 5/08/2010) 

 

http://www.apdasc.com/
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metodologia no seio da educação ou como um conjunto de estratégias com 

vista ao desenho, desenvolvimento e avaliação de projetos, potenciadoras da 

relação, da comunicação e da interacção dos indivíduos, na sua expressão 

humana, em todos os âmbitos etários, transversal enquanto resposta social 

integrada, de interesse social, educativo, cultura, político, económico e 

comunitário.” 

                         (Lopes, Galinha & Loureiro, 2010:80)  

A Animação Sociocultural é vista como uma metodologia de intervenção, pela qual as 

populações se tornam promotoras do seu desenvolvimento. Trata-se de uma 

metodologia de intervenção que abrange todas as faixas etárias e as áreas do social, 

educativo, cultural, político, económico e comunitário.  

“(…) é uma modalidade de intervenção socioeducativa cuja finalidade é 

aumentar a qualidade de vida das pessoas mediante a sua implicação activa, 

participativa e grupal na realização de projetos e actividades socioculturais 

que respondam aos seus interesses e necessidades de ócio e desenvolvimento 

pessoal e social.” 

                     (Ventosa, 2009:333) 

A Animação Sociocultural é assim entendida como uma modalidade de intervenção cuja 

finalidade é o enriquecimento da qualidade de vida das populações, através do seu 

envolvimento em atividades e projetos que vão de encontro quer aos seus interesses, 

quer às suas necessidades. 

Puig entende ser um método de intervenção cujo ponto de partida é a cultura:  

 

“ (…) método de intervenção territorial que a partir da cultura facilita às 

pessoas, com desejos e necessidade insatisfeitas, a possibilidade de reunir-se 

em grupos para iniciar um processo conjunto, traçando objetivos que os 

interessem… conseguindo-os. Para conseguir estes objetivos cada grupo 

construirá aquelas instituições associativas que lhe parecem mais idóneas 

para funcionar como comunidade e na comunidade: como grupo e com o 
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grupo, também, inter-relacionado com outros dentro do tecido vivo e plural 

que é toda a cidade empreendedora.” 

                              (Puig, 1992:23) 

Este autor considera a Animação Sociocultural como um método de intervenção que, 

partindo da cultura, gera processos na comunidade, que facilitam a reunião de pessoas 

em grupos, com o fim de conjuntamente traçarem e alcançarem objetivos comuns. 

Realça a importância da constituição de associações, através das quais serão alcançados 

os objetivos determinados. 

Trilla define Animação Sociocultural como: 

“O conjunto de ações realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa 

comunidade (ou num sector da mesma) e dentro do âmbito de um território 

concreto, com o objectivo principal de promover nos seus membros uma 

atitude de participação activa no processo do seu próprio desenvolvimento 

quer social quer cultural.” 

                           (Trilla, 1997:22) 

Nesta definição, destaca-se a ideia de um conjunto de ações que poderão ser 

desenvolvidas por indivíduos, grupos ou instituições e cujo grande objetivo é fomentar a 

participação no seu processo de desenvolvimento ao nível social e cultural.    

Por seu lado, Peres (2004) entende a Animação Sociocultural como uma estratégia 

política, educativa e cultural: 

“Pela nossa parte, assumimos a Animação Sociocultural como uma estratégia 

política, educativa e cultural de emancipação individual e colectiva, assente 

num conjunto de práticas de Investigação Social, Participação e Acção 

Comprometida. Um processo fundamentalmente centrado na promoção da 

participação consciente e crítica de pessoas e grupos na vida sócio-política e 

cultural em que estão inseridos, criando espaços para a comunicação 

interpessoal.”  

                      (Peres, 2004) 
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Trata-se de uma estratégia que, na comunidade e nos seres humanos que a compõem, 

encontra os elementos necessários para iniciar um diálogo, cujos resultados permitirão 

alcançar as finalidades individuais e, sobretudo, as do coletivo. Entende, este autor, 

como fundamental, a participação individual e social, a autonomia e a emancipação, 

recusando as ideias de passividade, resignação e fatalismo. 

Concluímos, portanto, que Animação Sociocultural é um termo polissémico e plural, o 

que longe de significar pobreza, antes representa riqueza. Uma definição única de 

Animação Sociocultural parece-nos portanto estar longe de ser conseguida, dada a sua 

complexidade e toda a multiplicidade de facetas que a caraterizam. 

 

2.1.3. Modalidades da Animação Sociocultural  

 

Ao efetuar-se uma abordagem do conceito e das práticas da Animação Sociocultural, 

torna-se imperioso debruçarmo-nos sobre três modalidades básicas que a caraterizam: 

social, cultural e educativa. 

Tal como é referido por Ventosa (2011), estas modalidades, apesar de distintas, não se 

acham isoladas, antes se encontram interligadas, complementando-se. 

A modalidade social, particularmente centrada na comunidade, procura a mobilização 

das pessoas, incentivando-as a resolver os seus problemas e a alcançar objetivos, 

superando desigualdades sociais. É uma modalidade da animação intimamente ligada ao 

associativismo e à sua promoção, bem como ao desenvolvimento comunitário. As 

associações são espaços de convívio, de partilha, de participação democrática, de união, 

em torno de objetivos comuns e de projetos que estimulam, revigoram e desenvolvem 

as comunidades. 

A modalidade cultural encontra-se orientada para a promoção de atividades culturais, 

nas quais se destacam as artísticas: o teatro, a música, a dança… Através desta 

modalidade, procura-se tornar os indivíduos intervenientes e protagonistas nas 

atividades culturais, pois ao serem sujeitos ativos na criação, programação, produção e 

realização de eventos culturais, estão em simultâneo a autodesenvolver-se a vários 

níveis, nomeadamente o educativo. 
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Na modalidade educativa pretende-se que os indivíduos tomem consciência da 

importância que a formação tem no decorrer da vida. Procura-se que de forma informal, 

não formal e também formal enriqueçam os seus conhecimentos, recorrendo-se para tal 

a atividades lúdicas e recreativas. 

A Animação Sociocultural cruza, liga e interliga entre si, de forma complementar, o 

social, o cultural e o educativo.  

Concluímos desta forma, que a Animação Sociocultural agrega as três modalidades de 

forma harmoniosa, pois tem como campo de ação as pessoas e as comunidades, 

procurando a sua mobilização, o seu envolvimento e a sua participação, para que através 

de programas e atividades culturais, lúdicas e recreativas consigam um maior 

desenvolvimento quer pessoal, quer comunitário.  

 

2.1.4. Animação Sociocultural – Perspetiva Tridimensional 

 

Partilhamos da perspetiva de Lopes (2006) que nos remete para diferentes 

âmbitos/dimensões em Animação Sociocultural: 

 Dimensão etária (infantil, juvenil, adultos e terceira idade);  

 Dimensão espacial de intervenção (animação urbana e a animação rural); 

 Âmbitos ligados a setores de áreas temáticas, como: a educação, o teatro, os 

tempos livres, a saúde, o ambiente, o turismo, a comunidade, o comércio, o 

trabalho. 

 

2.1.4.1. Dimensão Etária da Animação Sociocultural 

 

A Animação Sociocultural considera a dimensão etária dos grupos como fundamental 

quer na conceção, quer na implementação de projetos de intervenção. As caraterísticas 

dos diferentes grupos, no que diz respeito à idade, fazem a diferença no tipo de 

abordagem a realizar. 
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2.1.4.1.1.Animação de Infância 

 

A animação infantil surgiu procurando complementar, pela via não formal, funções que 

tradicionalmente pertenciam à escola. Lopes (2006) entende que os programas de 

Animação Sociocultural na infância são constituídos por atividades lúdicas, cujos 

destinatários são crianças. De salientar que a animação infantil pode existir em 

articulação com a educação formal, ou de forma independente, nomeadamente em 

contexto associativo. 

Soler (2008) entende que a Animação Sociocultural no âmbito da infância pode ser uma 

metodologia ou um âmbito específico de intervenção. Enquanto metodologia pode ser 

um recurso a utilizar, nomeadamente pelas associações, com vista ao desenvolvimento 

de projetos através dos quais se pretenda realizar uma intervenção social, cultural e 

educativa. Como âmbito específico de intervenção, o mesmo autor, refere que a 

Animação Sociocultural na infância tem desenvolvido serviços e programas cujos 

objetivos prioritários são o desenvolvimento social; o desenvolvimento cultural e 

socioeducativo.  

Pretende a Animação Sociocultural, na infância, educar para o ócio, promovendo o 

prazer do sujeito enquanto realiza uma atividade e, nesse sentido, o essencial não se 

encontra na atividade em si, mas na atitude assumida aquando da sua realização (Calvo, 

1997).  

O seu objetivo não é o mero entretenimento das crianças, mas sim criar processos que 

possibilitem o seu desenvolvimento quer pessoal, quer social, privilegiando objetivos 

educativos. 

As ações de Animação infantil devem ser motivadoras, levando as crianças à 

participação e à socialização e para isso é fundamental que se caraterizem pelo lúdico e 

pela criatividade.  

 

2.1.4.1.2. Animação Juvenil 

 

Os jovens, atendendo à faixa etária em que se encontram, efetuam uma “rutura” com a 

família, no sentido em que procuram libertar-se da teia familiar, experimentando novas 
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e diferentes práticas, inclusive, das vivenciadas na escola. Esta é uma fase de transição, 

que vai desde o final da infância até à entrada na idade adulta, durante a qual os jovens 

efetuam percursos de socialização e de construção da sua identidade. É uma etapa da 

vida, na qual, por vezes, se fazem sentir as dificuldades de inclusão na sociedade, mas 

também marcada pela vontade de viver de forma ativa, interventiva e participativa. 

Segundo Maruri (2008) existe uma heteroeducação, recebida em contexto familiar e 

escolar e uma autoeducação ou autoformação, através da qual o indivíduo se educa a si 

próprio no contacto com os outros, através das experiências nos grupos, do cinema ou 

da leitura. O mesmo autor considera que através da Animação Sociocultural se 

desenvolve nos jovens um processo de heteroeducação, no qual o papel do animador é 

fundamental, enquanto companheiro e referência para o jovem. 

Por outro lado Lopes (2006), alerta para o facto de que a Animação juvenil deve 

contemplar a liberdade, sentimento intensamente vivido pelos jovens, a participação, 

fundamental em qualquer processo de Animação, que permite ao jovem sentir-se 

elemento ativo e interventivo e o voluntariado, através do qual o jovem se envolve de 

forma efetiva em ações de solidariedade para com os outros. Refere também a 

promoção do associativismo, enquanto meio que impulsiona a socialização e as mais 

diversas e abrangentes aprendizagens (cultura, recreio, cidadania, democracia, 

solidariedade). 

 

2.1.4.1.3. Animação de Adultos 

 

O indivíduo na idade adulta tem presente na sua vida três tipos de tempo distintos: o 

tempo de trabalho, o tempo livre e o tempo de ócio, sendo que o primeiro condiciona os 

restantes.  

 

O tempo de trabalho será portanto aquele que, tal como o nome indica, se destina ao 

trabalho e à sua preparação. Já por tempo livre se entende o tempo de que dispomos 

para compromissos familiares, sociais, domésticos, fisiológicos… Por último resta o 

tempo de ócio, ao qual Lopes (2006:441), apoiado na tese de Dumazedier, associa os 

“três D (s) – Diversão, Descanso, Desenvolvimento”.  
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O tempo de ócio será portanto, aquele tempo de que o indivíduo dispõe para se dedicar 

a atividades que lhe dão prazer, sejam elas lúdicas, desportivas, festivas, de 

solidariedade, de convívio…  

O ser humano adulto depara-se com diferentes tempos na sua vida, que necessitam de 

ser geridos de forma equilibrada. 

Os programas de Animação de adultos devem contemplar a animação do tempo livre e 

do tempo de ócio e não a sua mera ocupação. Para isso é fundamental que promovam a 

reflexão e a consciencialização sobre como viver de forma salutar os diferentes tempos. 

É igualmente importante que promovam ações de educação não formal ligadas ao 

social, ao cultural e ao ambiente e que os sujeitos sejam chamados a participar 

comprometidamente consigo próprios e com os outros, nomeadamente através do 

movimento associativo. (Lopes, 2006) 

 

2.1.4.1.4. Animação na Terceira Idade 

 

Tal como em muitos países do mundo, Portugal possui uma elevada taxa de população 

idosa. Para esta situação contribuiu decisivamente a quebra da taxa de natalidade e o 

aumento da esperança média de vida. 

Ao logo da vida o ser humano atravessa várias fases, às quais já nos referimos 

anteriormente, e a terceira idade é uma dessas etapas, com aspetos, mais ou menos 

positivos, tal como todas as outras.  

Frequentemente a terceira idade é associada a ideia de doença, de deterioração física e 

intelectual, de incapacidade e inutilidade. Porém esta ideia não será assim tão linear se 

atendermos a que um idoso, mesmo que com algumas dificuldades físicas e alguma 

deterioração intelectual, poderá continuar a ser um cidadão ativo e interventivo, 

possuidor de vastos conhecimentos e experiências. 

“O idoso, portanto, continua a ser inteiramente humano, marcado por valores, 

capacidades e limitações da velhice e com as suas características próprias. A 

velhice humana não pode ser considerada sob o prisma único de um processo 
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irreversível de empobrecimento físico. Para ele, envelhecer e viver é a mesma 

coisa.” 

                                                                                                (Galindo, 2009:37) 

No entendimento de Lopes (2006), a gerontologia educativa tem vindo a ganhar grande 

importância enquanto estratégia de intervenção, tanto ao nível da prevenção, como da 

compensação de situações de deterioração do corpo, consequência da idade avançada e 

com ela se funde a Animação Sociocultural na terceira idade.  

“A animação sociocultural no campo da terceira idade ocorre por necessidade 

de dar resposta a um vazio de atendimento social, educativo e cultural a um 

grupo de pessoas que é cada vez maior, em virtude do aumento da esperança 

de vida.” 

                (Gomes, 2009:169) 

Procurando promover as relações sociais, incentivar à participação, ao desenvolvimento, 

Rodrigues (2009) apresenta algumas propostas de intervenção com idosos, 

nomeadamente: o investimento na área da educação para a saúde; a promoção de 

atividades do seu interesse, de estímulo cognitivo e de convivialidade, através das quais 

se sintam úteis e realizados; o desenvolvimento de práticas participativas no seio de 

associações culturais e recreativas; a criação de condições que permitam, se o 

desejarem, continuar a trabalhar em tarefas domésticas, agrícolas, etc.; o 

desenvolvimento de programas de educação intergeracional, nos quais os idosos possam 

propagar tradições, colaborar com as escolas na educação dos mais novos, contar contos 

populares e as suas próprias experiências de vida. 

A terceira idade não pode ser vista como um fim, pelo que concordamos com a 

afirmação: 

“É possível continuar a descobrir novos horizontes na vida e a prática da 

animação sociocultural tem a missão de criar uma imagem cultural alternativa 

à visão negativa do envelhecimento.” 

                                (Requejo, 1997:267) 
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Parece-nos importante referir o quanto é importante o diálogo intergeracional presente 

no associativismo em Ponte de Lima, em que já são muitas as associações que 

promovem este diálogo entre as gerações, num estreitar de relações, benéfico para todas 

as partes envolvidas e para a própria comunidade. 

Constatamos ser uma preocupação e um objetivo das associações, alargar sua ação a 

diferentes âmbitos etários, entre os quais a terceira idade. Com efeito este grupo etário 

tem vindo a ser, cada vez mais, envolvido no movimento associativo. A realização de 

projetos e atividades abertas à participação dos idosos fazem já parte dos planos de 

atividades das associações, que têm vindo a procurar incentivar o diálogo, a partilha e o 

convívio entre as diferentes gerações. 

Ponte de Lima é uma zona rural, na qual a música, a dança, os jogos tradicionais 

fizeram parte dos quotidianos dos mais velhos e que agora os mais novos procuram 

recuperar. Esta transmissão de conhecimentos e saberes tem sido abraçada por diversas 

associações, com resultados positivos quer para as gerações mais jovens, que 

enriquecem as suas aprendizagens, quer para os mais velhos que veem melhorada a sua 

qualidade de vida, sentindo-se valorizados. Também a própria comunidade tem 

benefícios a diversos níveis, nomeadamente na recuperação de todo um património 

etnográfico, que esteve em vias de se perder. 

 A comunicação entre as gerações mais novas e as mais velhas, a partilha de 

conhecimentos, de valores, de experiências e de vivências, a transmissão de saberes, o 

estabelecimento e estreitamento de relações interpessoais… tem vindo a ser promovidos 

e dinamizados no seio do movimento associativo limiano. 

 

2.1.5. Âmbitos Espaciais de Intervenção  

 

Os âmbitos espaciais em que existe intervenção da Animação Sociocultural são 

diversos. Lopes (2006) distingue meio urbano e meio rural, que pelas caraterísticas que 

possuem exigem distintos programas de Animação Sociocultural. 
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2.1.5.1. Animação em Meio Urbano 

 

O meio urbano é caraterizado por uma elevadíssima concentração populacional e, não 

obstante, marcado pela debilidade das relações interpessoais, pelo isolamento e solidão, 

pela diversidade social, cultural e religiosa e por inúmeros problemas que daí advêm, 

nomeadamente ao nível da delinquência, marginalidade, violência, exclusão, 

discrepância social… 

Face a esta conjuntura Lopes (2006) defende que os projetos de Animação Sociocultural 

devem: fomentar iniciativas em que a dimensão humana seja valorizada em 

contraposição à solidão e ao isolamento; promover a participação das pessoas, 

nomeadamente através do diálogo inter-relacional e intergeracional, proporcionando o 

acesso a bens culturais; munir a cidade com equipamento cultural e infraestruturas a ser 

utilizados por todos; tornar o espaço público um local de dinamismo cultural; incentivar 

à cidadania, para que as pessoas entrem em rutura com a rotina e apatia, fortalecendo as 

relações com os outros e com o meio.   

As associações são, na cidade, espaços com condições de desenvolver projetos de 

Animação Sociocultural, capazes de gerar processos participativos, mobilizando as 

pessoas para a resolução dos problemas que as afetam. 

 

2.1.5.2. Animação em Meio Rural 

 

Contrariamente ao que acontece no meio urbano, o meio rural é caraterizado por 

relações interpessoais mais fortes, onde a família e a vizinhança possuem grande 

influência sobre os sujeitos. Valores como a solidariedade, ainda estão muito presentes 

nos meios rurais. Os problemas que atingem estes meios prendem-se com o 

envelhecimento da população e com a desertificação, devido à emigração, falta de 

emprego, de meios e de recursos. 

Os projetos de Animação Sociocultural, tendo em atenção estes problemas, devem 

procurar favorecer o desenvolvimento comunitário, promover o meio rural a partir do 

seu interior, proporcionar ações educativas, estimular a convivência e a entreajuda…  
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O concelho de Ponte de Lima, como já foi referido, é marcadamente rural, contando 

algumas freguesias com uma população maioritariamente idosa. As pessoas mais velhas 

trabalham geralmente na freguesia, dedicando-se à agricultura, e os mais jovens 

estudam ou trabalham, quase sempre, fora. A vida da comunidade gira à volta do 

trabalho, da igreja e das associações, sempre que existem. 

O associativismo surge assim no meio rural como um polo dinamizador da comunidade, 

onde são promovidas as relações interpessoais e coletivas, fomentando-se a inclusão. As 

associações são espaços privilegiados, onde se promovem e desenvolvem atividades de 

convivência, de entreajuda e onde, através de programas de Animação Sociocultural, as 

pessoas se podem tornar sujeitos ativos na transformação da comunidade, melhorando a 

sua qualidade de vida. 

Face à conjuntura social de considerado número de freguesias do concelho, nas quais se 

faz sentir o envelhecimento da população, o crescimento da emigração, o ritmo de vida 

acelerado dos jovens adultos, o afastamento das crianças, por força do encerramento das 

escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, as associações são nos dias de hoje um 

importante elemento promotor não só das relações interpessoais, mas também da 

identidade comunitária, nomeadamente pelo protagonismo que assumem na defesa, 

preservação e divulgação do património material e imaterial de cada aldeia. 

 

2.1.6. Pluralidade de Âmbitos 

 

Os âmbitos da Animação Sociocultural são vastos e plurais, o que se traduz na relação 

desta metodologia de intervenção com diversas áreas temáticas: a educação, o teatro, a 

música, os tempos livres, a saúde, o desporto, o ambiente, o turismo… entre outras. 

“Todos estes âmbitos, implicam o recurso a um vasto conjunto de termos 

compostos para designar as suas múltiplas actualizações e formas concretas 

de actuação: Animação socioeducativa, Animação cultural, Animação teatral, 

Animação dos tempos livres, Animação sociolaboral, Animação comunitária, 

Animação rural, Animação turística, Animação terapêutica, Animação infantil, 

Animação juvenil, Animação na terceira idade, Animação de adultos, 

Animação de grupos em situação de risco, Animação em hospitais, Animação 
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em prisões, Animação económica, Animação comercial, Animação termal, 

Animação desportiva, Animação musical, Animação etnográfica, Animação de 

bibliotecas, Animação de museus, Animação escolar, etc.” 

                        (Lopes, 2006:315) 

Ao falarmos dos âmbitos da Animação Sociocultural, estamos portanto a referir-nos à 

ligação estabelecida entre esta metodologia de intervenção e outras áreas, sejam elas a 

música, o teatro, a dança... A sua implementação junto aos indivíduos e aos grupos é 

realizada a partir de técnicas que têm que conter a dimensão social, cultural e educativa, 

interligadas e articuladas entre si (Lopes: 2010). Esta tríade apresenta-se como essencial 

em qualquer projeto de Animação Sociocultural. 

Perante uma sociedade em constante mudança perspetivamos o aparecimento de novos 

campos de intervenção, cuja finalidade passará certamente pelo incentivo à participação, 

ao reforço das relações interpessoais e ao desenvolvimento pessoal e comunitário. 

 

2.2. Associativismo 

 

2.2.1. Associação – o conceito  

 

O associativismo pelas suas caraterísticas apresenta-se como um fenómeno social de 

grande riqueza, no qual as relações humanas assumem um lugar de destaque. As 

relações humanas são indiscutivelmente a pedra basilar do associativismo. Delas resulta 

a promoção de valores como a amizade, a solidariedade, a entreajuda e o 

companheirismo. Os indivíduos unem-se em torno de objetivos comuns e agem tendo 

em vista o interesse do coletivo.  

O associativismo é pois um fenómeno que contribui para que as populações melhor se 

organizem, rentabilizando espaços e equipamentos, melhorando as condições de vida 

das comunidades e fazendo chegar a sua voz junto dos poderes instituídos. 

O movimento associativismo não é estanque e como tal tem sofrido ao longo dos anos 

alterações, acompanhando a evolução da sociedade nas diversas vertentes. 
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O Homem como ser eminentemente social que é, não consegue viver só ou isolado dos 

outros seres da mesma espécie. Necessidades de sobrevivência, de reprodução e de 

sociabilidade, levaram a que cedo entendesse que, isoladamente, não conseguiria 

alcançar os objetivos a que se propunha. Assim, de forma natural, os seres humanos 

uniram-se, constituindo grupos sociais, no interior dos quais se estabeleceram interações 

recíprocas e relações sociais, cumprindo regras predeterminadas pelos próprios.  

Relativamente à definição de “grupo social”, no Dicionário de Sociologia, destacam-se 

duas categorias de critérios:  

“Os indivíduos devem estar em interacção ou manter relações sociais que 

obedeçam a regras preestabelecidas (critério objectivo); 

Eles devem definir-se a si mesmos como membros do grupo e ser considerados 

pelos outros como o sendo igualmente (critérios subjectivos).” 

                             (Menton, cit. por Etienne, et al., 1998:179)  

Estes critérios permitem distinguir grupo social de outros agrupamentos de pessoas, que 

embora estejam juntas, num determinado espaço, não constituem um grupo. Exemplo 

disso é um aglomerado de pessoas que assistem a um filme numa sala de cinema, entre 

as quais não existem relações sociais.   

A vida humana em sociedade não se reduz apenas à coexistência de grupos de 

indivíduos num determinado espaço e num determinado tempo. Cada indivíduo logo 

que nasce passa a integrar aquele que será o seu primeiro grupo social: a família. Ao 

longo da sua vida integrará, em simultâneo, muitos outros grupos, nos quais serão 

mantidas relações de reciprocidade entre os diversos membros. Tal como todos os 

outros elementos do grupo assumirá o seu papel, norteado por objetivos e interesses 

comuns, obedecendo a normas estabelecidas.  

Propor uma definição de grupo poderá não ser fácil, dado tratar-se de uma realidade 

mais complexa do que possa parecer à primeira vista. 

 

“O grupo como realidade social é um conjunto de pessoas que participam 

numa mesma estrutura vivencial colectiva. Porém o grupo não é só a suma de 

indivíduos, mas deve ter também uma finalidade compartida e os membros 
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manter a comunicação entre si. O grupo existe como tal enquanto tiver um 

mesmo fim.” 

                                                                                             (Froufe, 1995:57-58) 

No início do século XX, Cooley, (cit. por Etienne et al. 1998), propôs a distinção entre 

dois tipos de grupos, aos quais chamou grupos primários e grupos secundários. 

Na grande maioria dos grupos primários, os membros participam por força das 

circunstâncias. São, regra geral, grupos de dimensão reduzida e no seu seio as relações 

interpessoais são muito próximas e fortes, marcadas pela simpatia, cooperação, 

entreajuda e identificação com o coletivo. A família, o grupo de vizinhos da mesma rua, 

são exemplos de grupos primários, nos quais as relações dos indivíduos entre si são 

muito intensas, contribuindo para isso não só o número reduzido de elementos, mas 

também a proximidade em que se encontram. Estes grupos são marcados pelo caráter 

não eletivo da sua constituição e os seus membros comprometem-se com os restantes 

elementos, em toda a sua personalidade global, e encontram-se sujeitos a um controlo 

social espontâneo e frequente, o qual passa por manifestações indicadoras de aprovação 

ou reprovação. 

Nos grupos secundários a realidade difere, uma vez que são grupos muito mais 

alargados, com um elevado número de membros, o que leva a que, no seu interior, as 

relações interpessoais não sejam tão próximas como nos grupos primários. Apesar de 

menos próximas, são as relações interpessoais, geralmente de bom entendimento e 

companheirismo, e os interesses comuns dos diferentes elementos que levam este tipo 

de grupo a constituir-se.   

Os grupos secundários, nos quais as associações têm lugar, por oposição aos grupos 

primários, são grupos formais, com uma estrutura legal onde são cumpridas regras de 

organização e funcionamento, estabelecidas internamente e registadas em documentos 

escritos. 

O fenómeno da sociabilidade e da associação levaram a que MacIver e Page (cit. por 

Barata, 1984) apresentassem três critérios para a distinção de grupos: a base territorial; 

a consciência de um interesse comum e o grau de organização. Com base nestes 

critérios são referidos três tipos de grupo, os quais são designados por unidades:  
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1) Unidades territoriais inclusivas, nas quais a comunidade é considerada de tipo 

genérico e a cidade, a aldeia e a vizinhança são consideradas tipos específicos; 

2) Unidades baseadas na consciência de um interesse e sem organização definida, 

de que são tipos genéricos a classe social, o grupo étnico e racial e a massa; 

3) Unidades baseadas na consciência de um interesse e com organização definida, 

a que atribuem a designação comum de associações, distinguindo-se como tipos 

genéricos o grupo primário e a grande associação (Estado, Igreja, Sindicato). 

Face às diferentes tipologias de grupo apresentadas e aos critérios que lhes estão 

subjacentes, trata-se a associação de um grupo secundário, uma unidade baseada na 

consciência de um interesse e com organização definida. 

Após este enquadramento será pertinente abordar o conceito de “Associação”, segundo 

a perspetiva de diversos autores: 

“A associação é uma pessoa colectiva composta de pessoas singulares e/ou 

colectivas unidas em torno de um objectivo comum, sem ter por fim o lucro.” 

                        (Mendes, 2005:12) 

Ressalta nesta definição a união em torno de um objetivo comum e o facto de a 

associação não procurar a obtenção do lucro. 

“Associação é o agrupamento de várias pessoas com o objecto de alcançar 

resultados que excedam aqueles que conseguiriam com as suas actividades 

individuais.” 

                        (Serrão, 1990:236) 

O autor coloca a tónica no coletivo, como forma de alcançar resultados que não seriam 

possíveis a partir de iniciativas individuais. 

“União duradoura e organizada de pessoas que se propõem conjugar esforços 

para prossecução em comum de determinados fins.” 

                               (Caetano, 1984:1619) 
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É feita a referência à união de pessoas, uma união que não é efémera, mas sim 

duradoura e organizada e que procura atingir fins de interesse comum. 

“Consideramos como associação todo o grupo de indivíduos que decidem, 

voluntariamente, pôr em comum os seus conhecimentos ou actividades de 

forma continuada, segundo regras por eles definidas, tendo em vista 

compartilhar os benefícios da cooperação ou defender causas ou interesses 

(Meister, 1972). O voluntariado demarca as associações dos grupos primários, 

como a família, bem como de organizações estatais de carácter coercivo.” 

                                     (Viegas, 2004:34) 

Nesta definição apresentada por Viegas é mencionado o voluntariado como caraterística 

que distingue as associações de outro tipo de grupos. Os indivíduos integram e fazem 

parte das associações por vontade própria e não por imposições exteriores. O autor 

salienta também a partilha entre os indivíduos e a existência de regras por eles 

definidas. 

“O termo descreve quer um processo quer uma entidade. O processo diz 

respeito a vários indivíduos que interagem para um fim específico ou para uma 

série de objectivos. A entidade é uma organização de indivíduos que se 

mantêm juntos em virtude de um conjunto de regras por todos reconhecidas 

que regulam o seu comportamento recíproco em ordem a um fim específico ou 

a uma série de objectivos.” 

                                   (Mitchell, 1985:43) 

Mitchell dá ênfase ao processo e à entidade inscritos no termo “associação”. Entende, 

este autor, que o processo se refere à interação de vários indivíduos com vista a alcançar 

determinados objetivos ou determinado fim.  

Por seu lado, a entidade refere-se à organização de um conjunto de indivíduos que se 

encontram unidos, seguindo regras reconhecidas e aceites por todos, procurando atingir 

os objetivos ou fins a que se propuseram. 

Para melhor clarificação do conceito Mendes (2005) identifica os elementos que 

compõem uma associação: União de pessoas física; Organização formal; Objeto 

comum; Fim não lucrativo e Personalidade jurídica. 
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2.2.2. Composição Formal das Associações 

 

União de pessoas física 

Numa associação é condição fundamental a união de um grupo de pessoas, que de uma 

forma voluntária se agrupam, tendo em vista interesses comuns. O voluntariado 

presente na união dos associados é condição fundamental para que a associação se 

distinga da família, à qual a pertença do indivíduo não advém da sua vontade própria. 

Da mesma forma, é o caráter de voluntariado existente no interior das associações, que 

as afasta de outro tipo de organizações, tais como as sociedades, nas quais se visa o 

lucro. (Mendes, 2005) 

Esta união dos indivíduos, em torno de interesses comuns, não invalida que existam 

motivações individuais e interesses particulares, que poderão ser alcançados na 

associação ou através dela. Um indivíduo pode tornar-se sócio de uma associação 

porque partilha dos interesses dos outros elementos que a compõe, mas tal facto não 

invalida que tenha presentes motivações e interesses pessoais, que poderão passar por 

uma procura de reconhecimento social, pela vontade de ter uma vida social mais 

intensa, ou pelo desejo de desenvolver relações interpessoais com pessoas de outras 

idades, sexos ou profissões. (Idem) 

 

Organização Formal 

A associação obedece obrigatoriamente a uma organização formal, através da qual os 

seus membros constituem órgãos internos responsáveis, numa primeira instância, pelo 

seu bom funcionamento: Direção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal. Podem ainda 

existir outros órgãos, se considerados nos estatutos, os quais não são impostos por lei. 

(Idem)  

A Direção é o órgão executivo ou de administração que tem como incumbência 

coordenar e gerir a associação. Este órgão possui obrigatoriamente um presidente, sendo 

a restante composição deliberada pelos sócios, de acordo com o consignado nos 

estatutos. A generalidade das associações tem na Direção um secretário e um tesoureiro. 

(Idem)  
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A Assembleia Geral é dentro da associação o órgão deliberativo máximo e, como tal, 

compete-lhe todas as deliberações não compreendidas nas atribuições legais ou 

estatutárias de outros órgãos da pessoa coletiva. Faz ainda parte das suas competências, 

destituir os titulares dos órgãos da associação, a aprovação do balanço, alterar os 

estatutos, extinguir a associação e a autorização para esta demandar os administradores, 

por factos praticados no exercício do cargo. (Mendes, 2005) 

Todas as decisões são tomadas por maioria absoluta de votos dos associados presentes, 

à exceção de deliberações relacionadas com a alteração dos estatutos ou com a 

dissolução e prorrogação da pessoa coletiva, que exigem o voto favorável de três 

quartos dos sócios presentes na reunião. Na Assembleia Geral podem participar todos os 

sócios, a não ser que os estatutos definam exceções. Este órgão tem a dirigir os 

trabalhos a Mesa da Assembleia Geral, composta por um presidente e dois secretários. 

(Idem) 

O Conselho Fiscal é o órgão que tem como missão fiscalizar os atos administrativos e 

financeiros da Direção, verificando o seu cumprimento face à lei. Dá pareceres sobre o 

relatório e as contas apresentados pela Direção, podendo ainda dar outros pareceres, a 

pedido da Direção ou da Assembleia Geral. Na sua composição estão três elementos, 

um presidente, um secretário e um relator. (Idem)   

Ao nível da organização formal são ainda de referir, pela sua importância, os 

documentos estruturantes da associação, através dos quais a mesma se rege: estatutos e 

regulamento interno. (Idem) 

Os estatutos são um documento fundamental no qual é definido o objeto comum da 

associação, o nome ou designação que esta vai ter, o local onde irá funcionar a sede, os 

direitos e obrigações dos associados, as condições de admissão, saída ou exclusão de 

novos sócios, as competências dos órgãos da associação, as suas receitas, os termos de 

extinção da pessoa coletiva. Nos estatutos é ainda obrigatória a menção da duração da 

associação, sendo comum a colocação da expressão “A associação durará por tempo 

indeterminado”. A exceção a este procedimento acontece nos casos das associações que 

se constituem com um tempo de existência limitado, as quais têm que fazer constar o 

tempo máximo de duração. (Idem) 
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As alterações aos estatutos só podem ser tomadas por decisão da Assembleia Geral, nos 

termos já referidos, e mediante escritura pública. (Mendes, 2005) 

Já no regulamento interno é definido o modo de funcionamento interno da associação. É 

um documento no qual são desenvolvidas e esmiuçadas as normas previstas nos 

estatutos, de forma a tornar mais pragmática a organização e o funcionamento da 

associação. As alterações ao regulamento interno podem ser efetuadas sempre que a 

Assembleia Geral o entender. (Idem)  

A organização formal torna-se fundamental para o bom funcionamento das associações, 

pois é garante de participação democrática. (Idem) 

 

Objeto comum (social) 

O objeto comum funciona como um cartão de apresentação da associação, pelo que 

deve determinar os bens e serviços, que a mesma vai prestar, bem como todos os seus 

objetivos. A sua definição depende da vontade dos fundadores e não são impostos 

limites legais, a não ser os previstos na lei, designadamente relacionados com atos de 

violência e com a ideologia fascista. (Idem) 

O objeto comum é a força motriz da associação, à volta do qual se desenvolvem todas 

as ações, pelo que deve apresentar um âmbito alargado que permita à associação 

estender a sua atividade sem necessidade de alterar os estatutos, uma vez que não 

poderão ser desenvolvidas atividades que não estejam diretamente relacionadas com o 

objeto comum definido estatutariamente. (Idem) 

O objeto comum de uma associação é o que define a sua identidade, logo é a partir dele 

que a associação irá elaborar o seu projeto de vida associativa, à volta do qual um grupo 

de indivíduos, de forma voluntaria e organizada se uniu. (Idem) 

 

Fim não lucrativo 

As associações não possuem fins lucrativos. As ações levadas a cabo pelas associações 

nunca poderão ter em vista a prossecução de proveitos económicos para os seus 

associados, pois nesse caso não seria uma associação, mas sim uma sociedade, na 
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medida em que este tipo de organização pretende a obtenção de lucro para os seus 

associados. Muito embora as associações não tenham fins lucrativos, da sua dinâmica e 

da sua atividade podem resultar lucros, que revertem para a própria associação e como 

tal beneficiam todos os associados, através de reinvestimentos em atividades e 

equipamentos. (Mendes, 2005) 

 

Personalidade jurídica 

O processo de legalização de uma associação passa pela aquisição de personalidade 

jurídica, que se entende como a suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigações. 

(Idem) 

A personalidade jurídica pode ser adquirida através de dois processos distintos: pela via 

notarial ou pela via administrativa. No regime normal e geral a personalidade jurídica é 

adquirida no notário, através de escritura pública. Já nas associações sindicais, 

patronais, religiosas, juvenis, de estudantes e de pais, a aquisição de personalidade 

jurídica é feita administrativamente, sendo para o efeito depositados no Ministério 

Público ou no Ministério competente, os estatutos aprovados pela Assembleia Geral 

constitutiva da associação. A este tipo de associações é atribuída a personalidade 

jurídica pela Administração Pública e após verificação da compatibilidade dos estatutos 

com a lei. (Idem) 

Importante será referir que existem associações sem personalidade jurídica que se 

caraterizam pelo seu funcionamento assentar na organização informal dos seus 

membros, aos quais cabe responder solidariamente pelos seus atos. (Idem) 

 

2.3. Perspetiva Histórica do Associativismo em Portugal 

 

2.3.1. Direito à liberdade de associação 

 

Muito embora o associativismo em Portugal remonte à Idade Média, o direito à 

liberdade de associação foi reconhecido muito tardiamente e, mesmo assim, teve na 
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História de Portugal um percurso atribulado, tendo sido, em diversas épocas, proibido 

ou fortemente condicionado. 

O reconhecimento do direito de associação foi, pela primeira vez, contemplado na 

Constituição de 1822, a qual segundo Marques (1976) não vigorou por muitos anos 

dado o seu caráter demasiado progressivo e democrático para a época. 

Com a restauração da monarquia absoluta, em 1824, o direito de associação não foi 

previsto, o mesmo acontecendo na Carta de 1826. Só mais tarde em 1838, a 

Constituição voltaria a consagrar esse direito. No entanto, alguns anos depois, em 1852, 

o Código Penal condicionou a liberdade de associação, ao proibir a constituição, sem 

autorização do governo, de associações com mais de vinte pessoas, ainda que divididas 

em secções menores, com fins religiosos, políticos, literários ou outros. Os 

prevaricadores estavam sujeitos a penas de prisão (Mendes, 2005). 

Em 1867 voltou o direito de associação a ser reconhecido no Código Penal mas, em 

1886, esse direito foi novamente condicionado à autorização do governo. 

O direito à liberdade de associação continuou a sofrer restrições, até que em 1907 foi 

aprovada a lei que reconheceu a liberdade de associação, sem autorização prévia. 

Com a implantação da República a liberdade de associação apresentou-se como um 

direito, consagrado na Constituição da República, muito embora neste período as 

associações religiosas tenham sido alvo de fortes represálias. 

Aquando da instauração da ditadura, em 1926, a liberdade associativa voltou a ser posta 

em causa, nomeadamente pela tomada de medidas altamente restritivas e pelo intenso 

controlo administrativo, por parte do Estado, exercido através do Governos Civis e do 

Ministério do Interior. 

Com a revolução de Abril de 1974, voltaram a ser reconquistados direitos e liberdades 

fundamentais, entre os quais o direito de liberdade de associação, sendo revogados os 

diplomas que o restringiam. 

O direito de associação não só foi consagrado pela Constituição da República 

Portuguesa de 1976 (art.º 46.º), como também se encontra plasmado em diversos 

documentos internacionais relativos a direitos fundamentais do Homem, nomeadamente 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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2.3.2. Dimensões do direito de associação 

 

O direito de associação é referido por Correia (1998) como um direito complexo, que 

contém três dimensões: dimensão instrumental, dimensão individual e dimensão 

institucional. 

A dimensão instrumental do direito de associação diz respeito ao reconhecimento do 

direito de associação como um meio ou instrumento para a prossecução de diversos 

fins, a alcançar coletivamente e de forma organizada. O direito de associação não é um 

fim em si mesmo, mas um meio para atingir um ou diversos fins. Para a prossecução 

livre dos seus fins, as associações possuem o direito de gerir com liberdade a sua vida, o 

que não impede que estejam sujeitas a determinados requisitos legais. 

A dimensão individual diz diretamente respeito, aos direitos dos cidadãos e divide-se 

numa componente positiva e numa componente negativa.  

A componente positiva refere o direito individual dos cidadãos em constituir livremente 

associações, bem como o direito de fazerem parte de associações já constituídas. Desta 

forma todos os cidadãos possuem liberdade individual para, em conjunto com outros 

cidadãos, constituírem associações. A mesma liberdade individual dá-lhes o direito de 

poderem integrar uma ou várias associações já constituídas, com as quais se identificam.  

Já a componente negativa está ligada ao direito que assiste aos cidadãos em não serem 

forçados a integrar ou a abandonar uma determinada associação. Cabe aos cidadãos o 

direito de constituir ou integrar livremente associações, sem impedimentos e sem 

imposições, nomeadamente do Estado. Nenhum cidadão pode ser obrigado a integrar ou 

a manter-se como membro de uma associação, contra a sua vontade. 

No que concerne à dimensão instrumental, que diz respeito à própria associação, deve 

ser analisada segundo uma perspetiva interna e uma perspetiva externa.  

À luz de uma perspetiva interna a associação tem o direito de se auto-organizar, o 

direito de constituir livremente os seus órgãos e o direito de livre formação da sua 

vontade. A liberdade de auto-organização permite que as associações internamente 

definam a melhor forma de organização, não estando dependentes de qualquer 
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aprovação, controlo ou imposição administrativa. Da mesma forma a liberdade de 

gestão permite que os atos da associação não dependam de qualquer aprovação 

administrativa. No entanto, as associações obedecem a requisitos de organização 

democrática interna, previstos nos estatutos e no regulamento interno, documentos 

aprovados pelos associados.  

No que respeita à perspetiva externa, a associação possui o direito de prosseguir 

livremente a sua vontade, dentro dos limites previstos na lei, a qual proíbe a 

constituição de associações armadas e de tipo militar e associações que perfilhem a 

ideologia fascista.   

 

2.3.3. O Associativismo da Idade Média ao Século XIX 

 

A formalidade das associações surgiu em Portugal, pela primeira vez na Idade Média, 

época em que o associativismo existia ao nível das confrarias e das corporações ou 

associações de mesteres. Nas sociedades medievais as relações de vizinhança deram 

origem às confrarias e às corporações.  

As confrarias eram associações voluntárias, de base religiosa, nas quais se fazia a 

veneração a um santo patrono. Tinham nas suas incumbências a organização de festas 

religiosas e a recolha de esmolas e donativos, que eram conduzidos para auxiliar as 

famílias mais carenciadas.  

“As Confrarias resultam da comunhão religiosa e dos laços de vizinhança que 

ligavam as pessoas no interior das aldeias e das cidades. Estas associações, 

cuja função principal derivava da vida religiosa (festas solenes, conservação 

de um oratório à esquina da rua, ou de uma capela, participação nas 

cerimónias por altura das grandes festas do Natal e da Páscoa, nas 

procissões…), assumiam também uma verdadeira função de instituição 

fraternal, de associação de socorros mútuos, respondendo aos acidentes e 

desgraças dos seus membros (…) O gosto pelos momentos de festa, 

necessidade funda de romper com os ritmos do quotidiano pela criação de 

condições de liberdade para a expressão pessoal e criativa, marca também a 
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vida destas instituições que muito contribuíram para o desenvolvimento das 

artes, da música, do teatro e das canções populares.”  

                                    (Abreu & Branco, 1984:15-16) 

As corporações ou associações de mesteres desenvolveram-se a partir das confrarias e 

com elas mantiveram laços de ligação, nomeadamente no culto a um patrono e também 

na assistência social aos seus membros. Associações de caráter marcadamente 

profissional ligadas às artes e ofícios eram compostas por artesãos pertencentes a um 

mesmo ramo (tecelões, sapateiros, ourives…) e tinham como principal objetivo garantir 

os interesses da classe.  

Já no século XV surgem as Misericórdias, associações religiosas, cujo fim era o 

exercício de obras de caridade. A primeira Misericórdia terá sido fundada, em Lisboa 

pela Rainha D. Leonor de Lencastre, em 1498. 

“Estas associações de leigos têm um enorme impacte na população durante 

séculos, pois são responsáveis pela fundação e administração de numerosos 

hospitais em todo o reino, pelo acompanhamento dos enfermos e enterros dos 

mortos, pela assistência aos pobres, aos presos e aos condenados à morte. 

Para além disso as misericórdias desenvolvem uma importante acção como 

executoras de testamentos ou procuradoras de confrades que faziam 

transferências de dinheiro de diferentes partes do império (…) Finalmente as 

misericórdias tinham uma importante acção espiritual, consubstanciada na 

criação de novas igrejas e capelas, com o correspondente padroado, bem 

como na realização de diversas cerimónias litúrgicas, exercendo o privilégio 

de uso de vestuário e insígnias próprias nos enterros e procissões.” 

                          (Bethencourt, 1993:150) 

O associativismo ligado à religião, às artes e aos ofícios terá tido um importante papel, 

na sociedade portuguesa, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII.  

O movimento associativo popular, que chegou aos nossos dias, surgiu em Portugal no 

século XIX, sob a influência da Revolução Industrial Inglesa (séc. XVII) e da 

Revolução Francesa (séc. XVIII). 
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As invasões francesas, a consequente retirada da corte de D. João VI para o Brasil e a 

ocupação militar inglesa, que controlava quase todo o comércio com o Brasil, foram 

fatores determinantes para que Portugal fosse, nos primeiros anos do século XIX, um 

país pobre e desorganizado, com uma indústria insignificante e com elevadas taxas de 

analfabetismo.  

As ideias liberais, oriundas de França ganhavam cada vez mais seguidores e em 1820 

deu-se a Revolução Liberal, ficando reconhecido o direito de associação através da 

Constituição de 1822. Este direito teve um tempo de duração bastante fugaz, fruto da 

restauração da monarquia absoluta, em 1824, a qual não previa o direito de associação, 

à semelhança do que viria a acontecer mais tarde com a Carta Constitucional de 1826. 

A sociedade oitocentista vivia portanto profundas alterações, designadamente ao nível 

do desenvolvimento das cidades, fruto não só do crescimento demográfico, mas também 

da deslocação da população das zonas rurais para as zonas urbanas, onde se localizava a 

indústria, que tardiamente se incrementou em Portugal. Esta conjuntura levou a que 

surgissem novas formas de pobreza e graves problemas sociais, agravados pelo 

desaparecimento das corporações de artesãos em 1834. 

Face às crescentes necessidades, as populações procuraram colmatar ou minimizar as 

dificuldades e problemas com que se deparavam, organizando-se em associações, facto 

que levou a que o movimento associativo ganhasse espaço e dinamismo na sociedade 

portuguesa. 

“Vem do século passado a tradição de criação de Associações para união e  

de esforços de diversas camadas das populações, ofícios, classes e outros 

grupos sociais, que, assim perante situações difíceis, procuraram e procuram 

organizar-se e alterar o meio em que vivem, participando na resolução de 

problemas e realização de anseios ajudando a criar uma sociedade mais justa 

e por todos participada.”
3
  

Na ausência de um sistema de proteção social obrigatório e procurando proteger os 

trabalhadores e as suas famílias, surgiram com o liberalismo as Associações de Socorros 

Mútuos, cujo número cresceu significativamente a partir de 1870.  

                                                             
3  Navarro, in http://www.25abril.org/a25abril/get_document.php?id=157 (Acedido em 10/06/ 2010) 

http://www.25abril.org/a25abril/get%1f%1f_document.php?id=157
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“O agravamento das condições de vida e de trabalho dos operários fabris e a 

precariedade da existência dos artesãos explicam este significativo aumento de 

agremiações que tinham como fins principais proteger os trabalhadores por 

conta própria ou de outrem, braçais ou não, na incapacidade por acidente ou 

por doença, na falta de trabalho, na prisão e na velhice, e assegurar os meios 

de subsistência aos seus familiares, em caso de morte ou invalidez 

permanente.”  

                                                      (Cascão, 1993:540)  

As Associações de Socorros Mútuos apareceram assim, para dar resposta a problemas 

dos trabalhadores e suas famílias, causados por doença, orfandade, acidentes e morte. 

No século XIX foram criadas associações católicas, associações operárias, associações 

religiosas, associações mutualistas, cujo desenvolvimento se circunscreveu 

essencialmente aos grandes centros urbanos e industriais, sendo menos intenso no 

Minho e no Norte de Portugal (Lima, 1986). 

Foi também no século XIX que fruto da redução dos horários de trabalho, começou a 

ser discutida a problemática do descanso, dos tempos livres e do lazer. 

“Desde meados do século XIX, a componente mais específica do lazer cultural 

está presente nos objectivos estatutários de variados tipos de associativismo.” 

                 (Valente, 1999:28) 

A atividade desportiva inicia a sua expressão no movimento associativo no decorrer do 

século XIX. Em 1856 é fundado, em Lisboa, o primeiro clube desportivo português, 

com a designação de Real Associação Naval. 

Por todo o país começam a surgir sociedades filarmónicas e associações de cultura e 

recreio, de raiz operária, que procuravam dar resposta às carências sentidas pelos seus 

associados, ao nível do convívio, da educação e da cultura. 

No âmbito do associativismo sindical, foi criada a primeira central sindical, em 1872, a 

qual contribuiu para a queda da Monarquia e consequente implantação da República. 

Navarro (1985:7) sintetiza o percurso do movimento associativo popular, nesta época, 

da seguinte forma: 
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“Já se sabe, em síntese, que o movimento associativo popular cresceu e 

fundamentou-se no século passado [séc. XIX], a partir dos interesses de 

camadas e classes que eram já fortemente afectadas pelo ascenso do 

capitalismo. Daí formarem-se as Mútuas, as Caixas Económicas, as 

Cooperativas de Consumo e outras instituições, que, a par com associações de 

carácter mais especificamente cultural, concorreram para a organização e 

tomada de consciência de classe de milhares de trabalhadores, de sectores da 

pequena e média burguesia, num processo que passou por altos e baixos, que 

ganhou muita força e teve grande importância na preparação de condições 

para o derrube da monarquia.” 

Podemos afirmar que o associativismo popular, nascido pela iniciativa do povo, cresceu 

e intensificou-se, durante o século XIX, entre os trabalhadores, e a sua ação revelou-se 

de grande importância, nomeadamente na preparação de condições que levaram à 

alteração do sistema político. 

 

2.3.4. O Associativismo na Primeira República 

 

Com a Implantação da República, em 5 de Outubro de 1910, o associativismo adquiriu 

novo ímpeto, desde logo pela sua legalização. A Constituição de 1911 consagrou, aos 

portugueses, a liberdade de associação. Pôr como estava 

“A associação, sendo um contrato, constituía um modo livre de o homem 

superar o seu egoísmo e de contratualisticamente realizar a sua vocação 

sociabilitária. E é neste contexto que se tem de compreender o particular 

relevo que os republicanos deram à promoção da sociabilidade formal 

(associações políticas, de resistência, culturais, mutualistas, cooperativas, 

maçónicas, etc.) e à defesa da sua legalização.” 

  (Catroga, 1991:246) 

O associativismo viria a assumir, na Primeira República (1910 – 1926) uma importante 

ação no combate ao analfabetismo, cujas taxas eram muito elevadas em todo o país. 

Procurando enfrentar este problema que assolava a sociedade portuguesa, o sistema 
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educativo foi alvo de significativas intervenções, designadamente ao nível do ensino das 

crianças. Entre outras ações, o ensino pré-primário oficial foi institucionalizado, foi 

alargada a escolaridade obrigatória, criaram-se mais escolas e reformularam-se os 

programas escolares.  

No entanto, as elevadas taxas de analfabetismo, entre os adultos, levou à necessidade de 

criação de medidas que dessem resposta a esse grande grupo da sociedade, que já não se 

encontrava em idade de frequentar a escola, mas para quem era fundamental a 

escolaridade. Nesse sentido foram criadas as universidades livres, cujos cursos eram 

dados por docentes, em regime de voluntariado, os quais realizavam debates e 

conferências. Foram igualmente criadas as universidades populares, muitas vezes 

ligadas a associações, que promoviam verdadeiras ações educativas e culturais, junto 

das classes operárias das grandes cidades.  

“Para lá do sistema oficial de educação, o período da 1.ª República assistiu a 

um fermento cultural de grande interesse, especialmente marcado nos campos 

do ensino livre e na difusão da cultura pelo povo. Através do país, brotavam 

cursos públicos e livres de todos os tipos e a todos os níveis, organizavam-se 

conferências e outras manifestações de cultura popular, muitas vezes mantidas 

pela iniciativa de associações culturais ou outras.”  

(Marques, 1976:232) 

Segundo Lopes (2006) assumiram particular importância, no combate ao analfabetismo, 

as escolas móveis, que através de um sistema de itinerância, alfabetizaram milhares de 

adultos e crianças, em zonas do país onde eram inexistentes as instituições escolares. 

A legalização das associações levou a que surgissem mais coletividades, a que fossem 

criados centros republicanos e democráticos, bem como sindicatos e outras 

organizações de classe. Muitas destas associações desempenharam uma importante ação 

cultural e educativa, nomeadamente através da criação de bibliotecas, salas de leitura, 

organização de conferências, debates e exposições ou seja, todo um conjunto de 

atividades de promoção da educação.  

“Desta altura datam também numerosas tunas, orfeões e bandas de música, e 

surgem as sociedades de instrução e recreio que haveriam de propagar-se um 

pouco por todo o país, e algumas das quais existem ainda nos nossos dias. 
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Registe-se também, que já nessa altura uma das preocupações principais de 

muitas associações era o analfabetismo, preocupação de resto assumida pelo 

regime republicano de forma muito peculiar. Assim multiplicam-se as 

bibliotecas populares, as aulas de leitura e de história, as aulas nocturnas, 

enfim os instrumentos indispensáveis à instrução popular, ao «divino sol» que 

redimiria os homens e que lutaria contra «a Treva, o Erro e o Mal».” 

        (Lima, 1986:12) 

As sociedades de instrução e recreio espalharam-se por todo o país e embora não 

tenhamos conhecimento da sua existência em Ponte de Lima, sabemos de várias, em 

freguesias do litoral do distrito de Viana do Castelo, que ainda hoje continuam a revelar 

dinamismo. Destacamos a Sociedade de Instrução e Recreio Areosense, a Sociedade de 

Instrução e Recreio de Carreço, entre outras. 

Muitas associações surgiram ligadas à necessidade dos trabalhadores se valorizarem 

pessoalmente e à conquista de tempo livre, fruto da diminuição do horário de trabalho, 

conseguida pelos movimentos operários. 

“Na primeira década do século XX, a problemática do direito ao descanso 

como componente dos regimes de horário de trabalho, começa a ter expressão 

na actuação política e na propaganda dos tribunos republicanos (…) ”. 

(Valente, 1999:29) 

Apesar da manifestação de interesse por esta problemática e muito embora tenham sido 

decretados vários diplomas legais, até meados da década de trinta, o aproveitamento dos 

tempos livres dos trabalhadores e seus familiares, não foi objeto de qualquer tipo de 

intervenção por parte do estado português, facto que, na opinião de alguns autores, 

condicionou o desenvolvimento do associativismo: 

“A fraca expansão do associativismo durante a 1.ª república é explicada pela 

grande duração das jornadas de trabalho. Todavia há registos históricos de 

associações, espalhados por todo o país, que deram um contributo valioso na 

prestação de serviços aos associados.”  

                        (Lopes, 2006:102) 
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Reflexo do crescimento do movimento associativo e da sua importância na sociedade 

portuguesa, constitui-se nos últimos anos da Primeira República, em 31 de Maio de 

1924, a Federação Distrital das Sociedades Populares de Educação e Recreio, hoje 

denominada Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e 

Desporto.  

Aberta, numa primeira fase, à adesão de academias, grupos, sociedades dramáticas, 

musicais, de dança e excursionistas, da área de Lisboa e Setúbal, viria a alargar a sua 

ação a todo o país.  

A constituição da Federação Distrital das Sociedades Populares de Educação e Recreio 

viria a revelar-se muito importante na defesa e no desenvolvimento de um amplo e 

participado movimento associativo popular, fortemente condicionado, limitado e 

oprimido, durante toda a vigência do Estado Novo.  

 

2.3.5. O Associativismo no Estado Novo 

 

Em 1926 com o golpe militar de 28 de Maio, Portugal passou a ser governado por um 

regime fascista, no qual os portugueses viram suprimidas as liberdades de expressão, 

reunião, manifestação e associação.  

Nesta conjuntura o movimento associativo iria ser também marcado por fortes 

restrições. Importava ao regime eliminar todos os possíveis perigos que pudessem pôr 

em causa a sua estabilidade, nomeadamente organizações e associações que viessem a 

exercer alguma influência “negativa” sobre o povo. Interessava também distrair o povo, 

com iniciativas de puro entretenimento, as quais eram aproveitadas para, de forma 

dissimulada, transmitir os ideais fascistas. 

“Veio o fascismo, em 1926, e com ele acelerou-se a perseguição às 

organizações políticas, aos sindicatos e às associações de cultura, ensino e 

recreio, sofrendo grande impacto a criação e o fortalecimento de clubes de 

futebol e outras «associações» já orientadas para um trabalho de 

desmobilização e alienação tantas vezes habilmente conduzido, que veio a dar 

resultados trágicos, transformando grande parte deste povo, durante dezenas 
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de anos, numa maioria sacrificada e destruída na sua identidade cultural, no 

seu saber, poder de realização e de libertação.”
4
   

O associativismo era visto pelo regime como uma ameaça, pelo que a tomada de 

medidas legislativas opressoras em relação às associações, não se fizeram tardar. 

“Contudo, a partir de 28 de Maio de 1926, e sobretudo a partir de 1933, data 

da Constituição da Política do Estado Novo, um novo período associativo iria 

começar, agora marcado por fortes restrições. Só para referir algumas das 

primeiras medidas legislativas de carácter repressivo, lembraremos: a 25 de 

Março de 1927 (Decreto n.º 13 322) são dissolvidos os centros políticos e as 

associações que tinham participado de forma directa ou indirecta no 

movimento de Fevereiro daquele ano; em 11 de Abril de 1933 (Decreto-Lei n.º 

22 468 regula-se o direito de reunião, e em 21 de Março de 1935 (Decreto-Lei 

n.º 1 901) publicam-se diversas disposições acerca das associações 

consideradas secretas (a Maçonaria, por exemplo, e principalmente), que 

deveriam ser dissolvidas pelo Ministro do Interior.”  

            (Lima, 1986:12-13) 

O Estado Novo passou a condicionar a vida da sociedade portuguesa em todos os seus 

setores, impondo-se pela autoridade. 

“Vai-se impor, de forma autoritária e totalitária, passando a controlar todos 

os sectores da sociedade com base na tríade dos valores absolutos de Deus, 

Pátria e Família.” 

                                    (Lopes, 2006:106)  

O poder exacerbado condicionava fortemente o movimento associativo, nomeadamente 

o desportivo, pois embora tivessem sido criados muitos clubes de futebol, estes viram-

se sujeitos a fortes formas de controlo por parte do Estado Novo, sendo usados como 

forma de distração do povo. 

Com a intenção de reforçar o controlo do associativismo, foi constituída, por iniciativa 

governamental, em 13 de Junho de 1935, a FNAT – Federação Nacional para a Alegria 

                                                             
4 Navarro, in http://www.25abril.org/a25abril/get_document.php?id=157 (Acedido em 10/06/ 2010) 

 

http://www.25abril.org/a25abril/get%1f%1f_document.php?id=157
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no Trabalho. Inspirada na alemã Kraft Durch Freud, cujo significado é força pela 

alegria, e na italiana Opera Nazionale Dopolavoro, que significa depois do trabalho, a 

FNAT fazia a conexão entre as ideias de alegria e trabalho, suportes dos regimes 

fascistas europeus. (Lopes, 2006) 

De acordo com o Decreto-Lei 25495, de 13 de Junho de 1935, citado por Valente, a 

FNAT visava promover: 

“O aproveitamento do tempo livre dos trabalhadores portugueses por forma a 

assegurar-lhes o maior desenvolvimento físico e a elevação do seu nível 

intelectual e moral.” 

                         (Valente, 1999:43) 

Porém, este era um propósito de fachada, pois a FNAT estava ao serviço do regime e as 

suas atribuições tinham sempre presente a ideologia oficial, pelo que nada era feito ao 

acaso. 

“Todas as suas atribuições, fortemente marcadas pelos princípios ideológicos 

oficiais, viram a acção educativa e recreativa e a promoção de actividades e o 

uso dos equipamentos integrados no âmbito da acção de passeios e excursões, 

de demonstrações desportivas, de cursos de ginástica, de conferências, de 

saraus de música e de teatro, sessões de cinema “educativo”, palestras 

radiodifundidas, visitas de estudo, bibliotecas populares, centros de cultura 

profissional ou geral.” 

(Lopes, 2006:108-109) 

O Estado Novo conseguiu desenvolver, a partir da FNAT e de outros organismos 

subordinados ao governo, tais como as Casas do Povo (1933), as Casas dos Pescadores 

(1937) e a Mocidade Portuguesa, entre outros, um conjunto de ações para o povo e não 

com o povo, nas quais estava sempre presente a pretensão de inculcar e difundir os 

princípios e os valores do regime. 

Efetivamente a maior parte da população era consumidora passiva de produtos 

designados como culturais e que, na verdade, não o eram. A cultura, a música, o teatro, 

o desporto eram manipulados e censurados tendo em vista os interesses do poder 
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instituído, servindo muitas vezes como forma de propaganda política e como meio 

transmissor dos ideais fascistas.   

Durante a vigência do Estado Novo, as taxas de analfabetismo, entre a população 

portuguesa, atingiram elevados níveis, o que dificultava o intento político que visava a 

industrialização. A necessidade de alfabetizar a população, capacitando-a para o 

trabalho na indústria, levou a que fosse criado o Plano de Educação Popular (PEP), 

integrado na Campanha Nacional de Educação de Adultos (CNEA).   

Para a implementação do PEP e da CNEA, foram envolvidas inúmeras associações que 

através do cinema, do teatro, de conferências e palestras, entre outras, procuravam 

alfabetizar a população. No entanto, nestas campanhas não eram descurados os ideais do 

regime que, de uma forma ou de outra, estavam sempre presentes, difundindo a 

ideologia fascista.  

Apesar de todo o controlo levado a cabo pelo regime Salazarista, continuaram a existir 

associações que, com o esforço dos seus dirigentes e associados, resistiam, 

desenvolvendo projetos de significativa importância. 

 “Trata-se de um período que irá limitar as formas de participação dos 

cidadãos e as formas de intervenção da sociedade civil na vida social, 

retirando autonomia às associações e forçando, umas ao desaparecimento, e 

outras à resistência mais ou menos activa que provocaria alguns episódios 

conhecidos, e que constituiria uma verdadeira escola de formação política, 

cívica e cultural por onde passaram muitas personalidades da actual cena 

política.”  

(Lima, 1986:13) 

Em 1934, a então designada Federação Distrital das Sociedades Populares de Educação 

e Recreio, que a partir de 1926 começou a ver limitada na sua ação, passou a designar-

se Federação das Sociedades de Educação e Recreio, criando delegações nas capitais do 

distrito.  

A Federação, apesar de todos os entraves e condicionantes a que se viu sujeita, efetuou 

um percurso de significativa importância, alargando a sua intervenção a todo o território 
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nacional, representando um baluarte na defesa do movimento associativo popular 

português. 

Em Dezembro de 1940 realizou-se o I Congresso Nacional das Colectividades de 

Educação e Recreio, passando a denominar-se Federação Portuguesa das Colectividades 

de Educação e Recreio. Neste congresso foram aprovados estatutos, nunca reconhecidos 

pelo Governo. Por essa altura foi organizada uma «Parada Recreativa» através da qual 

se procurava levar o regime a reconhecer oficialmente o interesse das coletividades 

culturais e recreativas. 

“Nessa «parada», apresentada como uma «saudação ao ilustre chefe do 

Governo», desfilam para o Terreiro do Paço cerca de mil colectividades e 50 

filarmónicas de todo o país, o que representava um terço do total nacional. 

Com efeito, segundo estimativas federativas baseadas em dados oficiais, 

existiriam, em 1940, aproximadamente 3000 colectividades em Portugal. Por 

esta altura a Federação superava as 400 adesões (…), 2 anos depois o registo 

seria reforçado por mais de uma centena de inscrições. Os dirigentes 

associativos contabilizavam 300 mil famílias associadas em 1942 e 2 milhões 

de associados para 1948, em ambos os casos um universo global 

demonstrativo de profundo enraizamento de associativismo na população 

portuguesa, um forte espaço de manobra.”
5
       

Apesar de tudo, o número de associações e de associados era na altura significativo, 

facto que não deixava o poder indiferente. O movimento associativo era um potencial 

fator de instabilidade, que poderia pôr em causa a solidez do regime. Essa visão levou a 

que a Federação fosse, durante toda a ditadura, fortemente controlada, nomeadamente 

pela FNAT. Foram muitas as associações federadas que se sentiram coagidas a 

desvincular-se da Federação e forçadas a integrar-se naquele organismo. 

Durante todo o período do Estado Novo, a Federação Portuguesa das Colectividades de 

Educação e Recreio lutou pelo associativismo livre e participado, assumindo-se como 

oposicionista face à intervenção repressiva do regime. 

                                                             
5 Melo, in http://www.penelope.ics.ul.pt/indices/penelope_21/21_07_DMelo.pdf (Acedido em 

8/06/2010)   

http://www.penelope.ics.ul.pt/indices/penelope_21/21_07_DMelo.pdf
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“Esta instituição surgida na fase terminal da vigência do regime republicano e 

ainda hoje em actividade, representou um dos esteios da mais profunda 

divergência com a política oficial, por ser um espaço de vivência, participação 

e influência democráticas da sociedade civil à escala nacional. Por outro lado, 

enquadrou, defendeu e promoveu um universo significativo de colectividades 

independentes, as quais, individualmente, constituíam espaços genuínos de 

sociabilidade local, onde o espírito de solidariedade e comunhão de interesse e 

anseios eram características essenciais, possibilitando a estruturação de 

iniciativas plurais e autónomas relativamente à perspectiva oficial num âmbito 

local. Devido à sua orgânica interna, estas «micro-instituições» 

representavam igualmente um reduto da participação e vivências 

democráticas”.
6
 

Nos anos sessenta Portugal vivia momentos conturbados. O país contestava a guerra 

colonial, a qual deixava marcas acentuadas na sociedade portuguesa, nomeadamente nas 

camadas mais jovens da população. Esta contestação era partilhada por associações 

católicas, nomeadamente a Juventude Universitária Católica e Juventude Operária 

Católica. Simultaneamente havia uma contestação estudantil, em que os estudantes das 

associações académicas exigiam a democratização do ensino. 

No âmbito cultural, as associações, nomeadamente as académicas e os grupos de Teatro 

Independente, davam sinais de resistência, designadamente através do teatro e da 

música, formas veladas, por força da censura, de abordar assuntos proibidos. 

Com Marcelo Caetano a suceder a Oliveira Salazar em 1968, surgiu a esperança numa 

democratização do regime político ditatorial português, tal como esperança havia na 

influência que o Maio de 1968 traria para Portugal. 

A conjugação destes e de outros fatores contribuíram para uma maior dinâmica da 

atividade associativa. 

 

 

                                                             
6 Melo, in http://www.penelope.ics.ul.pt/indices/penelope_21/21_07_DMelo.pdf (Acedido em 

8/06/2010)   
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2.3.6. O Associativismo depois de Abril de 1974 

 

A revolução de Abril de 1974 possibilitou o revigorar do movimento associativo 

popular. Foram revogados diplomas restritivos e restituído o direito de associação e 

reunião, passando esses direitos a ser assegurados pela Constituição da República 

Portuguesa de 1976, nos artigos 46.º e 47.º.  

Recordando os efeitos da revolução Lopes afirma: 

“A Revolução Portuguesa assinala um momento de ruptura com um regime 

que negava os direitos humanos fundamentais, possibilitando a eclosão de um 

movimento de participação de um povo que estava ávido de se expressar, de se 

movimentar, de agir e interagir. Com o 25 de Abril multiplicaram-se e 

generalizaram-se as mais diversas iniciativas, protagonizadas pelos mais 

diferentes grupos e movimentos a todos os níveis e em todos os domínios. As 

actividades culturais irromperam de uma forma mais ou menos espontânea, à 

margem da lógica das instituições com o objectivo de darem corpo a um 

anseio de expressão colectiva na resolução de diversos problemas através de 

projectos de intervenção concretos”.  

(Lopes, 2006:153) 

A partir de 1974 o movimento associativo ganhou um novo ímpeto, aumentando 

significativamente o número e variedade de associações. Um pouco por todo o país 

foram surgindo associações sociais, culturais, recreativas, desportivas, humanitárias, 

ambientais e outras, com um número crescente de associados voluntários. 

Através do art.º 79.º da Constituição da República Portuguesa de 1976, o desporto 

passou a ser considerado de interesse público.  

“O artigo 79.º determina claramente um modelo de intervenção do Estado 

colaboracionista que elege as escolas e as associações e colectividades 

desportivas como suas auxiliares de excelência nas tarefas de promoção, 
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estímulo, orientação e apoio da prática e da difusão da cultura física e do 

desporto.” 
7
 

Foi também no pós 25 de Abril que as associações de pais e as associações de 

estudantes adquiriram um maior significado, passando a ser mais interventivas. 

“No pós 25 de Abril, altura em que as carências e as dificuldades da 

escolarização se faziam sentir com muita intensidade um pouco por todo o 

país, começaram-se a ensaiar formas de alargamento de cidadania do sistema 

escolar através da participação dos pais.”  

                                (Martins, 2003:112) 

Com efeito no período a seguir à revolução, o movimento associativo de pais 

desenvolveu-se, sendo este desenvolvimento acompanhado por produção de legislação, 

até então inexistente.  

Pode ler-se na página, da Internet, da Confederação Nacional das Associações de Pais 

(CONFAP):  

“Antes de 1974 havia poucas Associações de Pais e quase todas elas estavam 

ligadas ao ensino particular. Com a Revolução de Abril e com o desejo de 

participação então gerado, o movimento associativo em geral, e o dos pais em 

particular, foi crescendo por todo o país. É só em 1976, com a publicação do 

Decreto-Lei nº 769/76 que surge a primeira referência à participação dos pais 

nos órgãos das escolas - nos conselhos disciplinares. É também neste ano que 

se realiza o primeiro Encontro Nacional das Associações de Pais. Só em 1977 

é publicada a Lei nº 7/77 que formalmente reconhece o direito e o dever dos 

pais, através das suas associações a participarem no sistema educativo 

português.”
8
     

As associações de estudantes foram surgindo nos vários níveis de ensino, levando à 

participação cívica dos jovens. Porém, no período após a revolução estas associações 

foram marcadas por influências político-partidárias. 

                                                             
7  Carvalho, in http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/MJCarvalhoTese.pdf (Acedido em 3/08/2010)  
8 Confederação Nacional das Associações de Pais, in http://www.confap.pt/ (Acedido em 5/08/2010) 

http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/MJCarvalhoTese.pdf
http://www.confap.pt/
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“No período revolucionário após o 25 de Abril de 1974, o associativismo 

estudantil caracterizou-se pela transposição, para a escola, de uma lógica de 

luta e competição inter-partidária.”  

                                                                                            (Gomes & Lima, 1998:27)  

Com o passar dos anos e a ocorrência de novos fatores, o associativismo estudantil 

deixou de ter estas caraterísticas e verificou-se, ao longo dos tempos, uma 

transformação significativa ao nível das associações de estudantes, que foram efetuando 

um percurso conducente à participação e à consciencialização dos seus membros, tendo 

em vista os interesses das comunidades estudantis. 

O período após a revolução de Abril foi de uma intensa dinâmica, procurando-se com 

avidez a resposta para problemas sociais, culturais, educativos e outros. Para isso foi 

notável o trabalho das organizações populares. Grupos constituídos por vizinhos, 

comissões de trabalhadores, comissões de moradores e outros, associavam-se formal e 

informalmente, para dar resposta a problemas coletivos, envolvendo-se em projetos 

geradores de desenvolvimento. 

O papel do movimento associativo popular, depois do 25 de Abril de 1974, 

nomeadamente das, associações de moradores, associações de educação popular 

associações culturais, cooperativas, sindicatos, etc., foi fundamental na promoção de 

inúmeras iniciativas de educação popular/comunitária.  

No período imediatamente a seguir à revolução surgiram nas cidades movimentos de 

contestação de moradores que viviam em condições precárias. O insuficiente e 

degradado parque habitacional e necessidades ao nível de transportes, saúde, desporto e 

outras, levaram a que se formassem Comissões de Moradores, que posteriormente se 

legalizaram passando a designar-se Associações de Moradores.  

Na generalidade, as Associações de Moradores consideravam entre os seus objetivos 

(Vilaça, 1991
9
) a melhoria das condições de habitação dos associados, a defesa dos seus 

interesses junto às autarquias e outras entidades, e o desenvolvimento do espírito 

associativo, através da participação em atividades de caráter cultural, recreativo, social, 

sanitário e de apoio à infância.  

                                                             
9 Vilaça, in http://ler.letras.up.pt (Acedido em 3/08/2010) 

http://ler.letras.up.pt/
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Em 1976 foi publicado o Decreto-Lei nº 384/76 de 20 de Maio, que na altura passou a 

constituir a base legal do sistema de educação de adultos em Portugal, cuja entidade 

responsável era a Direcção Geral da Educação Permanente (DGEP). Neste decreto-lei 

definiam-se as funções das associações de Educação Popular.  

Em 1979 foi criado o Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base de Adultos 

(PNAEBA), sobre o qual é referido: 

“No fervor do período pós-revolução democrática de 74, a actuação da DGEP 

bem como um certo frenesim de movimentos sociais de carácter associativo e 

popular davam passos concretos no sentido de transformar um sector a bem 

dizer inexistente em algo profundamente promissor do ponto de vista social. A 

elaboração em 1979 do Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base 

de Adultos (o PNAEBA) é talvez o mais ambicioso projecto feito em Portugal 

para este sector educativo. Nele se projectava pela primeira vez uma 

estratégia política de carácter global que previa entre outras medidas a 

criação de um Instituto Nacional de Educação de Adultos. No entanto este 

Plano não seria implementado como era esperado, sendo que o sector da 

educação de adultos tal como era concebido no PNAEBA viria a transformar-

se rapidamente numa esfera não prioritária na agenda do poder político 

português.” 
10

 

A não implementação do PNAEBA conduziu a uma estagnação ao nível da formação e 

da educação da população adulta, levando a que houvesse um acentuado desfasamento 

nesta área, relativamente a outros países europeus.  

O contexto pós revolucionário levou o Movimento das Forças Armadas (MFA) a iniciar 

as Campanhas de Dinamização Cultural. 

“Estas acções de dinamização visaram essencialmente, consciencializar as 

pessoas sobretudo nos meios rurais isolados e distantes dos centros urbanos 

dos propósitos do MFA e realizar tarefas de interesse comunitário. No entanto, 

a estratégia de dinamização cultural passou, essencialmente, por promover 

acções culturais com o intuito de aproximar os militares do povo, de 

                                                             
10 Barros, in http://www.asp.pt (Acedido em 2/08/2110) 

http://www.asp.pt/
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materializar uma aliança entre as forças armadas e as camadas populares e de 

fomentar nelas formas de associação participada.”  

(Lopes, 2006:106) 

Para a implementação das Campanhas de Dinamização Cultural, cujo objetivo fulcral 

era a ação política, foram chamados civis, animadores voluntários locais, conhecedores 

das populações e dos seus problemas e, como tal, mais preparados para intervir de 

forma segura. 

Efetivamente houve, neste momento da História do país, uma evidente vontade de 

promover a cultura, fomentando-se por todo o território atividades ligadas às artes, à 

literatura, ao desporto e à educação, nomeadamente através da erradicação do 

analfabetismo, cujas taxas, sobretudo nos meios rurais, eram altíssimas.  

O associativismo assumiu, nesta época, acrescida importância, facto que levou a que o 

Estado constituísse organismos de incentivo e apoio à criação e ao desenvolvimento de 

associações.  

Destacam-se aqui alguns desses organismos, nomeadamente o FAOJ – Fundo de Apoio 

aos Organismos Juvenis e o INATEL – Instituto Nacional para o Aproveitamento dos 

Tempos Livres dos Trabalhadores. 

A criação do FAOJ deu-se através do Decreto-Lei n.º179/74, de 30 de Abril. Este 

organismo veio substituir o antigo Secretariado para a Juventude e assumiu as novas 

funções de apoio e estimulo às atividades juvenis, procurando o fomento do trabalho de 

grupo numa perspetiva de integração social. 

As atribuições deste Fundo visavam: 

“(…) o apoio e estímulo das actividades juvenis para o preenchimento dos 

tempos livres, integrados numa permanente formação democrática e 

aperfeiçoamento cultural, visando a participação esclarecida dos jovens na 

vida colectiva e fomentando o trabalho de grupo numa perspectiva de 

integração social.”  

 (Decreto-Lei n.º179/74, de 30 de Abril) 
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O FAOJ surgiu procurando incrementar a participação da juventude e como tal, 

promover e incentivar o associativismo juvenil na sociedade portuguesa, não só a nível 

nacional, mas também a nível regional e local.  

Através do Decreto-Lei n.º106/76, de 6 de Fevereiro, foi feita uma reformulação 

genérica da atuação a ter por este organismo, cujas atribuições continuaram a incidir 

sobre o desenvolvimento cultural da juventude e o incentivo à participação por parte dos 

jovens. Nas suas competências podiam distinguir-se duas vertentes distintas, uma na 

qual era o próprio FAOJ que desenvolvia e punha em prática projetos e atividades; outra 

na qual este organismo dava assistência e apoiava movimentos, associações e outros 

organismos juvenis. 

Na primeira vertente o FAOJ agia diretamente no terreno, junto e em articulação com os 

grupos e associações. Através de equipas de animadores e técnicos promoviam ações de 

formação, colónias de férias, campos de trabalho, planos anuais de formação para 

animadores juvenis, dirigentes associativos, atividades de ar livre, preparação 

pedagógica de formadores, entre outros. Para concretizar as ações referidas, o FAOJ 

criou as Casas de Cultura da Juventude, adstritas a cada Delegação distrital. 

Na segunda vertente, o FAOJ prestava apoio financeiro e técnico às associações, para 

que estas se pudessem organizar e promover atividades, de forma autónoma. 

Em 1988, através do Decreto-Lei n.º 483/88, de 26 de Dezembro, o FAOJ foi extinto 

para dar lugar ao Instituto da Juventude (IJ). 

Mais tarde, em 1993, pelo Decreto-Lei n.º 333/93 de 29 de Setembro, foram extintos o 

IJ e as Casas da Cultura da Juventude e criado o Instituto Português da Juventude (IPJ), 

tendo sido definidas as suas novas atribuições: 

“O IPJ tem por atribuições proceder à concretização das medidas adoptadas 

no âmbito da política da juventude, estimulando e apoiando a participação dos 

jovens em actividades de carácter social, cultural, educativo, artístico, 

cientifico, desportivo ou económico, bem como incentivar actividades 

promovidas ou desenvolvidas por associações ou agrupamentos juvenis.” 

(Decreto-Lei n.º 333/93 de 29 de Setembro) 
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Esta mudança ultrapassou a mera designação, passando o Instituto Português da 

Juventude a constituir-se como um organismo destinado a concretizar as medidas 

adotadas pelos governos, no âmbito da política da juventude. Verificou-se com esta 

mudança, um esvaziamento das práticas preconizadas pelo FAOJ, nomeadamente com a 

extinção das Casas da Cultura da Juventude e das equipas técnicas especializadas, as 

quais trabalhavam intensamente junto do movimento associativo.  

Mais recentemente, em 21 de Setembro de 2011, através do Decreto-Lei 98/2011 o IPJ 

fundiu-se com outros organismos públicos, dando lugar ao Instituto Português do 

Desporto e Juventude, I.P., que tem como missão: 

“a execução de uma política integrada e descentralizada para as áreas do 

desporto e da juventude, em estreita colaboração com entes públicos e 

privados, designadamente com organismos desportivos, associações juvenis, 

estudantis e autarquias locais.”
11

     

Na sequência da revolução de Abril, através do Decreto-Lei n.º 184/75 de 3 de Abril, a 

organização anteriormente existente com a designação de Fundação Nacional para a 

Alegria no Trabalho – FNAT, passou a denominar-se Instituto Nacional para o 

Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores – INATEL. 

O INATEL viu os seus estatutos reformulados, em 1979, através do Decreto-Lei n.º 

519-J2/79 de 29 de Dezembro, no qual constavam as suas atribuições, nomeadamente 

de caráter cultural, desportivo, recreativo e económico-social. De referir que pela 

primeira vez uma instituição pública, assumidamente, contemplou nos seus estatutos a 

atividade para a terceira idade. Os idosos passaram a fazer parte integraram dos 

destinatários da ação do Instituto, e assim começaram a ter acesso a atividades 

organizadas de aproveitamento dos tempos livres, de convívio e repouso. 

Para além de um programa de ação direta, o referido Decreto-Lei alargou a sua atuação 

permitindo formas de cooperação e assistência a associações, agrupamentos ou 

coletividades de âmbito empresarial ou local, através da criação dos Centros de Cultura 

e Desporto ou Centros Populares de Trabalhadores, consoante os casos. 

                                                             
11 Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., in http://www.idesporto.pt (Acedido em 

17/05/2012) 

http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_184_75.htm
http://www.idesporto.pt/
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Em 2008 através do Decreto-Lei n.º 106/2008 de 25 de Junho, o Instituto passou a 

fundação privada de utilidade pública - Fundação INATEL.  

As associações continuam, nos dias de hoje, a filiar-se na agora Fundação INATEL, a 

qual agrega elevado número de Centros de Cultura e Desporto e sócios individuais, 

prestando um importante serviço social, através de programas específicos e da utilização 

das suas instalações (centros de férias; parques de campismo…) 

Com a regulamentação dos apoios e o enquadramento do associativismo juvenil foi 

criado um novo espaço de intervenção por parte dos jovens, que se refletiu na criação de 

inúmeras associações, com caráter eminentemente juvenil e posteriormente deu-se o 

aparecimento de federações distritais de associações juvenis, as quais levaram à criação 

da FNAJ - Federação Nacional de Associações Juvenis. 

Fundada em 10 de Maio de 1996, a FNAJ conta com a filiação de associações juvenis 

de todos os distritos de Portugal Continental e das ilhas dos Açores e Madeira.  

A FNAJ nos seus estatutos (Artº2) define como objetivos: 

“Representar as associações juvenis de âmbito local e as suas Federações 

Regionais, defendendo as suas aspirações e lutando pela resolução dos seus 

problemas; promover o associativismo enquanto instrumento da participação 

activa dos jovens na vida das comunidades locais e agentes de 

desenvolvimento; estimular a educação cívica e associativa dos jovens.”
12

 

As questões ecológicas/ambientais vieram também a ocupar um lugar de relevo na 

sociedade portuguesa, que começou a revelar preocupações, um pouco tardias, em 

relação à necessidade de preservar o meio ambiente.  

Constituíram-se em Portugal algumas Organizações Não Governamentais do Ambiente 

(ONGAs), associações que lutam pela defesa e valorização do ambiente ou do 

património natural e construído, bem como a conservação da Natureza. Entre as 

ONGAs portuguesas destaca-se a Quercus - Associação Nacional de Conservação da 

Natureza, fundada a 31 de Outubro de 1985 na cidade de Braga, cujo trabalho 

desenvolvido em prol do ambiente é reconhecido a nível nacional e internacional. 

                                                             
12 Federação Nacional de Associações Juvenis, in http://www.fnaj.pt/ (Acedido em 23/01/2011) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/Braga
http://www.fnaj.pt/
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Por todo o país, outras associações de cariz social, cultural, recreativo ou desportivo, 

mostraram a sua preocupação com as questões ambientais, desenvolvendo projetos na 

vertente da sensibilização e da preservação da Natureza e do meio ambiente.  

Nesta viagem pelo movimento associativo português muito mais haveria a dizer acerca 

de muitas outras associações cuja importância e o desempenho marcaram a história do 

país. Na impossibilidade de as referir todas, realçamos ainda o papel das filarmónicas e 

da relevância que tiveram na criação de muitas associações, dos ranchos folclóricos, que 

mobilizaram à sua volta inúmeras pessoas, das casas regionais que fomentaram a 

integração daqueles que saíam das zonas rurais e chegavam às grandes cidades, e de 

muitos grupos de teatro que chamaram à participação indivíduos de todas as idades.  

As preocupações com os grupos sociais mais desfavorecidos, com a solidariedade, com 

defesa dos direitos humanos, com a defesa dos animais, com a emancipação da mulher, 

com a defesa do património, com a preservação da etnografia e das tradições de cada 

comunidade, com a promoção da cultura, do desporto e da educação, entre outras, 

marcaram o movimento associativo, no final do século XX, transitando para o século 

XXI. 

 

2.3.7. O Associativo no século XXI 

 

Por todo o planeta se sentem os efeitos de uma crise que atinge profundamente os 

povos, não só ao nível económico e financeiro, mas também cultural e social, cujos 

reflexos se fazem sentir igualmente ao nível político. 

Em tempos de globalização, as mutações vividas pela sociedade a nível social, 

económico, político, cultural e a evolução da tecnologia e da ciência exigem novas 

formas de ação que deem resposta aos interesses e problemas suscitados por estes 

fatores. A sociedade global e as comunidades locais encontram-se perante desafios para 

os quais é necessária a criação de alternativas e a rentabilização dos recursos existentes. 

A sociedade portuguesa, tal como as sociedades da maior parte dos países do mundo, 

encontra-se profundamente marcada pelas desigualdades ao nível político, 

socioeconómico e cultural. O aumento do número de pobres, as elevadas taxas de 
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desemprego, a precariedade dos sistemas de segurança social, são algumas das causas 

potenciadoras de desigualdades sociais.  

Perante este cenário são crescentes as fragilidades e o mal-estar no interior da 

sociedade, na qual tende a aumentar o individualismo e a diminuir a participação dos 

cidadãos, factos que contribuem para o enfraquecimento da própria democracia. 

Face a esta conjuntura o movimento associativo encontra-se perante novos paradigmas 

aos quais tem que responder, assumindo um papel fundamental na garantia da 

democracia e no desenvolvimento das comunidades e dos países.  

“(…) porque sem associações civis não há cidade. Não há país. Não é possível 

a democracia. São os agrupamentos associativos que, pactuando e propondo, 

reivindicando e exigindo…, fazem uma cidade activa e um país vivo. Apenas 

aquelas cidades e aqueles países edificados sobre o anonimato das 

associações com iniciativa, se desenvolvem correctamente.” 

(Puig, 1992:124-125) 

Alguns autores (Lopes, Galinha & Loureiro, 2010) consideram que o movimento 

associativo necessita de uma renovação que passe pela promoção da intervenção, pelo 

processo propriamente dito, pela liberdade para agir e interagir, tendo como base a 

democracia. 

“Constatamos da necessidade de um novo associativismo para o século XXI, 

um associativismo que entre em ruptura com a forma de agir maioritária de 

um movimento que a nada responde, nada promove, nada inova e ainda 

transporta o modelo assistencialista do início do século passado. Um 

associativismo que responda aos desafios de uma Animação Educativa para o 

século XXI tem de ser presente nas seguintes mudanças: 

 Um associativismo que promova a intervenção e que não se fique apenas 

pelo diagnóstico da situação; 

 Um associativismo que actue a partir do processo e que não fique 

apenas pela cultura do projecto; 
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 Um associativismo não dependente do sistema mas tenha liberdade para 

agir e interagir a partir de uma democracia real.”   

(Lopes, Galinha & Loureiro, 2010:120-121) 

Concluímos assim que o associativismo deve agir em conformidade com as mudanças 

que têm vindo a ocorrer na sociedade, procurando assumir o papel de intervenção que 

sempre teve, não esquecendo o cariz reivindicativo que dele faz parte, bem como a luta 

pelos interesses do coletivo. 

Consideramos fundamental que as associações se mantenham ativas, abertas ao exterior 

e recetivas à mudança, procurando novas formas de agir, indo de encontro às 

necessidades das comunidades e procurando colaborar na resolução dos seus problemas. 

 

2.4. Âmbitos do Associativismo 

 

2.4.1. Associativismo e Animação Sociocultural 

 

O associativismo apresenta-se como elemento fundamental no seio de uma sociedade 

que se pretenda participativa, interventiva, cooperante, solidária e forte. As associações 

são fruto da mobilização das pessoas em torno de interesses comuns, sejam eles de 

caráter cultural, desportivo, ambiental, recreativo, ou outro.  

“É bem sabido que as pessoas quando se agrupam, têm mais força: a força da 

colectividade. Desde sempre se verificou na espécie humana a necessidade de 

se agrupar e de fazer esforços para uma finalidade. Um objectivo comum é e 

continuará a ser o motivo principal de uma instituição.” 

                                (Ripollès, 1997:157) 

É nas comunidades locais, nas vilas, nas aldeias, nos bairros, onde a proximidade se faz 

sentir, que as relações interpessoais se encontram mais fortalecidas. 

“A comunidade é o lugar humano onde se aprende a ser próximo do próximo. 

Um lugar feito de vizinhanças e de histórias comuns. Um lugar povoado de 

odores, de sons, de rituais, de gestos de culto, de festas, de aflições, de 
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partilhas, de narrativas, de obras, de abraços, de risos e de choros. E, nesta 

medida, um lugar de familiaridade e de pertença afectiva.” 

      (Baptista, 2006:245)    

A proximidade, a familiaridade, a pertença e a partilha de todo um conjunto de 

conhecimentos, de vivências, de formas de estar e de agir, potenciam a união. As 

comunidades possuem toda uma herança a preservar e tendo em conta que hoje, mais do 

que nunca, os apelos ao individualismo são inúmeros e constantes, revela-se 

fundamental o papel do associativismo. 

“A vida associativa permite uma aprendizagem da ajuda recíproca, o 

reconhecimento mútuo entre as pessoas, a busca de solidariedade. Ela cria 

uma moral que recusa o individualismo egoísta.” 

                    (Gillet, 2006:85)  

O movimento associativo apresenta-se como um contributo inestimável para que a 

comunidade acompanhe os tempos de mudança, mantendo-se aberta, recetiva, 

participativa, solidária e inclusiva, impedindo que se feche sobre si própria. 

“Tal como as pessoas, as comunidades envelhecem quando se fecham sobre si 

próprias, quando escolhem viver de costas voltadas para as interpelações do 

mundo.” 

                                (Baptista, 2006:245)    

Nas palavras de Álvarez (2008:250) “O associativismo tem que nascer do povo” e para 

que as associações estabeleçam e mantenham vínculos com e na comunidade, na qual 

nasceram, é fundamental que realizem um trabalho sério e credível, adotando estratégias 

de ação, nas quais a população seja chamada a participar, fazendo uso das capacidades 

dos sujeitos e dos recursos existentes no meio. Em simultâneo é importante que haja um 

envolvimento emocional das pessoas, o qual reforçará o sentido de identidade e de 

pertença. É indispensável que os sujeitos se envolvam por inteiro na dinâmica da 

associação, a que pertencem, sendo essencial para que isso aconteça que os projetos a 

desenvolver vão de encontro aos desejos, interesses ou problemas dos intervenientes, 

pois a união do grupo resulta também, da vontade de fazer algo que seja comum a todos 

os membros (Mendes, 2005).  
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O associativismo têm que estar para e com as pessoas, conquistando, envolvendo, 

cativando para a vivência de experiências coletivas, para a construção e 

desenvolvimento de projetos, sob pena de, se assim não for, caírem no marasmo, 

tornando-se associações sem vida. 

No sentido do que foi referido, Puig (1992) alerta para alguns aspetos que todas as 

associações devem considerar:  

- O território e os usuários - onde se localiza a associação e quais são os desejos, 

necessidades ou problemas daquele território e das pessoas que nele habitam sobre os 

quais haverá interesse ou necessidade de intervir; 

- O leque de atividades – que atividades tem a associação para oferecer às pessoas; 

- A produção de projetos e serviços – que projetos existem, como vão ser 

implementados, quais os recursos existentes e como conseguir gerar outros; 

- A qualidade do que se faz – deve haver preocupação na forma como se chega às 

pessoas, motivando-as, procurando que fiquem satisfeitas; 

- A comunicação – como dar a conhecer às pessoas a associação, informando-as dos 

projetos existentes, das atividades desenvolvidas e a desenvolver; 

- A gestão – clarificar quais as funções dos diferentes órgãos sociais, as 

responsabilidades de todos os membros da associação. 

As associações nas suas dinâmicas, em que procuram promover a participação, a 

dinamização social e o desenvolvimento comunitário, utilizam diferentes estratégias de 

intervenção, das quais destacamos a Animação Sociocultural. 

“A animação sociocultural é uma estratégia de intervenção que trabalha por 

um determinado modelo de desenvolvimento comunitário. Este modelo de 

desenvolvimento em, desde e para a comunidade, tem como finalidade última, 

promover a participação e dinamização social, dos processos de 

responsabilização dos indivíduos na gestão e direcção dos seus próprios 

recursos.” 

                       (Cuenca, 2006:127)  
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A Animação Sociocultural e o associativismo mantêm uma ligação profunda e 

duradoura, pois os seus objetivos cruzam-se e complementam-se.  

“Desde sempre a animação sociocultural esteve unida ao associativismo. Os 

próprios objectivos da animação: favorecer a participação cidadã, estruturar 

o tecido social, favorecer a criatividade individual e grupal, favorecer o 

crescimento, assim como a sua metodologia, baseada no trabalho de grupo, na 

experimentação e participação social fazem com que as acções da animação 

sejam planificadas e executadas na sua maioria por associações e seja, em 

muitas ocasiões, a consequência da execução de projectos de intervenção 

sociocultural, a criação de um novo associativismo.” 

     (Viché, 1999:104) 

Tendo em conta que as associações são motores de progresso das comunidades, nas 

quais os indivíduos intervêm, participando na busca e na defesa do bem comum, a 

Animação Sociocultural, apresenta-se essencial na vida associativa, na medida em que 

se trata de uma estratégia de intervenção que procura o desenvolvimento das 

comunidades, através da participação e da dinamização social.  

A ligação da Animação Sociocultural ao associativismo deve-se também ao facto da 

Animação Sociocultural ter como meta fundamental o desenvolvimento do 

associativismo. 

“Uma das metas fundamentais da animação sociocultural é a de desenvolver a 

nervura associativa como suporte de crescimento de participação e como 

instrumento permanente de mudança. Qualquer programa de acção 

sociocultural deve partir da realidade associativa existente e provocar o seu 

fortalecimento e o aparecimento de outras novas formas.” 

                                          (Barrado cit. por Froufe, 1995:17) 

A Animação Sociocultural pretende o fortalecimento da sociedade civil, tornando os 

sujeitos protagonistas do seu desenvolvimento (Morata, 1997) e como tal tem 

contribuído para que as pessoas se associem, constituindo associações que 

desencadeiam mudanças e transformações, para benefício do coletivo.  
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“A A.S.C. tem contribuído notavelmente para que as pessoas e grupos se 

organizem solidária e responsavelmente em redes associativas. Neste sentido é 

e segue sendo um recurso teórico e metodológico permanente no esforço 

humano por incrementar e fortalecer a vitalidade da sociedade civil e 

especialmente os projectos autónomos de iniciativa social.” 

                                 (Merino, 2008:131) 

Concluímos que a ligação da Animação Sociocultural ao associativismo se verifica em 

diferentes vertentes, uma vez que por um lado é utilizada pelas associações como 

metodologia de intervenção e por outro ela própria incentiva ao aparecimento de 

associações e redes associativas. 

 

2.4.2. Associativismo, participação, cidadania e democracia 

 
 

As ideias de participação, cidadania e democracia estão intimamente interligadas porque 

umas implicam as outras e dificilmente sobrevivem separadas. Assim a cidadania 

implica participação e a existência de democracia. Por outro lado na democracia, a 

participação é um direito adquirido por todos os cidadãos. 

“A ideia de participação vai unida inseparavelmente à de cidadania. Não pode 

haver cidadania se não existem causas e possibilidades reais de participação.”  

                    

               (Merino, 2008:130) 

A participação é algo fundamental na vida dos povos; não uma participação passiva, de 

mero espetador, presente apenas de corpo, mas uma participação ativa, através da qual 

as pessoas estão presentes de corpo e alma, participando na tomada de decisões que lhes 

dizem respeito individual e coletivamente.  

“Participação não se reduz a tomar em conta a opinião das pessoas senão 

também a fazê-las parte dos processos de transformação, como sujeitos que 

decidem, executam e se aproveitam do fruto do trabalho humano. Uma 

participação que tem como fim último o cuidado da vida, a procura de bases 
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culturais para a convivência, e numa linha mais individual, a dotação de um 

sentido vital, que permita sentir ao sujeito que forma parte duma entidade 

grupal e colectiva.” 

                                                                             (Vargas & Andrade, 2008:185) 

As associações são espaços privilegiados de participação, se no seu funcionamento 

proporcionarem os instrumentos e a aquisição de competências necessárias para que as 

pessoas participem ativamente. Entende-se, porém, que participar não se reduz apenas a 

considerar a opinião das pessoas, mas também a integrá-las nos processos de 

transformação, como decisores, executantes e usufruidores dos resultados obtidos. 

Todas as pessoas e todo o coletivo possuem o direito de participar (Ander-Egg, 2006), 

manifestando-se e definindo o seu próprio destino, tendo presente o respeito pelas 

diferenças individuais e o pluralismo existente na convivência quotidiana. 

Na associação o indivíduo não só participa na satisfação das suas necessidades e 

expectativas pessoais, como também na dinâmica e no desenvolvimento da própria 

comunidade. Porém, a participação não se limita apenas a um direito, mas também um 

dever, ao qual estão intimamente ligados valores como a tolerância e o respeito pelos 

outros. 

O associativismo reflete a sociedade civil, na medida em que a existência de mais ou 

menos associações, de associações perfeitamente integradas e inseridas nas 

características da atualidade, de associações remodeladas, de associações paradas no 

tempo, advém da vitalidade e do dinamismo da sociedade civil, ou por outro lado da sua 

paralisação, do seu alheamento e da ausência de mobilização. Se por um lado o 

associativismo reflete a sociedade civil, por outro lado contribui de forma indubitável 

para o seu fortalecimento, uma vez que as suas práticas potenciam a ação, a 

participação, a mudança, o desenvolvimento, a democracia e a cidadania. 

A cidadania, segundo Ferreira (2011), não é uma caraterística natural e inerente a todas 

as associações e a todas as suas práticas de intervenção, como frequentemente é 

afirmado. Este autor utilizando o conceito “associativismo cidadão”, alerta para a 

necessidade de uma cidadania mais forte, com uma participação social enriquecida, 

capaz de produzir transformações urgentes ao nível da democracia. 
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“O trabalho precário, o desemprego, a pobreza e as diversas formas de 

exploração, discriminação e exclusão afectam a democracia na medida em que 

limitam as possibilidades de participação social. Portanto, o associativismo 

cidadão faz apelo a um pensamento e a uma acção de resistência, de rebeldia 

e de afirmação de alternativas; de promoção de igualdades e de equidade de 

promoção da inclusão e coesão sociais, de revitalização da cidadania 

democrática; de salvaguarda da dignidade humana.” 

                      (Ferreira, 2011:138) 

As associações, como espaços plurais, de opinião e de partilha de ideias e de ações, são 

locais de aprendizagem, mas também de construção e fortalecimento da democracia, 

nos quais o sujeito tem oportunidade de refletir, dialogar, interagir, reivindicar, resistir, 

conviver… com os outros, participando comprometida e responsavelmente em 

processos de melhoria de qualidade de vida. 

“A aprendizagem da democracia realiza-se, fundamentalmente, na experiência 

associativa onde, através do diálogo e do consenso, se chega a atitudes de 

pluralismo cultural e a acções organizadas tendo em vista uma melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos.” 

                       (Morata, 1997:298)  

 

O movimento associativo é referido por Mendes (2005:9) como “um centro de estágio 

para a democracia”, desde logo pelo sistema democrático que vigora no interior das 

associações, onde todos os associados são chamados a participar, através da elaboração 

e aprovação de estatutos e regulamentos, da eleição dos corpos sociais, da realização de 

Assembleias Gerais, da elaboração e implementação de projetos, da realização de 

atividades… A associação revela-se como um núcleo de ação, onde se produzem 

atividades essenciais para uma sociedade mais rica, mais solidária e também mais 

participada, mais democrática, onde a cidadania se revela mais forte.  
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2.4.3. Associativismo e Educação 

 

Nas sociedades primitivas a educação cabia sobretudo à família que, espontaneamente 

transmitia às crianças os conhecimentos e os valores considerados importantes para a 

vida. Assumiam um papel relevante, neste processo de educação informal, as pessoas 

mais idosas, mais vividas e como tal possuidoras de maior experiência. “A educação é 

uma realidade social que implica a formação do homem em todas as suas dimensões. 

(Caride, Freitas & Vargas, 2007:160) 

A evolução da sociedade levou à necessidade da criação de um sistema educativo, no 

qual a instituição escolar passou a ser o espaço privilegiado para a chamada “educação 

oficial”, ou seja a educação formal. Durante muitos anos coube à escola o primado da 

educação, havendo mesmo uma desvalorização da educação não formal e informal. 

Em resultado das alterações a nível social, cultural, económico, tecnológico, ocorridas 

na segunda metade do século XX, levantaram-se novas necessidades educativas, na 

medida em que passou a ser exigido aos indivíduos, novos conhecimentos e 

competências, para as quais o sistema de ensino formal, isoladamente, não conseguia, 

nem consegue dar resposta. Face a esta conjuntura afirma-se um novo paradigma que 

visa a aprendizagem ao longo da vida. 

No Memorando da Comissão das Comunidades Europeias (2000:3) a aprendizagem ao 

longo da vida é definida: 

“(…) como toda e qualquer actividade de aprendizagem, com um objectivo, 

empreendida numa base contínua e visando melhorar conhecimentos, aptidões 

e competências.”
13

 

No mesmo documento encontram-se plasmados os objetivos aprendizagem ao longo da 

vida: a promoção da cidadania ativa e o fomento da empregabilidade. O alcance destes 

objetivos depende da existência, de competências e conhecimentos adequados e 

atualizados, os quais são indispensáveis à participação na vida económica e social.  

À luz deste paradigma o indivíduo possui capacidade para criar conhecimentos, 

utilizando-os em contextos diversificados e para que tal aconteça torna-se fundamental a 

                                                             
13 “Memorando sobre a aprendizagem ao longo da vida”, in http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learnig-policy/doc/policy/memo_pt.pdf (Acedido em 3/09/2011) 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learnig-policy/doc/policy/memo_pt.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learnig-policy/doc/policy/memo_pt.pdf
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formação e a educação ao longo da vida, entendida como um processo ininterrupto, que 

se inicia quando o ser humano nasce e só termina com a sua morte. É dado ênfase à 

dimensão temporal da aprendizagem, que se revela um processo contínuo (lifelong). 

O processo de aprendizagem ao longo da vida implica a existência de oferta de ações 

educativas e formativas, tendo em conta os interesses das pessoas e as necessidades 

individuais. Destina-se a todas as pessoas, independentemente do grau de escolarização, 

abrange todos os grupos etários e todos os domínios da vida (lifewide), sendo 

fundamental a complementaridade das três categorias básicas da aprendizagem: 

educação formal, educação não formal e educação informal.  

 

2.4.3.1. Associativismo e Educação Formal 

 

A educação formal é uma modalidade educativa convencional, caraterizada, 

presentemente, pelos altos índices de burocracia, onde as hierarquias estão patentes e 

onde os agentes educativos (professores) seguem um currículo marcado pela 

uniformização e concebido com o intuito de alcançar objetivos, definidos por instâncias 

superiores. Dirige-se sobretudo às crianças e jovens, ainda que também contemple os 

adultos (educação de adultos) e procura preparar os cidadãos para a vida adulta, sendo a 

sua ação reconhecida pela sociedade. 

“É fácil compreendermos o conceito de educação formal se a ele associarmos 

aquilo que comummente conhecemos como as escolas e as universidades, 

enquanto instituições de ensino “tradicionais”, chamemos-lhes assim, 

centradas nas figuras do professor e do aluno. Ao sistema educativo formal 

estão normalmente associadas várias etapas de desenvolvimento (anos 

académicos), devidamente graduadas e avaliadas quantitativamente; estes 

anos académicos organizam-se por disciplinas e a cada uma delas estão 

associados programas curriculares gerais aprovados e reconhecidos pelos 

órgãos competentes. Até um determinado nível, a educação formal (o ensino) é 

obrigatória.”
14

      

                                                             
14 Pinto, in http://www.inducar.pt (Acedido em 3/08/2010) 

http://www.inducar.pt/
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No âmbito da educação formal, as associações de estudantes e as associações de pais, 

realizam, desde há vários anos, um trabalho em articulação e colaboração com as 

escolas, fazendo-se representar nos seus órgãos, designadamente no Conselho 

Pedagógico e no Conselho Geral, e participando nas suas dinâmicas.  

A aproximação do associativismo às escolas básicas e secundárias tem vindo a 

intensificar-se, nomeadamente através de parcerias entre estes estabelecimentos de 

ensino e associações desportivas ou culturais, tendo em vista a realização conjunta de 

projetos e ações, no âmbito do desporto, do teatro, da música, entre outras. 

As atividades de enriquecimento curricular, no 1º Ciclo do Ensino Básico, através das 

quais se procura o desenvolvimento dos alunos em áreas como a música, as artes, o 

desporto, entre outras, resultam, no caso concreto de Ponte de Lima, de um trabalho de 

parceria entre os agrupamentos de escolas, o município e associações concelhias.  

Ao nível da educação de adultos verificou-se, desde sempre, uma colaboração entre as 

escolas e as associações. Os baixos níveis de formação e a necessidade de acompanhar 

os parceiros europeus, levou a que ao longo das várias décadas e nomeadamente nos 

dias de hoje, fosse sentida a necessidade de existirem projetos e planos direcionados 

para a educação/formação de jovens e adultos, colocados em prática em parceria com 

várias instituições, sendo de destacar as de caráter associativo. 

 

2.4.3.2. Associativismo e Educação Não Formal 

 

O conceito de educação não formal surgiu no século passado, fruto da constatação de 

que a educação formal era incapaz de responder a todas as carências de formação da 

sociedade (Cuadrado, 2008), havendo a necessidade de um processo programado de 

ensino/aprendizagem distinto do oficial e que o complementasse.  

A educação não formal aparece associada a um processo de aprendizagem social, 

desenvolvido fora do âmbito escolar, no qual não existe rigidez ao nível dos 

procedimentos, embora haja organização e estruturação, e onde não há lugar à 

atribuição de títulos académicos. 



Enquadramento Teórico

 

86 
 

“Poderíamos indicar que a educação não formal é o conjunto de actos 

educativos com objectivos definidos, que se realiza fora da escola 

institucionalizada. Está organizada e estruturada. Tem a missão de 

complementar a educação formal nos âmbitos a que esta não pode chegar.” 

                                              (Miguel, 2008:69) 

Apesar do conceito de educação não formal não ser consensual (Pinto, 2005; Lopes, 

2006) é certo que se trata de uma educação centrada nos indivíduos e nas relações 

sociais, sendo que o processo educativo resulta dos interesses e das necessidades dos 

participantes.  

A educação não formal destina-se a pessoas de todas as faixas etárias, enaltece as 

relações intergeracionais e as aprendizagens que delas advêm. O relacionamento 

interpessoal é valorizado, através da convivência, da criação de laços afetivos e da 

partilha. Esta modalidade de educação está associada à promoção e ao garante de 

valores como a igualdade, a justiça, a solidariedade, a democracia e procura o 

fortalecimento da cidadania e a formação de cidadãos plenos, com uma visão alargada 

acerca do mundo em que vivem e com capacidade para nele participarem de forma 

ativa. O seu desenvolvimento ocorre em diferentes espaços, nomeadamente nas 

associações. 

 O associativismo apresenta-se como um contexto educativo privilegiado, palco de 

inúmeras ações de educação não formal, através das quais não só se aprende a viver 

com os outros, como também se aprende a respeitar as diferenças. Nas associações as 

pessoas mobilizam-se a partir de problemas ou interesses comuns e encontram-se 

motivadas para a participação, decidindo os caminhos a percorrer, em função dos 

objetivos que pretendem alcançar, alterando-os, redefinindo-os, contribuindo essa 

dinâmica não só para a sua formação pessoal, mas também do próprio grupo.  

Por outro lado as associações, com as suas atividades, chegam a um alargado número de 

pessoas, frequentemente muito superior aos associados que possuem. Atividades como 

o teatro, o cinema, as exposições, a música, a dança, as tertúlias literárias, os jogos 

florais, o ciclismo, o atletismo, o futebol e muitas outras, nas quais as pessoas se 

envolvem ao nível da organização, da execução e da avaliação, são oportunidades de 

aprendizagem para todos os grupos etários que, à luz do paradigma aprendizagem ao 
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longo da vida e pela via não formal, possibilitam o desenvolvimento individual e 

coletivo.  

 

2.4.3.3. Associativismo e Educação Informal 

 

O ser humano, ao longo da sua vida, estabelece múltiplas relações com tudo quanto o 

rodeia, movimentando-se e fazendo parte de diferentes realidades sociais, culturais, 

humanas, profissionais… e de uma forma espontânea e natural envolve-se e é 

envolvido, diariamente e durante toda a sua vida, num processo educativo, não 

organizado, no qual vai adquirindo valores, conhecimentos e destrezas. A família, as 

relações de amizade e de amor, o cinema, o teatro, a dança, a música, os meios de 

comunicação, os livros, as viagens, o trabalho, a vida nas ruas, os recreios das escolas, 

os jogos, as brincadeiras e a vida no seu todo, facultam ao indivíduo, pela via informal, 

um vastíssimo leque de conhecimentos adquiridos involuntariamente, e cujo contributo 

se destaca no processo educativo do indivíduo. 

A definição de educação informal defendida por Coombs e trazida à colação por 

Antunes (2011:157) é reveladora da sua extensão: 

“O processo ao longo da vida, através do qual cada pessoa adquire e acumula 

conhecimentos, capacidades, atitudes a partir das experiências quotidianas e 

da interacção com o meio ambiente – em casa, no trabalho, no lazer – a partir 

dos exemplos e das atitudes da família e dos amigos; das viagens, lendo 

jornais e livros, ou escutando rádio, vendo filmes ou televisão. Em geral, a 

educação informal não é organizada, nem sistematizada, nem sequer muitas 

vezes, intencional, mas constitui até ao presente a maior fatia da 

aprendizagem total durante a vida de uma pessoa – mesmo para aquelas que 

são altamente escolarizadas.”  

Corroborando da opinião de Coombs, consideramos que as experiências vividas pelos 

sujeitos, nas associações, com os seus processos de organização interna, com o 

desenvolvimento e implementação de projetos e atividades, com as relações que se 

estabelecem com outras associações, com o poder local e com a comunidade em geral, 

constituem espaços privilegiados de educação informal. 
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2.4.3.4. Associativismo e Voluntariado 

 

O voluntariado é um conceito que tem vindo a sofrer uma evolução ao longo da 

História. Começou por ter uma vertente essencialmente social e hoje, embora continue a 

manter essa vertente, alargou o seu âmbito, indo de encontro às necessidades das 

populações, nomeadamente no que diz respeito à educação e à cultura, visando o 

desenvolvimento das comunidades. 

No Art.º 2.º da Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro, voluntariado é definido como: 

“O conjunto de ações de interesse social e comunitário, realizadas de forma 

desinteressada por pessoas, no âmbito de projectos, programas e outras 

formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da 

comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou 

privadas. 

Não são abrangidas pela presente Lei as actuações que, embora 

desinteressadas, tenham um carácter isolado e esporádico ou sejam 

determinadas por razões familiares, de amizade e de boa vizinhança.” 

O voluntariado encontra-se ao serviço das populações e das comunidades, contribuindo 

significativamente para a melhoria da sua qualidade de vida e do seu bem-estar. Esse 

contributo é dado através do desenvolvimento de todo um conjunto de ações com 

interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada, e com grande 

expressão no seio das associações. 

O voluntariado está intimamente ligado ao associativismo e à partilha de ideias, serviços 

e projetos, onde estão presentes valores como a solidariedade, a cidadania, a dignidade 

humana, a amizade e a fraternidade. 

As associações são promotoras de grande número de ações, programas e projetos de 

voluntariado, no entanto é fundamental referir que a generalidade das associações de 

caráter social, cultural, recreativo e desportivo, que proliferam por todo o país, devem a 

sua existência a pessoas que, voluntariamente e de forma altruísta, se dedicam ao 

associativismo, mantendo vivo e dinâmico um movimento, cuja ação promove a 

participação, a intervenção a reivindicação, a integração, a solidariedade, a cidadania, 

sendo garante de democracia. 
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Uma esmagadora maioria das associações foram criadas, geridas e desenvolvidas com a 

entrega, totalmente voluntária, dos seus dirigentes, sócios e cidadãos. A ação do 

voluntário na vida associativa foi ao longo dos tempos, e continua a ser nos dias de 

hoje, o principal sustentáculo do movimento associativo e, em simultâneo, um 

importante promotor da participação dos cidadãos no desenvolvimento das suas 

comunidades.  

Coincidimos com Ventosa (1999) quando carateriza o voluntário como uma pessoa que 

se compromete livremente por uma causa, que se integra numa associação ou 

organização, trabalhando de forma altruísta, sem procurar compensações ou benefícios 

materiais e cuja finalidade é ajudar os outros. 

Ser voluntário é ser cidadão ativo, interveniente e participativo nas decisões, é 

prescindir do seu tempo ao serviço dos outros numa relação biunívoca, na qual se dá e 

recebe.  

O voluntário dá o seu tempo, o seu saber, os meios de que dispõe e recebe a satisfação 

pessoal e uma sociedade mais equilibrada, mais justa e mais desenvolvida. 
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3. Metodologia e Método 

 

Num processo de investigação a opção metodológica, torna-se fundamental para que o 

investigador consiga obter respostas, na medida em que é definido o método a seguir e 

os procedimentos a tomar, na busca de conhecimento científico. 

 “A metodologia é simultaneamente uma lógica e uma heurística (…) A 

metodologia é a lógica dos procedimentos científicos na sua génese e no seu 

desenvolvimento (…) Ela deve ajudar a explicar não apenas os produtos da 

investigação científica, mas principalmente, o seu processo.” 

                                                           (Peres, 2000:298) 

A metodologia apresenta-se como uma dimensão de elevada importância no processo de 

investigação, pois através dela é definido o modo como vai ser levada a cabo a pesquisa, 

a fim de serem obtidas resposta para as questões levantadas pelo investigador. A 

metodologia refere-se portanto, ao estudo dos métodos ou às etapas a seguir num 

processo de investigação. 

Importante será compreender o conceito da palavra método, de origem grega, cujo 

significado é “caminho para chegar a um fim”. 

Durante muitos anos Ander-Egg (2011:17) definiu método como  

“O caminho a seguir mediante uma série de operações, regras e 

procedimentos determinados de antemão de maneira voluntária e reflexiva, 

para alcançar um objetivo, modo ou processo de atuar.” 

O mesmo autor (2011) considera que tendo em conta a metamorfose ocorrida na ciência, 

na última década do século passado, a ideia de caminho deve ser substituída pela ideia 

de estratégia. Afasta-se assim da ideia de linearidade e rigidez nas etapas, privilegiando 

o combinar, o distribuir e o realizar de ações, delineando procedimentos suscetíveis de 

produzirem resultados. 

É nosso propósito levar a efeito este estudo, complementando métodos quantitativos e 

qualitativos, porque acreditamos que este pluralismo resultará num enriquecimento da 

investigação. 



Metodologia

 

92 
 

3.2. Investigação Quantitativa versus Investigação Qualitativa 

 

Tradicionalmente foi dada especial atenção aos métodos quantitativos, (Flick, 2005), 

procurando-se relações de causa e efeito, objetividade e rigor, muitas vezes sem dar a 

devida atenção à complexidade do objeto em estudo, fator que deverá ser determinante 

na escolha do método.  

Bell (1997) refere que os investigadores quantitativos fazem a recolha de factos e 

estudam a relação estabelecida entre eles, através de medições e ajudados por técnicas 

científicas, procurando conclusões quantificadas e, sempre que possível, generalizáveis. 

A investigação quantitativa procura a objetividade e há uma busca de resultados, que 

permitam a generalização, através do uso de métodos experimentais ou quase-

experimentais, análise estatística, fórmulas matemáticas, identificando e estabelecendo 

relações causais. 

Na investigação quantitativa há um grande controlo sobre todas as variáveis, o que não 

é possível conseguir-se ao estudar os seres humanos, as suas atitudes, os 

comportamentos e as suas motivações. 

Por seu lado a investigação qualitativa consiste na descrição, compreensão e 

interpretação de factos, de situações, de acontecimentos, onde valores, comportamentos, 

atitudes, experiências e expetativas dos sujeitos, são considerados pelo investigador.   

Bogdan e Biklen (1994) referem que na investigação qualitativa os dados são recolhidos 

através de um contacto muito próximo com os indivíduos, nos seus contextos 

ecológicos naturais. Essa recolha permite a obtenção de dados ricos em pormenores 

descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, sendo difícil efetuar o seu 

tratamento estatístico. É privilegiada a compreensão dos comportamentos a partir da 

perspetiva dos sujeitos da investigação, procurando-se entender não só os resultados (o 

que acontece), mas também o processo (porque acontece). 

Verifica-se neste tipo de investigação uma aproximação aos sujeitos e ao contexto, 

numa tentativa de entender a realidade a partir dos dados por eles fornecidos. Esta 

interação do investigador com as pessoas, no seu meio natural, possibilita-lhe uma visão 
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a partir de dentro, permitindo-lhe uma aproximação à situação em estudo e a recolha de 

dados de forma minuciosa.  

Na investigação qualitativa são efetuadas descrições pormenorizadas de situações, 

eventos, pessoas, interações e comportamentos, os quais são observáveis. Pérez (2011) 

refere o facto de serem também consideradas as opiniões dos sujeitos, as suas crenças, 

pensamentos e reflexões, tal qual como as expressam, e identifica dez princípios que 

caraterizam o paradigma qualitativo, a saber: emprego de métodos qualitativos; visão 

fenomenológica e compreensiva (verstehen); perspetiva holística; observação natural; 

explora, descreve e interpreta a realidade, de forma indutiva; tem em conta a 

subjetividade intersubjetividade; proximidade dos dados; perspetiva “emic” (a partir de 

dentro); orientado para o processo: dados reais, ricos e profundos; não generalizável; 

assume uma realidade dinâmica. 

Por seu turno Bogdan e Biklen (1994) mencionam cinco características da investigação 

qualitativa: (1) o ambiente natural, no qual o investigador se insere, é a fonte direta de 

dados; (2) os dados da investigação são recolhidos, em forma de palavras ou imagens e 

não de números; (3) o investigador demonstra mais interesse pelo processo do que pelos 

resultados ou produtos; (4) o investigador tende a analisar os dados de forma indutiva, 

pelo que a recolha de dados que faz não tem como objetivo a confirmação ou 

infirmação de hipóteses construídas, antes constrói hipóteses a partir dos dados que 

recolhe; (5) o investigador interessa-se por apreender, adequadamente, as diferentes 

perspetivas dos participantes. 

Peres (2000:298) defende a complementaridade dos métodos, considerando que 

“permite iluminar a realidade com outros olhos”. Corrobora esta opinião Flick (2005) 

que vê nesta complementaridade uma mais-valia para a investigação científica. 

“Um estudo pode incluir abordagens qualitativas e quantitativas em fases 

diferentes do processo de pesquisa, sem necessariamente apontar para a 

redução de uma das abordagens ao papel de inferior ou para definir a outra 

como a verdadeira investigação.” 

            (Flick, 2005:269-270) 

A utilização complementar de métodos qualitativos e quantitativos, pelos 

investigadores, permite uma visão mais real e mais profunda da realidade em estudo. 
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Pérez (2011) refere que a complementaridade de métodos tem vindo a ser muito 

utilizada na investigação em Ciências Sociais e Humanas, designando este 

procedimento de “investigação multimétodo”. A mesma autora (2011:333) aponta como 

razões para que o investigador integre diferentes métodos, num mesmo desenho de 

investigação: “contar com duas imagens diferentes de uma mesma realidade ou 

fenómeno social objecto de estudo; compensar as limitações de um método com as 

forças de outro; reforçar a validade dos resultados”. 

No presente estudo, serão usados métodos quantitativos e qualitativos, através dos quais 

se procurará realizar, de forma mais aprofundada, a leitura e a caraterização do 

movimento associativo limiano. 

 

3.3. Estudo de Caso 

 

Para a realização desta investigação foi adotado o método de estudo de caso que, 

permite ao investigador um estudo intensivo e detalhado de uma entidade bem definida 

(Coutinho & Chaves, 2002), de um contexto ou indivíduo, de uma única fonte de 

documentos ou de um acontecimento específico. (Merriam cit. por Bogdan & Biklen, 

1994) 

 Para Coutinho e Chaves (2002: 223) tudo pode ser um “caso”. Entendem estes autores 

que esta é uma designação ampla e abrangente, que pode dizer respeito a um indivíduo, 

a um grupo restrito, a uma organização, a uma comunidade, a um país ou a um 

acontecimento, ou processo.   

Através do estudo de caso, o investigador procura compreender o “caso” em 

profundidade, no seu contexto natural, efetuando uma descrição intensiva, através da 

qual se procura um completo entendimento do fenómeno em estudo. 

Ao estudo de caso interessa a particularização e não a generalização (Muñoz & Muñoz, 

2004:222), interessa compreender o “caso” em estudo e não outros casos (Stake cit. por 

Coutinho & Chaves, 2002:228). Ferreira vai ao encontro destes autores, quando afirma: 

“O interesse do estudo de caso, incide, portanto, naquilo que ele tem de único, 

de particular e, mesmo que posteriormente se venham a verificar certas 
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semelhanças com outros casos ou situações, o propósito do estudo de caso é 

analisar e compreender algo singular, que tenha um valor em si mesmo.” 

                     (Ferreira, 2005:131) 

Pérez (2011) elenca quatro caraterísticas do estudo de caso: 

1) Particularista dado que centraliza a investigação numa situação singular e única; 

2) Descritivo pois o seu produto final resulta numa descrição rica e detalhada do 

fenómeno em estudo; 

3) Heurístico porque apresenta uma melhor e mais completa compreensão dos 

factos, o que pode levar ao aparecimento de novos significados, alargando a 

experiência do observador; 

4) Indutivo, uma vez que ao manejar múltiplas fontes de dados, o investigador pode 

chegar a formular hipóteses e conceitos generalizáveis dentro do contexto em 

que se desenvolve a ação. 

O estudo de caso investiga uma situação singular, no seu ambiente natural, acerca da 

qual é efetuada uma descrição rica em pormenor, em que há uma melhor compreensão 

dos factos com vista a compreender o como e o porquê.  

Vázquez Gómez trazido à colação por Pérez (2011:106) resume as possibilidades 

científicas e didáticas do estudo de caso da seguinte forma: 

“A sua eficácia como forma de aproximar-se ao estudo da realidade. Permite 

a identificação, o reconhecimento e a compreensão profunda da mesma. Actua 

mediante a decomposição e a análise detalhada da realidade nas suas 

variáveis mais significativas. Constitui um método apropriado para o estudo 

de factos complexos, onde se manifestam as interacções entre as variáveis. 

Resulta também apropriado para a análise daquelas realidades abertas em 

interacção com o seu meio cultural e/ou educativo.” 

 

Através deste método, o investigador faz uso de diferentes fontes de dados e de 

diferentes métodos de recolha, nomeadamente observações diretas e indiretas, 

entrevistas, questionários, narrativas, registos de áudio e vídeo, documentos e outros 



Metodologia

 

96 
 

(Coutinho & Chaves, 2002). Também Bell (1997) refere, que nesta abordagem nenhum 

método é posto de parte, acrescentando que as técnicas de recolha de informação 

escolhidas são as que se ajustam à tarefa. 

 

3.3.1. Vantagens e Desvantagens do Método 

 

 

Tal como qualquer outro método de investigação, o estudo de caso apresenta vantagens 

e desvantagens. 

Bell (1997) aponta como grande vantagem deste método, a oportunidade que é dada ao 

investigador para se dedicar ao estudo de um caso específico. O facto de, no estudo de 

caso, o investigador efetuar um estudo em profundidade possibilita-lhe a aquisição de 

grande quantidade de informação, que lhe permitirá uma melhor compreensão do 

fenómeno estudado, nas suas diferentes dimensões. O investigador possui grande 

liberdade de ação e, como tal, poderá seguir os caminhos que julgar pertinentes para o 

êxito da investigação. 

Outra das vantagens encontrada prende-se com a possibilidade de o investigador poder 

recorrer a diversas fontes de informação e de poder efetuar combinações com outras 

abordagens metodológicas (Coutinho & Chaves, 2002) obtendo dados de grande riqueza 

e diversidade. 

A grande desvantagem apontada a este método é não permitir as generalizações (Bell, 

1997; Pérez, 2011). Tendo em conta que o estudo de caso se debruça sobre a 

investigação de casos particulares e contextualizados, é questionado o seu interesse e o 

valor dessa investigação. Pérez faz também referência à influência de determinadas 

fontes, que poderão ter interferência quer sobre a validade interna, quer sobre a validade 

externa dos estudos realizados. 

“Assim somos conscientes da importância de actuar com rigor e 

sistematização, para que a informação recolhida e, as conclusões a que se 

chegue, tenham a suficiente validade científica.” 

                         (Pérez, 2011:112) 
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Crentes das vantagens, mas também conscientes das suas vantagens consideramos ser 

este o método indicado para a investigação a que nos propusemos. 

 

3.4. A amostra 

 

A amostra, segundo Hill e Hill (2002), é uma parte dos casos que constituem o 

Universo, entendido este como o total de casos sobre os quais se pretende retirar 

conclusões.  

Apesar de se estimar a existência de cerca de 130 associações em Ponte de Lima, não 

existem dados oficiais que nos permitam confirmar esse número com rigor.  

Foram solicitadas todas as 130 associações, que sabíamos existir, porém foram 106 as 

que acederam participar neste estudo e das quais temos o questionário preenchido.  

Trata-se pois de uma amostra não probabilística “selecionada por acessibilidade e 

tipicidade, ou seja, a amostra foi constituída em função da facilidade de acesso e por 

elementos representativos do universo estabelecido” (Fonte, 2012:39). 

 

3.5. Técnicas de recolha de dados 

 

3.5.1.  Análise documental 

 

A análise documental, tal como na maioria dos projetos de investigação em ciências da 

educação, (Bell, 1997) foi uma das técnicas de recolha de dados utilizada nesta 

investigação.  

As fontes documentais podem, segundo Ventosa (1992), classificar-se como fontes 

primárias e fontes secundárias. As primeiras (fontes primárias) são as que propiciam ao 

investigador uma informação direta, sem intermediários, nem interpretações. Incluem-se 

neste tipo de fontes os livros de atas, o regulamento ou a correspondência de uma 

associação. As segundas (fontes secundárias), que possuem menor importância e 
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complementam as anteriores, dizem respeito a toda a informação indireta, ou seja, livros 

e publicações com interesse para a investigação.  

A análise documental operada, nesta investigação, mostrou-se como uma importante 

fonte de obtenção de dados, na medida em que permitiu a aquisição de uma vasta 

informação, rica em conteúdo, sobre o movimento associativo e os seus âmbitos. 

Revelou-se igualmente importante na pesquisa efetuada sobre o passado de associações 

que, pela sua atividade e dinamismo, deixaram marcas significativas no concelho de 

Ponte de Lima, ao nível social, cultural, educativo e desportivo. Foi efetuada a análise 

de artigos de imprensa da época, de livros de matrículas, de estatutos e de regulamentos 

das associações, no Arquivo e na Biblioteca Municipal de Ponte de Lima, com o intuito 

de entender como funcionavam e quais os seus reflexos na comunidade. 

 

3.5.2.  Pesquisa bibliográfica 

 

Tal como refere Bell (1997), todas as investigações implicam a leitura do que outras 

pessoas escreveram sobre o tema a estudar. Quivy e Campenhoudt (1998) defendem que 

qualquer trabalho de investigação se inclui num continuum e como tal existem correntes 

de pensamento que o poderão influenciar. Assim todo o investigador procura na 

bibliografia relacionada com o tema que está a investigar, contributos que lhe permitam 

aceder a diferentes perspetivas e construir o seu próprio conhecimento.  

Ao longo desta investigação, detivemo-nos com atenção sobre as leituras resultantes da 

pesquisa bibliográfica, pois tal como Quivy e Campenhoudt (1998:51) entendemos que 

“Seria ao mesmo tempo absurdo e presunçoso acreditar que podemos pura e 

simplesmente passar sem esses contributos, como se estivéssemos em condições de 

reinventar tudo por nós próprios”. 

Seguindo os cinco princípios propostos por Quivy e Campenhoudt (1998) procurámos 

orientar as leituras seguindo um mesmo fio condutor (1º princípio), evitando leituras 

excessivas e desnecessárias (2º princípio), tarefa que nem sempre foi fácil de 

concretizar. Procurámos também ler documentos que não se cingissem à mera 

apresentação de dados, mas que neles constassem análises, interpretações e reflexões 

sobre o assunto investigado (3º princípio). De igual forma, foi nossa intenção tomar 
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contato com diversas perspetivas de um mesmo assunto para que pudéssemos 

confronta-las (4º princípio). Tivemos ainda o cuidado de efetuar pausas entre leituras e 

de refletir sobre as mesmas (5º princípio), entendendo, tal como os autores, a 

importância da reflexão pessoal. 

 

3.5.3.  Inquérito por questionário 

 

Outra das técnicas utilizadas neste estudo foi o inquérito por questionário. Trata-se de 

um instrumento de recolha de informação, que consiste num modelo standard, que 

permite a obtenção de dados, os quais vão de encontro aos objetivos do estudo.  

O inquérito por questionário permite que o investigador, de uma forma rápida, obtenha 

dados, de uma amostra alargada do universo em estudo, sem que para isso seja 

necessária a sua presença. 

Outra vantagem desta técnica é a possibilidade que o investigador tem, após a recolha, 

de efetuar comparações, classificações, estabelecer relações, ou seja, de manejar os 

dados de acordo com o que pretende. 

Os questionários compõem-se por duas partes: a primeira contempla os dados pessoais 

ou de identificação, através dos quais se obtêm informações sobre o sexo, a idade, o 

estado civil, a morada, as habilitações académicas; a segunda diz respeito às questões 

que se pretendem colocar, as quais devem ser elaboradas com a preocupação de evitar 

resultados passíveis de erro. 

A preparação de um questionário não se apresenta, como pode parecer à primeira vista, 

como uma tarefa simples. Bell (1997) aponta para aspetos a ter em conta: tipo de 

questões; formulação das questões; apresentação; ensaio; distribuição e devolução dos 

inquéritos. 

Sendo as questões um dos fatores ao qual deve ser dada particular atenção, Ventosa 

(1992) alerta para alguns critérios a considerar na elaboração de um questionário: 
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 Devem fazer-se somente as perguntas necessárias, ou seja, aquelas que 

permitem a obtenção de dados que o investigador não possui e que não 

conseguirá arranjar de forma mais simples; 

 As perguntas devem ser relevantes quanto ao seu interesse e pela relação que 

estabelecem com o que se pretende saber. Um questionário conciso facilitará 

quer a sua aplicação, quer a análise dos resultados; 

 Sempre que possível, as perguntas devem ser construídas de maneira a 

poderem ser comparadas com outras, utilizadas noutros instrumentos. Esta 

comparação permitirá comprovar a fiabilidade dos resultados; 

 As perguntas devem ser construídas de forma simples e clara, permitindo um 

bom entendimento do que se pretende; 

 A precisão é outro fator de relevada importância, na medida em que 

perguntas precisas evitarão diferentes interpretações; 

 As perguntas devem ser concisas e diretas, rejeitando-se o uso de 

preâmbulos; 

 As perguntas devem ser objetivas, tendo o investigador o cuidado de, na sua 

formulação, não incitar a qualquer tipo de resposta; 

 O questionário deve obedecer a uma lógica progressiva, no sentido de 

organizar as perguntas do mais concreto para o mais genérico e do mais 

simples para o mais complexo. 

Ainda em relação às perguntas, os questionários podem constituir-se por perguntas 

abertas, às quais as respostas são dadas com liberdade e/ou perguntas fechadas, em que 

o inquirido escolhe a resposta dentro das alternativas que lhe são oferecidas.  

As perguntas abertas dão uma maior liberdade de resposta ao inquirido, mas são de 

difícil análise, nomeadamente pelo facto de o inquirido poder dar respostas que se 

afastam do que o investigador pretende. 

As perguntas fechadas são de resposta fácil, são precisas e concretas, não havendo o 

risco de fuga ou afastamento do tema a investigar. Os inquéritos, com este tipo de 
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perguntas, são passíveis de serem aplicados a um grupo alargado de sujeitos, num curto 

período de tempo, sendo a sua análise efetuada com mais rapidez. 

Nesta pesquisa, o questionário foi elaborado de forma a obter informações pertinentes 

acerca do tema em estudo, procurando-se dar respostas às questões da pesquisa. 

Do questionário faziam parte 20 questões, duas das quais com um alínea. Procurámos 

utilizar uma linguagem simples e clara e, tendo em conta o que foi referido 

anteriormente, demos preferência às perguntas fechadas. 

Procurámos obter dados sobre as associações: nome, morada, contactos, ano de 

fundação, localização geográfica, tipo de associação e instalações. Procurámos também 

saber quais as principais atividades desenvolvidas, se são planeadas e avaliadas, se 

existe participação dos sócios e da comunidade em geral, se existem parcerias com o 

poder local e práticas interassociativas, de onde provêm as verbas (apoios/receitas) e em 

que medida as associações consideram contribuir para o desenvolvimento do concelho 

de Ponte de Lima.    

Foram entregues pessoalmente ou enviados por correio eletrónico 130 inquéritos, tendo 

sido 106 as associações que responderam. A sua distribuição decorreu no mês de 

Outubro de 2011 e a sua recolha terminou no final do mês de Novembro, tendo sido 

nesta data iniciada a sua análise. 

De referir que excluímos os grupos informais no nosso estudo, embora acreditemos que 

também estes contribuem para o enriquecimento das dinâmicas socioculturais nas 

freguesias limianas. De igual forma foram excluídas associações profissionais, sindicais 

e outras com fins lucrativos, por não se enquadrarem neste estudo. 
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CAPÍTULO IV – CONTEXTO DA PESQUISA 
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4. Ponte de Lima – Caraterização do Concelho 

 

 

4.2. Breve enquadramento geográfico e populacional 

 

Ponte de Lima, vila nortenha, situada na região do Minho, em pleno coração do Vale do 

Lima, é sede de um município com 320,26 km² de área e 43594 habitantes, distribuídos 

por 51 freguesias, maioritariamente rurais. Pertencente ao distrito de Viana do Castelo, 

o concelho de Ponte de Lima tem como concelhos vizinhos Paredes de Coura (a Norte), 

Arcos de Valdevez e Ponte da Barca (a Norte), Vila Verde (a Sueste), Barcelos (a Sul), 

Viana do Castelo e Caminha (a Oeste) e Vila Nova de Cerveira (a Noroeste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 - Mapa do concelho de Ponte de Lima 

 
Fonte: http://pontedelima.com/acessos/mapa-do-concelho/ 

 

http://pontedelima.com/acessos/mapa-do-concelho/
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4.2.1.  Atividades económicas 

 

Relativamente à agricultura constata-se que as propriedades agrícolas são 

essencialmente de minifúndio. A abundância de cursos de água, as caraterísticas do solo 

e o clima, permitem o cultivo de diferentes produtos, entre os quais se destaca o milho, 

a batata e o vinho. 

A cultura da vinha merece especial destaque com a produção de vinho verde, parte do 

qual é para consumo próprio e uma parte, geralmente maior, é levada para a Adega 

Cooperativa de Ponte de Lima. 

Constata-se porém, que esta atividade produtiva é desenvolvida sobretudo pela 

população mais idosa, constatando-se haver um afastamento por parte dos mais jovens 

que se distanciam da agricultura, havendo cada vez mais terras por cultivar. 

No que diz respeito à indústria, a existência de dois polos industriais localizados nas 

freguesias de Gemieira e Queijada criaram condições para a instalação de um maior 

número de empresas no concelho, destacando-se as do ramo Automóvel e 

Agroalimentar. 

A indústria extrativa e de transformação de granito e pedra natural é muito significativa, 

sobretudo na freguesia de Arcozelo, pelo que futuramente, o concelho será dotado com 

um polo dedicado a esse tipo de indústria, sendo a esse nível pioneiro no panorama 

nacional.  

O setor dos serviços é o que mais emprego tem gerado no concelho, sendo os serviços 

bancários, os seguros, a hotelaria e a restauração os que revelam maior 

representatividade.   

O comércio nas freguesias é pouco significativo e é à sede do concelho que a população 

se dirige, onde é abundante o comércio tradicional e onde também se encontram 

superfícies de maior dimensão, sobretudo na área alimentar. 

O turismo é um recurso da região que atrai turistas nacionais e estrangeiros. O Turismo 

Rural encontra-se bastante incrementado no concelho, havendo uma vasta oferta nas 

modalidades de agroturismo, turismo de habitação e turismo em espaço rural. Tem 
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vindo a aumentar o número de empreendimentos turísticos, de infraestruturas e eventos 

que atraem muitos visitantes a terras limianas.   

O Campo de Golfe, o Centro Equestre do Vale do Lima,  o Clube Náutico, a Expolima, 

o Museu do Brinquedo Português, o Albergue de Peregrinos, os Jardins Temáticos, o 

Festival Internacional de Jardins, a Quinta de Pentieiros, a Área Protegida das Lagoas 

de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, a Feira do Cavalo, um programa cultural 

diversificado e a beleza natural da paisagem, são fatores de eleição para que os turistas 

procurem conhecer, com mais profundidade, Ponte de Lima Terra Rica da Humanidade. 

 

4.2.2. Ponte de Lima na História 

 

Região habitada desde a pré-história, Ponte de Lima entra na História aquando da 

invasão romana e da célebre travessia do Lima - Rio Lethes, o Rio do Esquecimento, 

temido pelos romanos e à volta do qual proliferavam lendas e superstições. 

A sua importância continuou crescente, quando o Conde D. Henrique de Borgonha e D. 

Teresa contraem matrimónio e lhes é entregue o Condado Portucalense. Já após a morte 

do marido, D. Teresa concede, em 1125, o Foral ao então denominado Lugar de Ponte. 

“Com o objectivo de incrementar o desenvolvimento de uma povoação junto à 

única ponte então existente sobre o rio Lima, lugar de passagem entre o 

noroeste do condado portucalense e a Galiza ocidental, e portanto de inegável 

interesse sob os pontos de vista económico e militar, numa data em que as 

fronteiras ainda andavam muito longe de estar definidas, a D. Teresa pareceu 

conveniente «ut faciam villam supranominato loco Ponte cautum», isto é, 

tornar couto a vila situada no referido lugar de Ponte.”  

                  (Reis, 2000:57) 

A antiga ponte construída pelos romanos, da qual ainda hoje existe uma parte (fora do 

leito do rio) sempre teve grande importância para as gentes limianas. 
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“Predominantemente porque era a única sobre o rio Lima, a ponte foi desde 

sempre o qualificativo de uma comunidade que com ela e por ela nasceu.” 

                      (Andrade, 1990:12) 

A atribuição do Foral traduziu-se em autonomia e desenvolvimento, sendo que o fator 

que mais contribuiu para esse desenvolvimento foi a feira, que atualmente continua a 

realizar-se e que é a mais antiga de Portugal (Reis, 2000). 

“O Foral de D. Teresa assinala e reforça as prerrogativas e privilégios a esta 

feira. É à volta da ponte e da feira, intimamente ligadas ao rio, que a urbe 

nasce, cresce e se singulariza, constituindo caso único e excepcional dentro do 

panorama urbano português e património excepcional de valor universal. 

Trata-se de um facto histórico que penetra nas entranhas da sua identidade.” 

                    (Campelo, 2007:104) 

Na Idade Média uma nova e imponente ponte foi construída sobre o rio Lima que, para 

além de facilitar o contato entre as margens do rio, tinha o grande objetivo de facilitar a 

ligação entre a importante cidade episcopal, que era Braga, e o muito procurado centro 

de peregrinação de Santiago de Compostela. Ao longo dos tempos, a ponte recebeu 

várias beneficiações e, hoje, não só continua a ser utilizada, por elevado número de 

pessoas, como também continua a ser muito valorizada por toda a comunidade. 

A vila limiana possuía uma ampla muralha, cujo objetivo era a proteção da vila, e que 

simultaneamente definia o seu perímetro urbano. A sua demolição iniciou-se em 1788 e 

continuou durante o século XVIII, no entanto ainda é possível encontrar alguns dos seus 

elementos. 

Ponte de Lima é uma terra rica em factos e acontecimentos históricos, que marcaram 

decisivamente o seu desenvolvimento e o seu percurso na História. 
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4.2.3. Património imaterial 

 

Ponte de Lima possui um vasto património imaterial fruto das vivências, dos saberes, 

dos usos, dos costumes e das tradições das suas gentes, que estiveram e continuam 

presentes no seu quotidiano.  

A riqueza da herança patrimonial legada à comunidade limiana é avultada e marca a sua 

identidade, na medida em que é um processo resultante do dinamismo social e criativo, 

que ao longo de várias gerações vem sendo construído, transmitido e preservado. 

O concelho, marcadamente rural, é rico em manifestações populares e religiosas que lhe 

conferem uma identidade muito própria e dão visibilidade às suas expressões mais 

genuínas e também àquelas que foram sofrendo mutações com o passar dos tempos. 

As orações, as ladainhas, as lendas, os contos, as lengalengas, as cantigas ao desafio, 

proliferam em todas as freguesias, sobretudo na memória dos mais velhos e, cada vez 

mais, cativam o interesse dos mais novos, que voltam a manifestar interesse pelo 

património oral. 

As festas e romarias, que nunca deixaram de ser um ponto alto na dinâmica das aldeias, 

chamam à participação novos e velhos que, de forma harmoniosa, congregam o 

religioso e o profano.  

Multiplicam-se por todo o concelho, sobretudo no verão, as romarias, nas quais são 

venerados os santos padroeiros e onde não faltam as procissões, os bailes, os concertos 

pelas bandas filarmónicas, os grupos de bombos, os leilões de tabuleiros, o fogo-de-

artifício… 

Das romarias limianas destacam-se a do Senhor do Socorro, na Labruja; a da Senhora 

da Boa Morte, na Correlhã; a do Senhor da Saúde em Sá; a de Santa Justa, em S. Pedro 

de Arcos e muitas outras, que atraem elevado número de devotos e festeiros. 

Pela sua imponência e grandiosidade, as Feiras Novas assumem uma dimensão que 

ultrapassa, em larga escala, o âmbito concelhio e exercem uma influência de 

atratividade nacional e internacional 
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As Feiras Novas são as tradicionais festas concelhias, em honra de Nossa Senhora das 

Dores. Remontam ao ano de 1826 e encerram o ciclo das festas do concelho e também 

do distrito. Esta romaria revela-se um momento ímpar, de manifestações transversais a 

toda a cultura popular. 

Ao longo do ano, Ponte de Lima, vive diferentes momentos, nos quais são 

reconstituídas tradições seculares: o cantar das Janeiras; a Sarrada da Velha; a Queima 

do Judas; o Compasso Pascal; os Maios; a Vaca das Cordas; o Auto dos Turcos; o Auto 

de Santo António; o Samiguel, em Cabaços...  

Para além de tudo quanto foi referido, também os saberes, as artes tradicionais, o 

folclore, os trajes; os jogos tradicionais, a gastronomia, os rituais, as práticas 

agrícolas… constituem a matriz do património imaterial de Ponte de Lima.  

 

4.3. Sinais do Associativismo no concelho de Ponte de Lima 

 

Não pretendendo apresentar um estudo exaustivo acerca dos primórdios do movimento 

associativo no concelho de Ponte de Lima, considerámos pertinente fazer, para leitura e 

entendimento do associativismo no presente, uma breve retrospetiva histórica, buscando 

sinais que permitam conhecer algumas das primeiras associações limianas. 

Algumas destas associações, de que são exemplo a Assembleia Primeiro de Dezembro e 

a Associação de Socorros Mútuos de Ponte de Lima, tiveram grande relevância no seu 

tempo, e embora tenham sucumbido ao passar dos tempos, ainda hoje encontramos 

reflexos do seu trabalho no concelho de Ponte de Lima. Outras resistiram, remodelaram-

se, adaptando-se aos tempos, sempre novos, numa constante evolução que lhes permite 

continuar a assumir um papel de relevância na comunidade.  

Pesquisas realizadas por diversos autores e notícias recolhidas na imprensa local da 

época (Jornal O Commercio do Lima; Jornal Cardeal Saraiva) permitem-nos constatar a 

importância da intervenção das associações na vida da comunidade limiana, no passado. 
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4.3.1. Assembleia Primeiro de Dezembro  

 

A associação Assembleia Primeiro de Dezembro foi fundada no primeiro dia do mês de 

Dezembro de 1868 (Araújo, 1987) e segundo essa fonte esta designação viria a ser 

alterada para Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro, em 30 de Novembro de 1888. 

Posteriormente, em 1916 passou-se a denominar Assembleia Limarense, nome pelo 

qual era popularmente conhecida. Ainda nesse ano ocorreu nova alteração, ficando a 

designar-se Assembleia Limiense, podendo ler-se no Elucidário Regionalista de Ponte 

de Lima (2005:175): 

“Foi inaugurada no dia 1 de Dezembro de 1868, sob bons auspícios; ar de 

grande gala e regozijo nacional, entre garridas flâmulas de festa, ao som do 

sugestivo Hino da Restauração, acompanhado do estralejar de indispensáveis 

foguetes que nas alturas glorificavam estrondosamente os ínclitos heróis de 

1640.” 

Esta associação era constituída pelas camadas mais altas da sociedade limarense, termo 

utilizado para identificar as pessoas de Ponte de Lima, e tinha como objetivo 

proporcionar convívio, tertúlias, festas e diversões aos seus associados e respetivas 

famílias. Através da consulta do Livro de Matrícula dos associados, cujos registos 

dizem respeito ao período compreendido entre 1 de Dezembro de 1868 e 31 de 

Dezembro de 1916, verifica-se que os sócios eram pessoas, em grande número, do 

concelho e detentoras de elevado estatuto social na época: juízes, médicos, militares de 

alta patente, advogados, funcionários públicos, procuradores, capitalistas, elementos do 

clero, nobres e representantes das casas fidalgas. Tratava-se pois de uma associação 

elitista, que inicialmente contava com cinquenta e três sócios, número que foi crescendo 

com o avançar dos anos e com o dinamismo das diferentes direções, que conduziram os 

destinos da Assembleia Primeiro de Dezembro. 

Procurada pelos seus sócios com a chegada da noite, após os afazeres diurnos, era palco 

de momentos de ócio e lazer, onde as conversas abarcavam os mais diversos temas e 

assuntos da atualidade e onde o Voltarete, o Wist-Bridgeram, o bilhar e outros jogos de 

mesa, possibilitavam um animado convívio. Por outro lado os bailes e as soirées, 

destinadas aos sócios e suas famílias, ocupavam um lugar de destaque na atividade da 

Sociedade Limarense. Eram acontecimentos sociais restritos, nos quais havia lugar para 
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as senhoras, que apenas frequentavam a Assembleia nestas ocasiões. À imprensa local, 

não passavam despercebidos tais eventos. Sobre uma determinada soirée, o Commercio 

do Lima (1907) referiu o seguinte: 

“Hoje tem lugar na Assembleia Limarense uma soirée, promovida por um 

grupo de rapazes da nossa melhor sociedade e da mais fina flôr de Ponte de 

Lima. É de esperar que as gentis damas pontelimenses com a sua presença 

dêem realce a esta festa, que lhes é proporcionada por corações cheios de vida 

e…amor.” 

      (nº 33, de 4 de Abril, s/p) 

Os saraus e os concertos musicais eram acontecimentos frequentes, nos quais os 

músicos apresentavam as suas qualidades artísticas, perante uma plateia entusiasmada e 

apreciadora. O Commercio do Lima, em 7 de Março de 1908, destacou que na 

Assembleia Limarense 

“Apezar de promovida á ultima hora muito á pressa, decorreu animadissima a 

soirée que na terça-feira ultima se realisou na «Assembleia Limarense»(…) 

Foi uma noite deliciosamente passada e não nos lembra de ter visto ha muito 

tempo, naquella casa de recreio, reunião tam animada e que tam bôas 

impressões deixasse. (…) ” 

     (nº82, de 7 de Março, s/p) 

 

Tais eventos são igualmente mencionados pelo Elucidário Regionalista de Ponte de 

Lima, no qual o sócio nº212
15

 da Assembleia Limarense (2005:179) declara: 

“Nestas noites de festa, eram elementos de singular destaque os sócios João 

Carlos do Vale, natural de Viana do Castelo que, na nossa terra veio a 

constituir família, professor de música de invulgar valor, tendo sido violino 

principal da orquestra do Real Teatro de S. Carlos.(…) O bondoso e querido 

Padre António Perre, o simpático Padre Perre, violinista amador, alma de 

artista, de técnica perfeita (…).” 

                                                             
15

 Padre Celestino Candido do Valle, como consta do Primeiro Livro de Matrículas dos Sócios da 
Assembleia Primeiro de Dezembro 
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Outras atividades de índole cultural, nomeadamente exposições, eram frequentemente 

organizadas no salão da Assembleia Limarense, e sobre a exposição de Fausto 

Gonçalves pode ler-se no nº 848, de 30 de Outubro do Cardeal Saraiva, em 1930:  

“Fausto Gonçalves, que apesar de muito novo, é já um nome consagrado da 

pintura portuguesa, expôs mais uma vez, antes de partir para Coimbra, alguns 

dos magníficos quadros que colheu na nossa terra durante a sua última 

temporada em Ponte de Lima. Os trabalhos que levou a esta exposição, foram 

o encanto espiritual de todos aquêles que tiveram o feliz ensejo de visitar o 

salão da Assembleia Limarense na tarde do ultimo domingo (…)” 

              (p.1) 

Em 1887 a Assembleia Primeiro de Dezembro, tomou a iniciativa de criar a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, como confirma a Ata de 

Instalação da Companhia dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, cujo presidente 

foi Policarpo da Gama:  

“ (…) e procedeu-se imediatamente à eleição da mesa provisória gerente, 

ficou esta assim constituída.  

Presidente – Policarpo da Gama d’Araújo d’Azevedo; Vice-Presidente – José 

Maria Marinho d’Aguiar; Primeiro Secretário – António Afonso Ferreira; 

Segundo dito – António Faria da Silva; Tesoureiro – João Bento Gonçalves. 

Por proposta do associado João Maria Manso ficou a mesa autorizada a 

tratar da aprovação dos estatutos e a entender-se com a Câmara Municipal 

deste concelho sobre a cessão do que se formar e sobre a inclusão no primeiro 

orçamento duma subvenção razoável para os encargos da mesma companhia. 

E para constar todos os associados presentes com a precedência da respectiva 

autoridade administrativa e por mim secretário, António Afonso Ferreira que 

a escrevi.” 

           (Tito de Morais, 2007:13) 

A intervenção desta associação não se restringiu apenas a proporcionar aos seus 

associados momentos de convivialidade e sociabilidade. Na verdade, na sua atuação 

houve a preocupação em dar resposta a uma necessidade premente na sociedade 

limiana, verificando-se um alargamento da sua ação, muito para além do grupo que a 
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constituía, ao responder a um problema coletivo, cujo resultado constituiu uma mais-

valia para Ponte de Lima e para o seu desenvolvimento. 

 A Associação dos Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima trilhou 

um rumo próprio, inserida no movimento associativo concelhio e hoje, após 124 anos, 

continua a desenvolver a sua atividade em benefício de toda a comunidade. 

 

4.3.2. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 

 

O facto dos meios de combate aos incêndios no concelho de Ponte de Lima serem 

mínimos levou a que um grupo de sócios da Associação Primeiro de Dezembro 

deliberasse criar a Associação dos Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de 

Lima, em 1887. Na época, Ponte de Lima apenas dispunha de uma Bomba de Incêndio 

(Tito de Morais, 2007), adquirida pela edilidade na década de 1860, a qual se 

encontrava sob a responsabilidade de um funcionário da autarquia, ao qual cabia a sua 

manutenção. Face a tão sentida falta de recursos, o nascimento desta associação 

adquiriu uma importância fundamental.  

Instalados na associação Limarense, onde permaneceram até 1888, altura em que se 

mudaram para os baixos de um prédio junto à igreja Matriz, os bombeiros voluntários 

viram, em 13 de Abril de 1888, os seus estatutos serem aprovados por alvará do 

Governo Civil de Viana do Castelo (Castro e Sousa, 1986), data em que já contava com 

elevado número de sócios. No dia 19 de Setembro desse mesmo ano, foi inaugurada a 

Associação dos Bombeiros e vivia-se então o primeiro dia das Festas do Concelho – 

Feiras Novas, em honra de Nossa Senhora das Dores.  

A participação desta associação nas Feiras Novas passou a ser muita, cabendo-lhe por 

diversas vezes a sua organização, conforme registou o Commercio do Lima, nº 4, de 13 

de Setembro em 1906: 

“ (…) Dia 19 – Primeiro dia de festas e primeira feira franca. Ao romper da 

madrugada uma salva de 21 tiros anunciará os festejos desse dia, levados a 

efeito pela simpática e benemérita Associação dos Bombeiros Voluntários. Às 

10 horas da manhã, sairá da sede da Associação, à Praça da Rainha, todo o 
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corpo activo, acompanhado da respectiva banda, dirigindo-se á Igreja Matriz, 

onde será rezada uma missa por ser esse o dia do seu aniversário. Pelas 4 

horas da tarde, revista do material de incêndios. À noite deslumbrantes 

iluminações no largo de Camões, caprichosamente engalanado e onde, num 

elegante coreto a excelente banda dos nossos voluntários executará, com a sua 

conhecida correcção, algumas das mais mimosas peças do seu selecto 

repertório, de modo a abrilhantar a Kermesse que aquela Associação promove 

(…) Dia 21 – (…) Às 4 horas abrir-se-á no Largo de Camões a segunda 

Kermesse, tocando a Banda dos Voluntários. (…)”                                                       

     

Mantém-se há mais de um século a ligação desta associação à maior festa do concelho, 

uma das maiores do país. 

 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima expandiu a 

sua área de intervenção às áreas social, cultural e recreativa, não a confinando apenas à 

proteção civil. Procurando auxiliar os sócios e as respetivas famílias, em situação de 

doença, foi fundada em 1921, a Caixa de Inabilidades.  

 

No âmbito cultural e recreativo apresentou-se como promotora de inúmeras iniciativas 

envolvendo os seus associados e a própria comunidade. A consagração estatutária de 

uma sala de leitura; a existência de uma Banda de Música no início do século XX, a 

instituição de uma biblioteca e a constituição de um Orfeão na década de 40 e de uma 

Fanfarra na década de 70, do mesmo século, são sinais reveladores da dinâmica 

sociocultural que Associação dos Bombeiros trouxe ao concelho de Ponte de Lima. 

 

Várias foram as notícias, que ao longo dos tempos foram surgindo na imprensa escrita, 

as quais se apresentam como testemunhos de vitalidade desta associação, em termos de 

intervenção e participação, como se pode constatar nesta notícia do Cardeal Saraiva, 

nº649, de 9 de Julho de 1925, onde se menciona a atividade da Banda dos Bombeiros 

Voluntários:  

 

“A Banda dos Artistas desta Vila que se encontrava muito desorganizada, em 

virtude da saída do seu regente e outros elementos, passou para os Bombeiros 
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Voluntários, onde lhe estão imprimindo o maior incremento (…) ontem á noite 

a mesma banda fez-se ouvir no corêto da Praça da República sob a hábil 

regencia do sr. José Gonçalves Meireles, de Braga.” 

    (p.1) 

 

A fanfarra, cuja criação teve como objetivos a dinamização da instituição, a ocupação 

dos tempos livres dos bombeiros e dos jovens locais e a angariação de fundos, foi muito 

participada e bem aceite pela comunidade, segundo se pode ler no nº 2772 do Cardeal 

Saraiva, do dia 7 de Abril de 1978: 

 

“A Corporação dos Bombeiros Voluntários desta vila, teve a louvável 

iniciativa de formar a sua charanga, o que aliás, já outras Corporações o 

tinham feito há largos anos, mas… sempre chegou o dia. E’ composta por 13 

elementos assim distribuídos: 6 clarins, 2 timbalãos, 4 caixas e 1 bombo. A 

aquisição deste indispensável material, para a sua organização foi custeada, 

parte pela receita da festa em honra do Corpo Activo, organizada em 1 de 

Janeiro deste ano, e a restante de fundos do mesmo Corpo. Não pode ficar por 

aqui esta Charanga, é necessário a aquisição de mais instrumentos, para que 

num futuro próximo possamos orgulhar-nos da Fanfarra desta Corporação. 

Para tanto é preciso que todos os bons Limianos dêem um pouco da sua ajuda 

a esta formação em vista.”  

                                        (p.3) 

 

Facto ainda não referido, mas que pela importância adquirida se justifica, é a instalação 

desta associação em 19 de Setembro de 1905 no espaço onde havia funcionado o Teatro 

D. Fernando (Castro e Sousa, 1986), atualmente auditório da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima. Estas novas instalações, mais amplas e com melhores condições, 

possuíam um salão de convívio, o qual foi animado com bailes e outros eventos 

mobilizadores da população limiana. O Commercio do Lima e o Cardeal Saraiva 

elogiam os eventos que são realizados nesse Salão dos Bombeiros Voluntários, que 

prevêem todas as faixas etárias e rituais diversos, como o Carnaval, conforme se pode 

ler em edições de épocas diversas: 
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“Neste salão faz hoje a sua estreia, pelas 8 e meia horas da noite, a 

Companhia Internacional de Variedades (…) Esta companhia representa um 

acontecimento artístico entre nós (…) Amanhã haverá, ás 3 horas da tarde, 

uma festa no mesmo salão dedicada à petizada pontelimense, com entrada 

gratuita.” 

      (O Commercio do Lima, nº 182, de 26 de Março de 1910, s/p) 

 

“O corpo activo da humanitária Associação dos Bombeiros Voluntários desta 

vila promove no próximo domingo, 24 do corrente, e nos dias 2 e 4 de Março 

atraentes bailes de mascaras que devem resultar brilhantíssimos. O produto 

líquido dos mesmos reverterá a favor da caixa de inhabilidades da mesma 

associação.” 

                    (Cardeal Saraiva, nº591, de 17 de Fevereiro de 1924, s/p) 

Os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima mantiveram-se nestas instalações durante 

75 anos, mudando-se no ano de 1980 para nova sede, nos antigos quartéis militares do 

Batalhão de Caçadores 12, onde permaneceram até 25 de Setembro de 2011, data em 

que, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, na freguesia da Feitosa, foi inaugurado o 

novo quartel.  

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima vem desde há 

mais de um século, a prestar serviços à comunidade, não só ao nível da prestação de 

socorros, mas também a nível sociocultural, sendo portanto uma referência na história 

associativa do concelho. 

 

4.3.3. Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Ponte de Lima 

 

Em Portugal, as Associações de Socorros Mútuos, primeiras formas de solidariedade 

operária, tiveram um acelerado crescimento depois de 1870, motivado pelos graves 

problemas que na altura afetavam a classe operária, nomeadamente o agravamento das 
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condições de vida e de trabalho dos operários fabris e a precariedade da existência dos 

artesãos (Cascão, 1993). 

As crises económicas do século XIX, o êxodo rural e o inerente aumento da mão-de-

obra nos centros urbanos, a modernização dos processos produtivos e a consequente 

desvalorização do trabalho, foram fatores que levaram à degradação das condições de 

trabalho dos operários e à diminuição de salários. 

Com longas jornadas de trabalho, em espaços impróprios, auferindo de reduzidos 

salários e sem direito a férias, a proteção e assistência na doença, na invalidez ou na 

velhice, as classes trabalhadoras e suas famílias viviam com níveis de vida muito 

baixos. 

Nestas circunstâncias de degradação social, surgiram as Associações de Socorros 

Mútuos que procuravam, sobretudo, a proteção do operariado:  

“(…) tinham como fins principais proteger os trabalhadores por conta própria 

ou de outrem, braçais ou não, na incapacidade por acidente ou por doença, na 

falta de trabalho, na prisão e na velhice, e assegurar os meios de subsistência 

aos seus familiares, em caso de morte ou invalidez permanente.”  

                       (Cascão, 1993:540) 

A miséria, não só material, mas também física e moral, tornou-se a principal questão 

social do século XIX e nesse contexto as Mutualidades apresentaram-se como as 

primeiras formas de solidariedade operária. Estas associações contavam, em alguns 

casos, com o apoio de benfeitores da burguesia empresarial que agiam motivados, 

somente, por questões humanitárias e caritativas, ou que também procuravam a criação 

de condições de estabilidade entre a classe trabalhadora.  

O associativismo ligado às questões sociais terá surgido no concelho de Ponte de Lima 

na segunda metade do século XIX, altura em que, pelas razões apontadas anteriormente, 

por todo o país, se verificava um crescimento acelerado deste género de associações.  

Vieira
16

 acerca do mutualismo em Ponte de Lima refere que a imprensa local noticiava, 

no ano de 1866, movimentações com vista à formação da denominada Sociedade 

Artística Limarense, apresentada como "Caixa economica Monte-pio". A imprensa da 

                                                             
16 Vieira, in http://limianismo.blogspot.com (Acedido em 20/08/2010)  

http://limianismo.blogspot.com/
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época registava ainda, outras tentativas que visavam a constituição de associações 

similares, nomeadamente a formação, por iniciativa de comerciantes, de uma associação 

cuja finalidade era o auxílio mútuo entre os sócios. Porém, do rumo tomado por esta 

associação não se encontram registos, pelo que se poderá depreender que terá sido 

extinta.  

Já em 1907 se inicia a formação da dita Sociedade dos 31, constituída por trinta e um 

industriais da vila de Ponte de Lima, cujo principal objetivo se prendia com a proteção 

dos seus membros em situação de doença: 

“Sociedade dos 31 

No domingo passado reuniram 31 indivíduos desta villa, industriais, para 

mutuamente se protegerem em caso de doença. O indivíduo que pertença a 

esta sociedade terá 300rs diários enquanto que se não restabeleça. Para isto 

os 31 socios terám que entrar semanalmente com a insignificante quantia de 

40 reis; e caso algum sócio adoeça antes que o cofre esteja habilitado a pagar 

os 300 reis a cada doente, cada um dos associados dará 10 reis diários para 

cada doente e assim obterám a desejada quantia. Após uma curta discussão 

foram aceites as bases da nova associação e immediatamente eleito o corpo 

gerente (…) ” 

        (Commercio do Lima, nº30, 14 de Março de 1907, s/p) 

 

A Sociedade dos 31 funcionou como uma plataforma para a formação da denominada 

Associação dos Socorros Mútuos dos Artistas de Ponte de Lima. 

A Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Ponte de Lima, cujos estatutos foram 

aprovados em 2 de Abril de 1908 tinha por fim “ (…) Soccorrer os sócios doentes ou 

impossibilitados temporariamente de trabalhar, e fazer funeral aos que falleceram.” 

(art.º 3º do Capítulo I dos Estatutos). Previa ainda, de acordo com o ponto único dos 

mesmos estatutos, que o socorro médico fosse alargado aos familiares dos associados. 

De referir que, para além de preocupações ao nível da saúde e da assistência a sócios e 

familiares, esta associação demonstrava igualmente estar atenta a questões de cariz 

cultural e educativo, como é percetível no capítulo XIII do seu Regulamento Interno, 
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intitulado “Instrucção, Bibliotheca e Conferencias” (Regulamento Interno, 1908:27). 

Encontrava-se conjeturada a cedência das instalações da associação para a realização de 

cursos com os filhos ou parentes dos associados (art.º 76), bem como para a realização 

de preleções ou conferências (art.º78). Encontrava-se também prevista a organização de 

uma biblioteca e gabinete de leitura, com horários de consulta e leitura diurnos e 

noturnos (art.º77).  

O aparecimento desta associação, numa conjuntura social desfavorável aos operários e 

suas famílias, foi muito enaltecido na época, como se pode verificar através da leitura 

referente à sessão inaugural da Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Ponte de 

Lima:  

“Como está na memoria de todos, por diversas vezes se fizeram tentativas 

para crear entre nós uma associação de socorros mútuos, chegando alguns 

indivíduos, animados da melhor vontade – e entre eles quem escreve estas 

linhas, - a lançar as bases para esse fim, efectuando reuniões em que se deu 

começo á elaboração de estatutos e outros trabalhos preparatórios. Porém 

quando tudo parecia estar em bom caminho para a realisação efectiva de tam 

útil empreendimento, surgiram obstáculos, que se afiguravam difíceis de 

vencer, e então o desanimo duns e os receios doutros, traziam ao espírito de 

todos o convencimento de que essa ideia era irrealisavel. E por isso… nada 

feito, queremos dizer – tudo desfeito! Não o entendeu, porém, assim um grupo 

de artistas nossos que, compenetrando-se de que o querer é poder há menos de 

um anno organisou uma sociedade, com carácter particular, que se denominou 

dos Trinta e um de cujo numero era composta, a qual foi inicio, sem duvida 

alguma, o alicerce inteligentemente preparado para a fundação da actual 

Associação de Socorros Mutuos dos Artistas de Ponte de Lima, que hoje se 

acha legalmente constituída, graças aos esforços e perseverança dos seus 

iniciadores (…) ”  

                         Commercio do Lima nº91, de 9 de Maio de 1908, s/p) 

A Associação de Socorros Mútuos de Ponte de Lima veio a tornar-se uma associação 

com elevado número de sócios, que nela viam uma forma de assegurar o seu futuro e os 

dos seus familiares, em caso de se depararem com dificuldades acrescidas. 
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 Durante vários anos esta associação desenvolveu um trabalho significativo no seio da 

comunidade, no qual não só envolveu os seus associados, como também outras 

associações, no que hoje chamamos de interassociativismo: 

“Associação de Socorros Mutuos 

Festa do 16.º Aniversário 

Realizam-se no proximo domingo, 4 de Maio, imponentes festas 

comemorativas do 16.º aniversario da fundação da Associação de Socorros 

Mutuos dos Artistas desta vila, promovidas a expensas dos seus associados. 

Constarão da parte da manhã, missa no templo da Matriz; e de tarde, 

excursão á aprazível montanha de Santa Maria Magdalena, na qual tomarão 

parte todas as associações locais, carros alegoricos, Zés Preiras e uma 

excelente banda de musica.” 

                          (Cardeal Saraiva, nº598, de 27 de Abril de 1924, s/p) 

 

Também ao nível do mutualismo se verificou no seio da comunidade limiana, 

nomeadamente entre os industriais, a capacidade de mobilização, organização e união 

de esforços com vista à resolução de problemas comuns.  

A Associação dos Socorros Mútuos dos Artistas de Ponte de Lima desempenhou um 

papel interventivo com significativa importância, face à fragilidade vivida a nível 

político, económico e sociocultural. 

 
 

4.3.4. Associação Desportiva «Os Limianos» 

 

A Associação Desportiva «Os Limianos» fundou-se em 1953, tendo, todavia, alguns 

antecedentes que valerá a pena recordar para melhor se entender o movimento 

associativo de cariz desportivo em Ponte de Lima. 
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A pesquisa efetuada na imprensa limiana do início do século XIX leva à constatação de 

que a prática desportiva institucionalizada era inexistente na época, ou então não era 

valorizada enquanto notícia. 

Nas diferentes freguesias do concelho, os jogos coletivos, nomeadamente os jogos 

tradicionais assumiam destaque nos momentos de lazer das comunidades.  

“Região encantadora, nas margens do Lima, desde sempre que aqui se 

praticou desporto, quem sabe quiçá, herança de civilizações que noutras Eras 

aqui floresceram… São ainda hoje, exemplo os jogos do Pau, na freguesia da 

Boalhosa, e lugar da Armada, este de Beiral, o do Galo em S. João da Ribeira, 

o do prego ou inclo (…) ” 

    (Tito de Morais, 1984: s/p)  

O futebol surgiu, pela primeira vez, em Ponte de Lima, na primeira década do século 

XX, causando um forte impacto junto dos mais jovens. Sobre o aparecimento do futebol 

no concelho, Carlos (2001) refere: 

“Pensa-se que o futebol foi introduzido em Ponte de Lima por Francisco de 

Abreu de Lima que, por volta de 1910, apareceu com uma bola de couro no 

Campo do Arnardo, freguesia de Arcozelo, provocando uma natural agitação 

junto dos rapazes desse tempo. Era o “nascimento” do desporto rei em Ponte 

de Lima.” 

     (p. 187) 

Muito embora em 1914, a imprensa local referisse haver indícios indicadores do 

aparecimento de um clube desportivo em Ponte de Lima, visivelmente desejado, tal 

acontecimento terá apenas ocorrido alguns anos mais tarde. 

«O SPORT» EM PONTE DE LIMA 

“Parece que enfim se pensa a valer em organisar aqui um club que fomente o 

desenvolvimento fisico por meio do sport. Oxalá que a iniciativa vá avante e 

seja coroada do melhor éxito para que essa palavra deixe de ser um enigma 

como, infelizmente, para muitos, ainda é (…) Temos visitado terras bem mais 

pequenas que a nossa, onde o sport conta hoje verdadeiros apostolos e adeptos 
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fervorosos. (…) O foot-ball, pode ser um dos jogos que mais se tem divulgado, 

é sem duvida, excelente para principiar e dar realidade ao movimento a favor 

dos sport, que agora se inicia mas não é suficiente. Concordamos que «se não 

vai a Roma num dia» mas ocorre-nos lembrar que nem todos são adeptos 

desse jogo e por isso preciso se torna que esse club, em fundação, vá fazendo 

também para futuro e conforme os seus fundos, a propaganda do ateletismo, 

da ginastica e da luta.(…)”  

  (Commercio do Lima, n.º 370, de 11 de Janeiro de 1914, s/p) 

O primeiro clube de futebol em Ponte de Lima, de que há registo, terá nascido em 1919 

com a designação de Limiano Sport Club (Carlos, 2001). Este clube, composto por 

elevado número de estudantes, terá tido uma equipa de futebol até 1921, ano a partir do 

qual só lhe são conhecidas atividades recreativas. O Limiano Sport Club terá tido entre 

as suas valências uma tuna, possivelmente composta por jovens estudantes, que 

animava os diversos eventos organizados por esta associação, conforme se pode 

confirmar neste excerto do Jornal Cardeal Saraiva, em 1923: 

Limiano Sport Club 

“Nesta florescente casa de recreio e sport, recomeçaram os ensaios da sua 

tuna, dirigida pelo sr. Antonio Ferraz, notando-se muito boa vontade e um 

grande entusiasmo.” 

(Cardeal Saraiva, nº 585, de 30 de Dezembro de 1923, s/p) 

Entretanto outros clubes de futebol emanaram do seio da juventude limiana, 

nomeadamente o Triangulo Negro Atlético Clube (1922) e posteriormente, o Letes 

Atlético Clube, cujo período de vida foi breve. Foi precisamente no ano de 1924, que se 

deu uma fusão entre o Letes Atlético Clube e o Limiano Sport Club, tendo o primeiro 

sido absorvido pelo último. Por esta altura, os bailes e as “soirées dançantes” eram 

muito usuais, pois se por um lado eram uma forma de angariar fundos para as 

associações, por outro proporcionavam momentos de convívio e diversão. 

“Esteve interessantissima e deveras concorrida a soirée dançante, promovida 

pelos corpos gerentes do Limiano Sport Club, em 31 do mês findo, dançando-

se animadamente até ás 6 horas do Dia de Ano Novo. 
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Não podemos deixar de mencionar os diversos serviços distribuídos, que foram 

esmeradissimos e abundantes, havendo champagne á meia noite em ponto. 

(…)” 

         (Cardeal Saraiva, n.º 626, de 4 de Janeiro de 1925, p.3) 

 

Os anos 20, do século XX, foram na vila de Ponte de Lima, de grande dinamismo ao 

nível desportivo, essencialmente no que respeita a futebol. O Lusitano Futebol Clube, 

que contava com grande apoio dos comerciantes, era um outro clube que nessa altura 

causava fervor. Para além da sede do concelho, também a freguesia de Freixo, do 

concelho de Ponte de Lima, iniciava os seus passos no desporto 

“Realisa-se hoje pelas 15h., no Campo da Feira, um desafio de futebol entre o 

Lusitano Futebol Club, desta vila e o Freixoense Futebol Club de Freixo.” 

                           (Cardeal Saraiva, nº558, de 6 de Maio de 1923, s/p) 

Dois anos depois, em 1926, aparecia o Triunfo Sport Clube, que desde logo se tornou 

rival do Lusitano Futebol Clube.  

Sem condições mínimas para a prática desportiva, face à inexistência de um campo de 

futebol, os diferentes clubes competiam entre si e com os seus congéneres do distrito e 

até da vizinha Espanha, no rudimentar Campo da Feira, espaço que pelas suas 

características, causava a estranheza dos visitantes. Esta lacuna viria a ser suprimida em 

1927, ano em que o Triunfo e o Lusitano inauguraram os respetivos campos de jogos.  

O Triunfo instalou-se no campo de jogos, situado na Quinta da Corunheira, freguesia de 

S. João da Ribeira, enquanto o Lusitano inaugurava o Campo do Cruzeiro, na freguesia 

de Arca. Destes dois espaços desportivos sobreviveu aos tempos, o Campo do Cruzeiro 

que, ainda hoje, é o campo de jogos de «Os Limianos». Mais recentemente foi 

recuperado, pelo município, o campo do Triunfo, ao qual foi atribuído esse mesmo 

nome.  

Face às muitas dificuldades sentidas, os dois clubes acabariam por, no ano de 1930, se 

fundir num só – o Ponte de Lima Sport Clube. 

 “A mocidade pontelimense, verdadeiramente integrada numa boa orientação 

desportiva, e com o intuito de realçar cada vez mais o nome da sua terra, 
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resolveu fundir os dois clubs desportivos locais num unico que ficará a singrar 

na vida pontelimense com o nome de Ponte de Lima S. Club. Muito bem. Paz, 

harmonia e prosperidade”.  

 (Cardeal Saraiva, n.º818, de 9 de Janeiro de 1930, p.3) 

Com este Clube jogaram importantes equipas do futebol nacional, nomeadamente o 

Sporting Clube de Braga, o Futebol Clube do Porto, entre outros. Anos mais tarde 

nasceu o Sporting Clube Limarense, ao qual, nos finais dos anos 40, sucedeu o Clube 

Desportivo de Ponte de Lima. Por esta época surgiu o Vasco da Gama, clube que 

contava com um forte apoio do comércio da vila limiana. Apesar de muito apoiado, 

desentendimentos com a Associação de Futebol de Viana do Castelo, terão levado a que 

se extinguisse, por vontade dos seus dirigentes (Carlos, 2001). 

Retomando a designação O Lusitano Futebol Clube, nasce na década de 60 um novo 

clube de futebol no panorama desportivo limiano, ao qual se conhece alguma atividade. 

Para além destes terão existido também alguns clubes de Bairro. Destes clubes, 

designadamente do Vitória de Além da Ponte, são guardadas memórias pelos mais 

velhos, que relatam as “históricas” competições, com arrebatadoras vitórias ou derrotas 

não merecidas, nas quais o árbitro da partida era quase sempre acusado como culpado. 

Ainda hoje se recordam nomes de alguns atletas, conversas e zaragatas de uma 

comunidade vibrante, que fazia dos jogos e torneios momentos de convívio e de festa.  

Foi em 1953 que se constituiu a Associação Desportiva «Os Limianos», por iniciativa 

de João Matos Maia, Epifânio Morais, Ramiro L. Amorim e António Dias Rebelo, 

quatro limianos, que para o efeito se reuniram com o então Presidente da Câmara 

Municipal, Filinto Morais, procurando o apoio da autarquia para que fosse arranjado o 

Campo do Cruzeiro, que na altura se encontrava muito danificado. Obtida a garantia de 

que a Câmara Municipal levaria a efeito a planta da obra, mais dois limianos, Tarquínio 

Vieira e José da Silva, foram chamados a juntar-se à Comissão Fundadora, que não se 

poupou a esforços para que «Os Limianos» tivessem condições condignas para a prática 

desportiva. 

No decorrer desse mesmo ano foram aprovados os estatutos da Associação Desportiva 

«Os Limianos», os quais previam o desenvolvimento e a prática não só de futebol, mas 

também de outras modalidades desportivas, as quais só anos mais tarde viriam a ser 
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desenvolvidas. O facto de a juventude gostar de jogar futebol levou a em 1964 fosse 

criada a primeira equipa de juniores, tornando-se este, um passo decisivo para o 

alargamento do desporto às camadas mais jovens da população e simultaneamente para 

o seu envolvimento no associativismo. 

 Na década de 80, a Associação Desportiva «Os Limianos», alargou o seu campo de 

ação para além do futebol e criou a secção de hóquei em patins, que ao longo dos anos 

tem vindo a angariar elevado número de adeptos e a alcançar resultados de destaque a 

nível nacional. Alguns anos mais tarde nasceu, na associação, a secção de basquetebol, 

envolvendo elevado número de praticantes de todos os escalões de formação.  

Na verdade, esta associação conseguiu granjear, durante 58 anos de existência, o apoio e 

a participação de várias gerações e, embora a oferta a nível desportivo em todo o 

concelho seja muito elevada, «Os Limianos» continuam a reunir a simpatia da 

generalidade da população e a ser um marco na história passada e presente do 

associativismo em Ponte de Lima. 

 

Constatamos, ao concluir esta breve retrospetiva, que em Ponte de Lima o 

associativismo possui História, feita por homens e mulheres que, no passado, 

entenderam unir esforços e trabalhar em prol de necessidades e objetivos comuns, 

contribuindo dessa forma para o desenvolvimento do concelho. 
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5. Caraterização da amostra 

 

Como foi referido anteriormente, a amostra foi constituída por 106 associações, 

localizadas em 41 freguesias, das 51 existentes no concelho de Ponte de Lima. 

 

5.2.  Identificação das associações 

 

 

  

Designação da Associação 

 

1 A Ponte - Associação Social Cultural Recreativa e Desportiva de Estorãos 

2 Casa do Povo de S. Julião de Freixo 

3 Associação do Povo de Santiago de Gemieira 

4 Grupo de Cultura Musical de Ponte de Lima 

5 Grupo Cultural e Recreativo de Danças e Cantares de Ponte de Lima 

6 Associação Cultural e Recreativa de Caça, Pesca e Gastronomia  

Tradicional, para o Desenvolvimento Rural e Turístico do Vale do Rio Estorãos 

7 Associação de Pais do 1º Ciclo do Ensino Básico e Infantário de Arcozelo 

8 Associação de Jovens de Bertiandos 

9 Grupo Desportivo de Bertiandos 

10 Grupo Quatro Ventos 

11 Gacel - Grupo de Ação  Cultural e Estudos Limianos 

12 Associação Cultural Unhas do Diabo 

13 Academia de Futebol de Ponte de Lima 

14 Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana 

15 Associação Desportiva e Cultural da Correlhã 

16 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 

17 Clube Náutico de Ponte de Lima 

18 Associação Cultural Recreativa de Arcozelo 

19 Associação Os Cavaquinhos de Fornelos "Traz da Fonte" 

20 Associação Desportiva e Recreativa de Gaifar 

21 Associação de Pais de Bertiandos 

22 Associação Desportiva "Os Limianos" 

23 Associação Cultural Desportiva Recreativa do Rancho Folclórico da Ribeira 

"ADERIR" 

24 Associação Cultural Recreativa Corneliana 

25 Grupo Etno-Folclórico de Refóios 

26 Associação Cultural Desportiva Recreativa Amigos Tocadores de   

Concertinas 

27 Associação de Pais do Centro Educativo de Refóios do Lima 

28 Associação Geral de Pais do Agrupamento de Escolas de Arcozelo 

29 União Desportiva e Cultural da Gemieira 
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30 Grupo Recreativo Cultural Desportivo da Gandra 

31 Associação de Pais das Escolas do Trovela 

32 Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Calheiros 

33 Associação Cultural de Cantares e Tocatas dos Jovens de Calheiros 

34 Ronda do Sol Poente 

35 Futebol Clube de Cabaços 

36 Basket Club Limiense 

37 Associação de Dadores de Sangue de Ponte de Lima 

38 Associação de Pais das Escolas de Santa Comba 

39 Pequenos Actores do Lima - Oficina de Teatro Infanto Juvenis 

40 Batotas - Clube de Desportos Radicais de Ponte de Lima 

41 Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Feitosa 

42 Lions Clube de Ponte de Lima 

43 Associação Luso-Britânica - Ponte de Lima 

44 Associação de Folclore de Ponte de Lima "Alto Minho" 

45 Associação Musical da Correlhã - Grupo da Portela 

46 Grupo Danças e Cantares do Neiva - Sandiães 

47 Associação de Estudantes da Universidade Fernando Pessoa 

48 Grupo de Cavaquinhos e Violas de Refoios do Lima 

49 Grupo de Gaiteiros "Os Populares" 

50 Associação Cultural Recreativa e Desportiva Arcuense 

51 Grupo Etnográfico Infantil Juvenil da Casa do Povo de Freixo 

52 Escola Desportiva Limiana 

53 Associação Social e Cultural dos Pais de Vitorino de Piães 

54 Grupo Animador da Labruja 

55 Grupo de Bombos e Fanfarra do Bárrio 

56 ALTI Cepões - Associação Lazer e Terceira Idade 

57 Grupo de Bombos "Os Unidos de Cepões" 

58 Associação de Pais e Encarregados de Educação do Ensino Básico do 1º 

Ciclo e Jardim de Infância de Cepões 

59 Associação Cultural e Desportiva de Cepões 

60 Grupo de Animação do Bárrio 

61 Associação de Pais da Escola 1º Ciclo e Jardim de Infância de Calheiros 

62 Associação Pais e Amigos da EB2, 3 António Feijó 

63 Associação Cultural Recreativa Social de S. Tiago Maior 

64 Grupo Folclórico da Casa do Povo de Poiares 

65 Casa do Povo de Vitorino dos Piães 

66 Grupo Desportivo de Vitorino de Piães 

67 Associação Juventude de Piães 

68 Associação Recreativa Danças e Cantares 

69 Associação Grupo de Santo António de Vitorino de Piães 

70 Associação Cultural Recreativa Jogos e Eventos Tradicionais 

71 Casa do Povo de Moreira do Lima 

72 Grupo Desportivo de Moreira do Lima 

73 Grupo Cultural de Estorãos - Ponte de Lima 

74 Rancho das Lavradeiras de S. Martinho da Gandra 

75 Centro Social Paroquial de S. Martinho da Gandra 

76 Grupo de Música Popular "Cantares na Eira" 
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77 Casa do Povo de S. Martinho da Gandra 

78 Rancho Folclórico da Correlhã 

79 Associação do Rancho Folclórico das Lavradeiras de Gondufe 

80 Anais Futebol Clube 

81 Associação Cultural e Desportiva do Grupo Folclórico de Santa Marta de 

Serdedelo 

82 Associação de Caçadores de Anais 

83 Casa do Povo de Fontão 

84 Associação de Pais Encarregados de Educação e Amigos das Escolas Pré-

primária e Primária de Calvelo 

85 Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas de Arcos 

86 Associação de Pais e Amigos dos Alunos das Escolas Pré-primárias e 

Primárias de Ponte de Lima 

87 Associação de Pais do Centro Educativo da Ribeira 

88 Clube Cultural e Recreativo de Santa Comba 

89 Associação de Pais e Encarregados de Educação de Escola EB1 e JI de 

Moreira do Lima 

90 Associação Desporto e Cultura Estrelas de Brandara 

91 Associação Cultural CAL - Comunidade Artística Limiana 

92 Associação Cultural Desportiva Fachense 

93 Comissão Organizadora Sul D'Lima 

94 Associação Desportiva e Cultural da Seara 

95 SENIOR - Associação Para o Estudo e Desenvolvimento da Acção Social 

96 Grupo das Espadeladeiras de Rebordões de Souto 

97 Grupo Desportivo Águias de Souto 

98 Associação Cultural e Desportiva dos Jovens de Sá 

99 Grupo Desportivo e Cultural de Refóios do Lima 

100 Associação de Pais do Centro Educativo da Facha 

101 Rancho Folclórico e Etnográfico de Santo Estêvão da Boalhosa 

102 Associação Desportiva de Fontão 

103 Seara Trilhos  

104 Associação Cultura e Recreativa de Beiral do Lima 

105 Associação Cultural e Desportiva Os Amigos das Trutas de Rendufe 

106 Associação de Caça e Pesca do Alto da Srª de Fátima 
Quadro 1 - Designação das Associações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Apresentação e Discussão dos Resultados

 

129 
 

5.3.  Localização das associações no concelho  

 

 

 

 

 
Imagem 2 – Mapa de localização das associações 

 

 

Observando-se o mapa concelhio constata-se a existência de associações em quase todas 

as freguesias, sendo na sede do concelho onde se encontra sediado o maior número (15), 

seguindo-se as freguesias de Vitorino de Piães e Correlhã (6), Gandra e Arcozelo (5), 

Refóios do Lima, Ribeira e Cepões (4), possuindo as restantes entre 3 e 1 associações. 

 

5.4.  Ano de fundação 

 

Tendo esta investigação incidido sobre o presente do associativismo limiano, mas 

também procurado saber algo sobre o seu passado, considerámos pertinente conhecer o 

ano em que se fundaram as associações inquiridas. 
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Do que nos é dado a observar concluímos que a mais antiga associação limiana, em 

atividade, foi fundada na década de 1880-1889, do século XIX. Constata-se também 

que, apesar de 8 associações não terem referido o ano em que foram fundadas, nenhuma 

das que responderam se constituiu no período da Primeira República.  

 No período em que o país viveu sob ditadura poucas foram as associações que se 

fundaram. Por outro lado, no período após a revolução de abril de 1974, nomeadamente 

a partir dos anos 80 do século XX e ainda durante a primeira década do século XXI, 

verificou-se um explosivo crescimento do movimento associativo concelhio. 

Entre 2010 e novembro de 2011, data em que foram recolhidos os inquéritos, foram seis 

as associações que se constituíram, o que nos permite concluir que o movimento 

associativo limiano continua em crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Década de fundação das associações 

 
 
 

 

Década 

Número  

de     

Associações 

1880 a 1889 (séc. XIX)  1 

1930 a 1939 3 

1940 a 1949 1 

1950 a 1951 3 

1960 a 1969 0 

1970 a 1979 8 

1980 a 1989 23 

1990 a 1999 25 

2000 a 2009 28 

2010 até ao presente  6 

Não respondeu 8 
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5.5. Tipo de associação 

 

Procurámos saber o tipo de associações existentes no concelho de Ponte de Lima. 

 

 
Gráfico 1 - Tipo de Associação 

 

Verificámos que 30,3% são associações culturais. Seguem-se as associações recreativas 

e desportivas (ambas com 19,7%), as artísticas (7,0%), as educativas (6,6%), as 

associações de pais e encarregados de educação (6,1%).  

Com menos expressão surgem as associações juvenis (3,5%), de solidariedade social 

(2,2%), movimentos sociais (1,8%), ambientais, humanitárias ou voluntárias (ambas 

com 1,3%) e associações de estudantes (0,4%). 
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Conclui-se portanto que as associações de tipo cultural, recreativo e desportivo, 

assumem grande representatividade no movimento associativo limiano. 

 

5.6.  Instalações 

 

 

A existência de um espaço onde possam realizar as suas atividades, ter os seus 

equipamentos e materiais, onde possa reunir os associados, é normalmente uma 

necessidade sentida por todas as associações, daí termos considerado importante saber 

em que condições as associações limianas se encontram estabelecidas.  

Procurámos saber se as instalações lhes pertencem, se são espaços alugados ou cedidos. 

 

 
Gráfico 2 - Instalações 

 

As respostas obtidas permitiram-nos constatar que apenas 20,8% possuem um espaço 

próprio. São 4,7% as associações que recorreram ao aluguer de instalações e um 

elevado número 74,5% encontram-se em instalações que lhes foram cedidas.  

Pelas respostas obtidas constatámos ser reduzido o número de associações que possuem 

instalações próprias, o que pensamos dever-se à falta de condições financeiras que 

permitam a aquisição de espaços. 
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 O ainda mais reduzido número de associações instaladas em espaços alugados, dever-

se-á, na nossa opinião, igualmente à fraca disponibilidade financeira. 

 Há um elevado número de associações que se encontram em instalações cedidas, nas 

sedes das juntas de freguesia, em salões paroquiais, em edifícios do município, etc.  

Nos últimos anos, com a reorganização da rede escolar e com a abertura de centros 

educativos, foram muitas as escolas do 1º ciclo que encerraram, estando presentemente 

alguns destes edifícios cedidos a associações, através da assinatura de protocolos 

periódicos. 

Verifica-se também que em alguns edifícios se encontra mais do que uma associação, 

havendo portanto uma rentabilização dos espaços.  

 

5.7.  Constituição das associações 

 

A constituição das associações apresentou-se como uma questão pertinente, na medida 

em que nos permitiu saber se tal teve origem no dinamismo e na iniciativa de alguém, 

de entidades particulares ou entidades públicas inseridas ou exteriores à comunidade. 

 

 
Gráfico 3 - Constituição das associações  
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Pelas respostas obtidas concluímos que a 86,4% das associações se constituíram por 

iniciativa de pessoas inseridas na comunidade local, tendo 13,6% sido constituídas a 

partir da iniciativa de entidades particulares inseridas na comunidade local. Não se 

verificaram situações nas quais tivesse havido iniciativas a partir do exterior da 

comunidade. 

O gráfico anterior permite-nos concluir que existe um forte dinamismo no seio das 

comunidades locais, em que os sujeitos unem vontades e esforços e se associam 

constituindo associações. 

 

5.8.  Número de sócios  

 

Procurámos saber o número de sócios das associações, forma de as podermos 

caraterizar na sua dimensão. 

 

 
Gráfico 4 - Número de sócios 

 

Ao analisarmos os resultados entendemos haver dois extremos ao nível do número de 

associados. Por um lado, verificámos que 32,0% das associações possuem mais de 200 

associados, o que consideramos bastante significativo e que reflete haver também um 

número elevado de grandes associações. 
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Por um lado, constatámos que em 29,9% das associações o número máximo de sócios 

se limita a 49 indivíduos, o que se traduz num elevado número de pequenas associações.  

Para além destes valores ainda encontrámos 16,5% de associações com um número de 

sócios compreendido entre 50 e 99. Já em 11,3% o número é mais elevado, de 100 a 

149 e em 10,3% o número de sócios situa-se entre o 150 e o 199. 

A estes valores poderão estar associadas duas situações: por um lado podem algumas 

associações estar algo paralisadas na mobilização de novos sócios e por outro, podem 

existir associações com projetos motivadores, capazes de captar o interesse de elevado 

número de pessoas, levando-as a tornarem-se sócias. 

Num estudo mais aprofundado, não poderia também deixar de ser tido em conta, entre 

outros, o fator demográfico, bem como as faixas etárias dos sócios, ambos pertinentes 

para a chegada a conclusões. 

 

5.9. Principais atividades ou iniciativas desenvolvidas pelas associações  

 

Procurámos saber quais as principais atividades ou iniciativas desenvolvidas pelas 

associações e para isso na questão apresentada aos inquiridos, foi-lhes solicitado que 

indicassem apenas as três principais. 

Para uma melhor leitura e interpretação dos resultados agrupamos as atividades ou 

iniciativas em cinco grandes grupos: culturais, artísticas e recreativas (teatro, artes, 

música, dança, jornalismo, literatura e património), educativas/formação (ações de 

formação, tertúlias, palestras), apoio social (apoio à terceira idade, apoio à infância, 

apoio à deficiência, dadores de sangue), etnográficas (folclore, jogos tradicionais, 

concertinas) e desportivas e ambientais (atividades desportivas e de proteção 

ambiental). 
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Gráfico 5 - Principais atividades desenvolvidas 

 

Os resultados obtidos revelaram que 27,1% das associações limianas desenvolvem 

atividades de cariz cultural, artístico e recreativo. 

 As atividades ligadas à etnografia são implementadas por 25,7% das associações, 

enquanto que 21,1% dinamizam atividades de âmbito desportivo e ambiental. 

 Das restantes 16,1% privilegiam o apoio social e as atividades educativas/formação 

foram indicadas por 10,1% das associações. 

As atividades mais referidas foram as que estão ligadas ao cultural, artístico e 

recreativo.  

As iniciativas mais ligadas à etnografia são também muito representativas. Para este 

facto contribuem as tradições, o folclore e os jogos tradicionais, com fortes raízes em 

todo o Minho e particularmente no concelho de Ponte de Lima, que adotou o slogan 

“Ponte de Lima Berço do Folclore”. 

As atividades desportivas e ambientais ocupam lugar de destaque, o que na nossa 

opinião se justifica pelo facto de a população mais jovem (crianças, jovens e jovens 

adultos) terem cada vez mais hábitos desportivos e também pelo facto de existir uma 

rede de equipamentos desportivos, distribuídos por várias freguesias.  

As atividades desportivas são bastante mobilizadoras, pois levam à participação não só 

os indivíduos que as praticam, mas também aqueles que as apoiam.  
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Nas atividades de apoio social, destacamos as de apoio à terceira idade, à deficiência e à 

população em geral. 

Menos representadas, mas ainda assim com alguma expressão, estão as atividades 

educativas e de formação. 

Ao interpretarmos estes resultados ficamos firmemente convictos que a generalidade 

das associações sejam de maiores ou menores dimensões, imprimem ao concelho em 

geral e às freguesias em particular, um dinamismo que se traduz num desenvolvimento 

individual e comunitário. 

 

5.10.  Plano anual de atividades 

 

A existência de um plano anual de atividades pressupõe a planificação de um trabalho a 

realizar não só a curto, mas também a médio e longo prazo, a definição de objetivos, de 

atividades e a sua calendarização. Pressupõe igualmente a existência de uma estratégia 

de ação com vista a alcançar determinados objetivos, que vão de encontro aos interesses 

dos associados e da comunidade. Trata-se de um documento que espelha a associação e 

que revela a sua dinâmica. 

 

   Gráfico 6 – Plano de anual de atividades 
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Concluímos que 88,7% das associações dispõem de plano anual de atividades e 11,3% 

não. 

A percentagem de associações que dispõe deste plano permite-nos acreditar que há por 

parte dos dirigentes associativos a preocupação em sistematizar, em organizar as 

atividades e em planeá-las atempadamente.  

Parece-nos que apesar de algumas associações ainda não desenvolverem esta prática, 

são poucas aquelas cujo trabalho desenvolvido é feito sem um plano prévio.  

 

5.11. Participação dos associados nas atividades desenvolvidas pelas 

associações 

 

Tendo em conta que a “participação” é uma palavra-chave quer do movimento 

associativo, quer da Animação Sociocultural, procurámos saber se existe participação 

dos sócios nas atividades desenvolvidas pelas associações.  

 

 
Gráfico 7 - Participação dos associados 

 

 

As respostas obtidas permitiram-nos concluir que 50,6% das associações têm a 

participar nas atividades que desenvolvem de 1 a 49 dos seus sócios. 
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 Em 22,5% das associações participam de 50 a 99 sócios. Já 10,1% referiram a 

participação de 100 a 149 sócios; 6,7% de 150 a 199 sócios e 10,1% das associações 

mencionaram a participação de mais de 200 sócios nas atividades. 

Verifica-se que ao nível da participação se nota algum afastamento dos sócios, pelo que 

de seguida, passaremos a analisar possíveis fatores que dificultam ou impedem essa 

participação. 

 

5.12. Fatores que dificultam ou impedem a participação dos associados 

 

Solicitou-se aos dirigentes associativos inquiridos que numa escala de 1 (mínimo) a 5 

(máximo) respondessem o que consideravam causar dificuldade ou impedimento aos 

associados, de participar nas atividades promovidas pela associação.  

Com o objetivo de facilitar a leitura e a interpretação dos resultados, agrupámo-los da 

seguinte forma: os graus 1 e 2 da escala considerámos nada impeditivo, o grau 3 algo 

impeditivo e os graus 4 e o 5 muito impeditivo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 8 - Falta de conhecimento 
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Gráfico 9 – Falta de interesse 

 

Foram 9,1% os que consideraram a falta de conhecimento como um fator muito 

impeditivo de uma maior participação dos associados. Atribuíram alguma 

responsabilidade a este fator 20,8%, enquanto que 70,2% o consideraram nada 

impeditivo ou causador de dificuldade à participação. 

Conclui-se portanto, que uma percentagem muito significativa de associações acredita 

que as atividades que desenvolvem são do conhecimento dos sócios. 

No entanto, no que diz respeito à falta de interesse pelas atividades desenvolvidas, 

20,3% dos inquiridos consideraram ser um fator muito impeditivo e 31% consideraram-

no algo impeditivo. 

Não o sentiram como impeditivo 48,8% dos que responderam. 

Parece-nos que por parte das associações deverá haver alguma reflexão sobre o tipo de 

atividades que promovem, uma vez que poderão não estar a ir ao encontro das 

expetativas dos associados. Este poderá ser um fator preocupante, pois pode levar ao 

desinteresse e consecutivo afastamento, daí a importância das associações se renovarem, 

acompanhando e adaptando-se às mudanças que ocorrem na sociedade. 
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Gráfico 10 - Falta de transporte 

                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11 - Horário das atividades 

 

 

As dificuldades de mobilização e/ou transporte foi um fator julgado por 21,5% dos 

inquiridos como muito impeditivo da participação. Constatámos também que 32,9% lhe 

atribuem alguma responsabilidade, sendo de 45,6% a percentagem daqueles que o veem 

como nada impeditivo.  

Parece-nos que a falta de transporte poderá ser um desincentivo à participação. A 

dimensão territorial de algumas freguesias leva a que parte dos lugares que as compõem 

se encontrem consideravelmente afastados do centro das mesmas, onde geralmente se 
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encontram sediadas as associações. A par disso, a fraca rede de serviços de transportes 

públicos e a dificuldade de mobilização dos mais idosos, poderão condicionar a 

participação.  

Para colmatar esta lacuna algumas associações, com meios de transporte próprios ou 

com o apoio das juntas de freguesia, têm implementado algumas práticas com 

resultados positivos.  

Relativamente ao horário das atividades, 18,6% dos inquiridos foram da opinião que 

este é um fator, muito impeditivo da participação. Dos restantes, 34,7% atribuíram-lhe 

alguma responsabilidade e 46,7% não atribuíram uma importância significativa. É nosso 

entendimento que a questão dos horários se encontra muito ligada ao transporte. 

 

 

Gráfico 12 - Custo das atividades 

 

Relativamente ao custo das atividades,  23,0% dos inquiridos consideraram ser um fator 

muito impeditivo, enquanto que  10,8%  lhe atribuem alguma importância. Por outro 

lado constata-se que uma elevada percentagem 66,6% não consideram que seja causa 

que limite ou impeça a participação.  
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5.13. Avaliação das Atividades 

 

Avaliar é uma prática que permite apreciar algo, que pode ser um produto, mas também 

um processo. Porque consideramos que a existência de práticas de avaliação podem 

fazer a diferença no desempenho de uma associação, procurámos saber se as 

associações avaliam as atividades que desenvolvem e de que forma o fazem. 

 

 
Gráfico 13 - Avaliação das atividades  

 
 

Concluímos pelas respostas obtidas que é elevado o número de associações que avaliam 

as atividades que desenvolvem (78,8%), havendo também associações que não o fazem 

(21,2%).  

Os resultados obtidos permitem-nos concluir haver, pela maior parte das associações, a 

preocupação de avaliar as atividades desenvolvidas, o que por um lado possibilita a 

identificação de pontos fortes e pontos fracos na sua atuação e por outro, permite 

melhorar a organização das atividades. 

A questão sobre a forma como as associações procedem a essa avaliação permitiu-nos a 

elaboração do seguinte gráfico: 
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Gráfico 14 – Formas de avaliação  

 

Constatámos que 18,1% das associações avaliam as atividades que desenvolvem através 

da elaboração de relatórios, 55,5% fazem-no em reuniões de direção, 24,1% em 

assembleias de sócios e 2,4% utilizam os inquéritos de satisfação.  

 

5.14. Participação da população nas atividades das associações 

 

Procurámos saber qual a perspetiva das associações sobre o grau de participação de 

pessoas não associadas, ou seja da população em geral, nas atividades da associação.  

Para isso foi pedido, que numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) registassem esse 

grau de participação. Considerámos o grau 1 como não participa, o grau 2 como fraca 

participação, o grau 3 como participa satisfatoriamente, o grau 4 como participa muito 

e o grau 5 como participação elevada. 
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Gráfico 15 - Grau de participação da população 

 

Foram 10,6% os inquiridos que consideraram não haver participação por parte das 

pessoas que não são sócias da associação e 11,5% responderam haver uma fraca 

participação. Consideraram haver uma participação satisfatória 32,7% e 38,5% 

consideraram que a população participa muito. Entre os inquiridos, 6,7% consideraram 

mesmo haver uma participação elevada.  

A informação que nos é dada permite-nos concluir haver, por parte da população em 

geral, uma participação significativa nas atividades desenvolvidas pelas associações. Há 

portanto um envolvimento positivo entre as associações e as comunidades em que estão 

inseridas. 

 

5.15. Apreciação/valorização das atividades pela população 

 

Foi também um dos nossos propósitos saber qual a opinião das associações acerca do 

grau de apreciação/valorização da população, face às atividades que promovem e/ou 

realizam. 

Para isso foi pedido, aos inquiridos, que numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) 

registassem esse grau de valorização. Considerámos o grau 1 como não valoriza, o grau 

2 como valoriza pouco, o grau 3 como valoriza, o grau 4 como valoriza muito e o grau 

5 como valoriza de forma elevada. 
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Gráfico 16 – Apreciação/valorização pela população 

 

A análise dos dados permitiram-nos constatar que 2,9% dos inquiridos consideraram 

que a população não aprecia/valoriza as atividades desenvolvidas pela associação e 

3,8% consideraram que valoriza pouco.  

Foram 29,8% os que responderam que a população valoriza as atividades. Foi de 50,0% 

a percentagem dos inquiridos que consideraram que as atividades são muito valorizadas 

e 13,2% são da opinião que a população aprecia/valoriza as atividades desenvolvidas de 

forma elevada.  

Podemos portanto concluir, que na perspetiva da grande maioria dos dirigentes 

associativos, as atividades promovidas e/ou desenvolvidas pelas associações são 

apreciadas e valorizadas pela população.  

Perante estes dados, consideramos que as pessoas reconhecem o trabalho realizado pelo 

movimento associativo e que lhe dão valor.  

 

5.16. Parcerias com o poder local no ano de 2011 

 

 

Sobre a existência de parcerias entre as associações do concelho e o poder local (câmara 

municipal e juntas de freguesia). 
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Gráfico 17 - Parcerias com o poder local no ano de 2011 

 

Questionadas sobre a existência de parcerias com o poder local, no ano de 2011, foram 

22,6% os inquiridos que referiram ter estabelecido parcerias com a Câmara Municipal 

de Ponte de Lima e 11,3% com as Juntas de Freguesia.  

No entanto, 50% das associações mencionaram a existência de parcerias com ambas as 

autarquias, sendo de 16% das associações não mantêm parcerias com o poder local.  

Apesar de existirem associações que não estabelecem este tipo de parcerias, são mais 

aquelas que o fazem e nesse sentido quisemos saber qual a parceria a que atribuem mais 

importância. 
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Gráfico 18 - Parcerias com mais importância 

 

As respostas obtidas levaram-nos a constatar que 49,4% dos dirigentes associativos 

atribuem maior importância à parceria estabelecida com a Câmara Municipal, sendo que 

para 28,9% é mais importante a que celebram com a respetiva Junta de Freguesia.  

A análise dos resultados levaram-nos ainda a concluir que 21,7% atribuem igual 

importância a ambas.  

A razão que leva a que a parceria com a Câmara Municipal seja a mais mencionada, 

dever-se-á, na nossa opinião, ao facto desta promover um elevado número de eventos ao 

longo do ano que envolve o movimento associativo concelhio, ao estabelecimento de 

diversos protocolos e também por existir um plano de apoio financeiro anual destinado 

às associações.  

 

 

5.17. Apoio e/ou colaboração com outras associações 

 

Considerando de relevada importância o interassociativismo e as relações de apoio e/ou 

de colaboração que daí resultam, quisemos conhecer as práticas existentes entre as 

associações limianas, a este nível. 
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Gráfico 19 – Relações de apoio/colaboração com outras associações  

 

Os resultados obtidos levam-nos a acreditar haver uma prática de apoio e/ou 

colaboração entre associações muito elevada. Com efeito, apesar de 25,5% terem 

respondido que não mantêm relações interassociativas, uma percentagem de 74,5% 

confirmou esse relacionamento. 

As relações interassociativas são reveladoras de dinamismo, de partilha e cooperação e 

podem, na nossa opinião, constituir-se como experiências muito salutares ao nível do 

enriquecimento pessoal e coletivo.  

 As formas como as associações estabelecem relações de apoio e/ou colaboração entre 

si, encontram-se plasmadas no gráfico que se segue.  

 
Gráfico 20 - Formas de colaboração com outras associações 



Apresentação e Discussão dos Resultados

 

150 
 

Foram 30,4% dos inquiridos que destacaram a realização de atividades em conjunto e 

17,9% o empréstimo/cedência de materiais e equipamentos.  

Foi referido o empréstimo/cedência de instalações por 15,8% e o empréstimo e cedência 

de transporte foi apontado por 9,2%.  

Constatou-se ainda que a colaboração de 25,5% das associações se verifica ao nível da 

animação de festas, eventos, etc.  

Outras formas de colaboração (troca de conhecimentos, preparação de atletas e apoio de 

âmbito desportivo) foram nomeadas por 1,1% dos inquiridos.  

Concluímos que existem fortes práticas de colaboração interassociativa entre as 

associações do concelho de Ponte de Lima, cujas relações permitem a realização de 

atividades em conjunto e o intercâmbio ao nível da animação de festas e outros eventos. 

Este apoio e colaboração revela-se ainda muito positivo, quando estão em causa a 

partilha de materiais, equipamentos, instalações e transportes, o que potencia uma 

melhor rentabilização dos recursos e equipamentos. 

 

5.18. Apoio financeiro no ano de 2011 

 

Quisemos saber quais as entidades oficiais a apoiar financeiramente as associações no 

ano de 2011. 

 

 
Gráfico 21 - Apoio financeiro às associações 



Apresentação e Discussão dos Resultados

 

151 
 

Apurámos que a entidade oficial que no ano 2011 mais apoio financeiro prestou às 

associações, foi a Câmara Municipal (47,2%), logo seguida pelas Juntas de Freguesia 

(37,9%).  

Seguiram-se as instituições públicas, designadamente a Fundação Inatel, o Instituto 

Português da Juventude e o Ministério da Cultura, (10,6%) e só depois o Governo 

Central (4,3%) e outras entidades (0,4%).  

Os resultados permitiram-nos ainda concluir que a maior parte do apoio financeiro dado 

às associações do concelho provém da Câmara Municipal de Ponte de Lima e das Juntas 

de Freguesia, pelo que nos parece haver, por parte do poder local eleito, apoio ao 

associativismo. Desconhecemos porém qual o grau de satisfação relativamente a esse 

apoio, uma vez que essa questão não foi por nós considerada. 

De referir que a Câmara Municipal de Ponte de Lima definiu Normas Internas para a 

Concessão de Subsídios a Associações Culturais e Desportivas com os objetivos de 

apoiar financeiramente os planos de atividades; distribuir equilibradamente os recursos 

financeiros destinados ao associativismo e fomentar a participação da sociedade. 
17

 

Por outro lado, parece-nos poder também concluir existir um acentuado afastamento 

entre o movimento associativo e o Governo Central e as instituições públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Normas Internas para a Concessão de Subsídios a Associações Culturais e Desportivas, in 

http://www.cmpontedelima.pt/pdf/normas/educacao/Normas_Internas_Concessao_Subsidios_Associacoe

s_11.02.2002.pdf (Acedido em 31/05/2012) 

http://www.cmpontedelima.pt/pdf/normas/educacao/Normas_Internas_Concessao_Subsidios_Associacoes_11.02.2002.pdf
http://www.cmpontedelima.pt/pdf/normas/educacao/Normas_Internas_Concessao_Subsidios_Associacoes_11.02.2002.pdf
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5.19. Proveniência das receitas das associações 

 

Conhecedores de que as associações não podem sobreviver apenas com o apoio dos 

órgãos de administração, procurámos saber de onde provêm as receitas. 

 

 
Gráfico 22 – Proveniência das receitas 

 
 

Foi referida como principal fonte de receita, as quotas pagas pelos associados (32,8%), 

seguindo-se os subsídios e donativos particulares (22,1%), os serviços cobrados (21,3%) 

e os subsídios e donativos de empresas (18,3%).  

As receitas provenientes do Financiamento de Candidaturas Nacionais (4,3%) e do 

Financiamento de Candidaturas a Fundos Europeus (1,3%) são pouco significativas.  

Parece-nos ser possível concluir que a maior parte das receitas das associações são fruto 

do seu envolvimento e do seu trabalho no seio das comunidades.  

Por outro lado, a pouca representatividade das receitas provenientes de candidaturas a 

fundos de financiamento nacionais ou europeus pode, na nossa opinião, dever-se ao 

facto dos procedimentos burocráticos, que lhes estão inerentes, afastarem as associações 

desse recurso. 
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5.20. Contributo do associativismo para o desenvolvimento do concelho 

 

Procurámos saber junto dos dirigentes associativos a perspetiva que possuem acerca do 

contributo dado pela respetiva associação para o desenvolvimento do concelho, nas 

vertentes que a seguir se referem.  

 

 
Gráfico 23 – Contributo para o desenvolvimento local e regional  

 
 

Registámos que 85,7% consideraram que as associações que representam, contribuem 

para o desenvolvimento local e regional, tendo 11,2% dado o “talvez” como resposta. 

Somente 3,1% consideraram não contribuir a este nível. 

 

 

 
Gráfico 24 – Contributo para o desenvolvimento educativo 
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No que concerne ao desenvolvimento educativo constatou-se que os inquiridos 

consideraram contribuir para o mesmo, de forma positiva, uma vez que a percentagem 

de respostas afirmativas foi de 82,7%. De entre os inquiridos 14,3% responderam 

“talvez” e 3,1% responderam de forma negativa. 

 

Gráfico 25 – Contributo para o desenvolvimento social  

 

Foram 81,8% os responderam que a associação contribui para o desenvolvimento social. 

Responderam “talvez” 17,2% dos inquiridos e apenas 1,0% consideraram não prestar 

contributos a este nível.  

 

 
Gráfico 26 – Contributo para o desenvolvimento cultural 
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Verificou-se que um significativo número de dirigentes associativos, 82,8%, 

consideraram que as associações contribuem para o desenvolvimento cultural, sendo 

que 14,1% responderam “talvez”. A percentagem de respostas negativas foi somente de 

3,0%. 

 

 
Gráfico 27 – Contributo para o desenvolvimento desportivo 

 

Mais de metade dos inquiridos, 58,7%, consideraram que as associações contribuem 

para desenvolvimento desportivo, enquanto 16,3% responderam “talvez”. Consideraram 

não contribuir a este nível 25% das associações.  

 

 
Gráfico 28 – Contributo para o desenvolvimento económico  

 

Foram 28,9% os inquiridos que consideraram que as respetivas associações contribuem 

para o desenvolvimento económico. A maioria das respostas, 45,8%, incidiu sobre o 
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“talvez” e 25,3% consideram que não contribuem para o desenvolvimento do concelho 

a este nível.  

 

 
Gráfico 29 – Contributo para o desenvolvimento da comunidade 

 

Pelas respostas dadas concluímos que 76,0% dos inquiridos julgam contribuir para o 

desenvolvimento da comunidade, enquanto que 18,8% responderam “talvez”. Foram 

5,2% os que consideraram que as respetivas associações não contribuem para que a 

comunidade se desenvolva. 

Como se pode concluir, pelos resultados obtidos, os dirigentes associativos inquiridos 

consideraram que as associações do concelho de Ponte de Lima contribuem 

significativamente para o desenvolvimento local e regional, o desenvolvimento 

educativo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento 

desportivo e o desenvolvimento da comunidade.  

Conclui-se também, que no que diz respeito ao desenvolvimento económico, as 

associações consideram que o seu contributo não será tão significativo. 

Julgamos poder afirmar, com segurança, que as associações limianas contribuem de 

forma muito positiva, através das suas práticas e do envolvimento da comunidade, para 

o desenvolvimento sociocultural e socioeducativo do concelho. 
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Após longas horas de entrega, de pesquisa e descoberta, durante as quais vivemos 

momentos de ânimo e desânimo, em que tivemos vontade de desistir, mas 

prosseguimos, fomos construindo algumas certezas e incertezas, que permanecerão em 

nós, levando-nos a refletir e quem sabe à busca de mais saber. 

Iniciámos o nosso trabalho de investigação fazendo o levantamento do problema, que se 

prendia com a inexistência de uma identificação e sistematização, devidamente 

estruturada dos diferentes segmentos de atividade em que cada associação se apoia e 

movimenta, facto causador de dificuldade na leitura e na caraterização do movimento 

associativo limiano. Foi, nesta primeira fase, definido o foco e as finalidades da 

pesquisa sendo levantadas as questões-chave. 

Seguiu-se a revisão da literatura, em que recorremos a vasta bibliografia de autores 

portugueses e estrangeiros, procurando fazer o enquadramento teórico do tema. 

Ao debruçarmo-nos sobre a metodologia elegemos o método “estudo de caso” por 

considerarmos ser o mais adequado para a nossa investigação. 

Posteriormente fizemos a caraterização do contexto da pesquisa – o concelho de Ponte 

de Lima. Ao debruçarmo-nos sobre este concelho minhoto, terra onde nascemos, 

crescemos, vivemos e que amamos, procurámos conseguir a objetividade que se 

pretende a um investigador. Decidimos acompanhar o percurso do movimento 

associativo limiano a partir de 1868, data em que se constituiu a Assembleia Primeiro 

de Dezembro, até aos dias de hoje. Porém, na impossibilidade de estudarmos, neste 

momento, todas as associações que existiram no passado, vimo-nos obrigados a 

selecionar algumas que, por tudo o quanto já foi dito, se destacaram no seu tempo. Para 

isso socorremo-nos, em boa parte, de documentação existente no Arquivo Municipal de 

Ponte de Lima. Esta pesquisa, embora de grande morosidade, permitiu-nos conhecer 

algumas particularidades do movimento associativo limiano. 

Numa etapa seguinte apresentámos e discutimos os resultados e constatámos que as 106 

associações, que constituíram a amostra deste estudo, se localizam em quase todas as 

freguesias e em maior número na sede do concelho. 

Concluímos que um número muito elevado destas associações se constituiu nos anos 

subsequentes à revolução de abril de 1974. 
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Verificámos que, no concelho, são em maior número as associações de cariz cultural, 

seguindo-se as recreativas, as desportivas, e outras em número menos expressivo, e 

encontram-se maioritariamente em instalações cedidas.  

Apurámos que todas as associações se constituíram a partir do seio da comunidade e o 

número de sócios por associação permitem-nos constatar a existência de muitas 

associações de pequenas dimensões, mas também de um número elevado de grandes 

associações. 

Relativamente às principais atividades e iniciativas realizadas verificámos que as mais 

referenciadas são as de âmbito cultural, artístico e recreativo, seguindo-se as ligadas à 

etnografia, surgindo seguidamente as desportivas. Todas as outras têm uma menor 

representatividade. A planificação das atividades é vertida num plano anual de 

atividades por 88,7% das associações. 

Ao nível da participação nota-se alguma ausência dos associados e os principais fatores 

apontados foram a falta de interesse pelas atividades desenvolvidas, o horário em que as 

mesmas se realizam e a dificuldade de mobilização e transporte. 

Verificámos que 78,8% das associações avaliam as atividades que desenvolvem, através 

de relatórios, em reuniões de direção, em assembleias sócios ou através de inquéritos de 

satisfação. 

Revelou-se muito significativo o número de associações que consideraram que a 

população em geral não só participa nas atividades desenvolvidas, como também as 

valoriza. 

Concluímos que no ano de 2011, foram estabelecidas parcerias com os órgãos de 

administração local. A parceria eleita como sendo a de maior importância foi a 

estabelecida com a Câmara Municipal. 

No que diz respeito ao apoio e à colaboração interassociativa 74,5% confirmaram essas 

práticas, que se traduzem sobretudo por realização de atividades em conjunto, na 

animação de festas, no empréstimo de materiais e equipamentos, entre outros. 

Das entidades oficiais que dão apoio financeiro às associações destacam-se 

particularmente a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. Já a proveniência de 

receitas resulta maioritariamente das quotas dos sócios, dos subsídios e donativos e dos 
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serviços cobrados. Apresenta-se muito reduzido o número de associações a candidatar-

se a financiamentos nacionais ou europeus. 

A generalidade das associações participantes neste estudo consideraram contribuir para 

o desenvolvimento local e regional, o desenvolvimento educativo, o desenvolvimento 

social, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento desportivo e o desenvolvimento 

da comunidade. Conclui-se também, que no que diz respeito ao desenvolvimento 

económico, as associações consideram que o seu contributo não será tão significativo. 

Assim, acreditamos que o associativismo é, em Ponte de Lima, um importante meio de 

intervenção social, cultural e educativo, valorizado pela população, cujos resultados se 

refletem positivamente na comunidade.  

No contexto atual em que vivemos, no qual as mudanças e as transformações são 

constantes e profundas, é necessário agir sobre o local, sob pena de se perderem valores, 

conhecimentos e tradições que constituem a identidade de um país, de uma cidade, vila 

ou aldeia. 

A par disso, o tempo presente é tempo de agir, de reivindicar, de lutar pelo coletivo e 

para isso é fundamental que as associações, embora mantendo as suas especificidades, 

sejam inovadoras, capazes de se renovarem, indo de encontro aos problemas, aos 

interesses e às motivações sentidas pelas populações. 

É certo que o associativismo nasce da sociedade civil, é nela que tem a sua génese, mas 

também é verdade que cabe aos órgãos do poder apoiar as associações, para que reúnam 

condições que lhes permita contribuir para o desenvolvimento das comunidades e para o 

garante da democracia.  

O movimento associativo continua a ser um meio de intervenção de suma importância 

numa sociedade civil que se pretende estruturada e forte e ao falarmos em 

associativismo estamos a falar em desenvolvimento e democracia, mas também estamos 

a falar em participação, integração, solidariedade, cooperação, educação, cidadania, 

voluntariado… 

Do associativismo, enquanto paradigma de intervenção social, cultural e educativo não 

podemos desassociar a Animação Sociocultural pois a relação que mantém é 

harmoniosa, profunda e duradoura. 
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Concluímos este trabalho de investigação com a forte convicção de que Ponte de Lima 

possui ao nível da ação associativa, um legado muito significativo, que a população tem 

sabido valorizar e feito crescer, através da participação e envolvimento da comunidade.  

Mantem-se próspero e dinâmico o movimento associativo de cariz social, cultural, 

recreativo e desportivo, nas diferentes freguesias do concelho limiano.  
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