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Saudação 

31 de Maio – Dia Nacional das Colectividades 

 

No dia 31 de Maio de 1924, realizou-se o Congresso que deu vida à Federação 
Distrital das Sociedades de Educação e Recreio, actual Confederação. Após vários 
anos de reivindicação, a lei 34/2003 de 22 de Agosto veio consagrar este dia como 
o Dia Nacional das Colectividades que é comemorado por todo o país e estrangeiro. 

Os Órgãos Sociais da Confederação saúdam por esta ocasião todos aqueles que, 
pelas mais diversas formas, exercem alguma actividade no Movimento Associativo 
Popular, especialmente os Dirigentes e associados das nossas filiadas e das nossas 
Estruturas Descentralizadas. 

Saudamos todos aqueles que fazendo parte de outras organizações da grande e 
variada família associativa, connosco tem caminhado a par e passo, de que foi 
exemplo o Congresso Nacional de Colectividades, Associações e Clubes e a 
constituição do CNAP. 

Saudamos as entidades de Economia Social que conjuntamente connosco têm feito 
um percurso que deverá conduzir a um maior conhecimento e colaboração em 
múltiplos aspectos comuns de que é exemplo o Congresso Nacional da Economia 
Social em curso. 

Saudamos as várias instituições, organismos e entidades públicas, privadas e 
sociais que connosco têm colaborado contribuindo para o reconhecimento do 
Associativismo Popular como um verdadeiro poder local, regional e nacional. 
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Os enormes obstáculos que encontramos para o exercício da nossa actividade 
associativa não tem impedido que o sector onde nos inserimos continue a resistir e 
até a crescer como nenhum outro sector em Portugal conforme muito bem 
demonstram os números oficiais do INE. Também a Confederação tem crescido em 
número de filiadas, actividade e abrangência de áreas onde está representada e 
faz ouvir as suas opiniões e propostas. 

As comemorações terão o seu ponto alto no dia 31 de Maio em plena Assembleia da 
Republica onde realizaremos a Sessão Solene comemorativa do Dia Nacional das 
Colectividades. Nesse local tão simbólico para a democracia e num dia tão simbólico 
para o movimento associativo, apresentaremos as propostas da Confederação para 
alteração da legislação associativa, propostas essas que culminam um amplo 
trabalho de auscultação e recolha de opiniões que temos vindo a fazer por todo o 
país.  

Será mais uma demonstração da nossa capacidade e determinação para contribuir 
positivamente para a melhoria da legislação respeitante ao associativismo e do 
desejo que assim estejamos a ajudar todos aqueles que dão tanto de si, do seu 
esforço e saber em prol de todos nós. 

Exortamos todas as estruturas da CPCCRD e as colectividades nela filiadas a que 
realizem, no período de 15 de Maio a 15 de Junho de 2017, iniciativas alusivas ao 
Dia Nacional das Colectividades e em que em todas as iniciativas possam proceder 
à leitura desta Saudação, hastear da bandeira e seja tocado o Hino da 
Confederação ”Ideal Associativo”. 

 

Lisboa, 27 de Abril de 2017                                                               

A Direcção Nacional 

 

R. da Palma, 248-1100-394 Lisboa 

Telemóvel - 916841315 -Telefone 218882619 - Fax 218882866 

das 10,00 às 13,00 e das 14,00 às 18,00 horas de Segunda a Sexta 

e-mail: geral@cpccrd.pt 

Site: https://www.cpccrd.pt/ 

Blog: http://confederacaoportuguesaccrd.blogspot.pt/ 

 


