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O momento é desafiante - juntos vamos conseguir!

A pandemia apanhou o Mundo de surpresa. Há um ano, 
ninguém previa que a situação tivesse evoluído como evoluiu. 
A ansiedade e incerteza alastraram ao ritmo do próprio vírus.
Um pouco por todo o lado assistiu-se a comportamentos 
individualistas, egoístas próprios de anos de instigação ao 
“salve-se quem puder”. Por outro lado, assistiu-se a exemplos 
de solidariedade e humanismo, dando confiança e esperança 
(nos) aos seres humanos.
No caso português, a gravidade da situação no associativismo 
aumentou decorrente da epidemia que trouxe ao de cima 
problemas antigos que há muito estão identificados pelo 
CNAP e não têm tido a devida atenção dos poderes públicos, 
nomeadamente do poder central (Governos e várias maiorias 
da Assembleia da República). 

Muitos sentem-se sós e sem saber o que fazer. 
Muitos Dirigentes Associativos estarão neste momento com 
imensas dúvidas do que fazer. Na área económica e 
financeira, mantiveram-se despesas e caíram as receitas em 
mais de 90%. Na área da participação, transparência e 
democracia, teme-se que muitos associados/utentes não 
regressem e que muitos dirigentes desmotivados desistam ou 
centralizem as decisões. Na área da saúde mental, é notada a 
ansiedade e o medo decorrente do isolamento prolongado.
Esta situação e sentimentos decorrem de não estarem 
federados ou confederados em estruturas que os apoiem com 
informação regular e oportuna. A responsabilidade cabe a 
quem se isolou, pensando que “estar só é mais barato”, tendo 
por trás a velha pergunta “o que é que eu ganho com isso?”. 

E agora?
Está na hora de nos unirmos em torno das nossas Federações 
e Confederações. Está na hora de irmos junto das 
colectividades, associações e clubes e as convidar a filiarem 
nas estruturas nacionais, reforçando este imenso 
Movimento Associativo Popular.
As entidades que compôem a plataforma informal CNAP – 
Conselho Nacional do Associativismo Popular apelam à 
filiação e vão desenvolver uma campanha de solidariedade 
com os colegas dirigentes das não filiadas com 
recomendações e apoio para a retoma das actividades pós 
Covid. Temos um Código de Conduta e um Plano de 
Contingência. Temos respostas e recomendações a todas as 
perguntas. Temos meios e determinação.
Se, cada Dirigente que ler este texto, inscrever nas suas 
preocupações contactar e mostrar a sua solidariedade a 10 
outros dirigentes de outras tantas colectividades, 
chegaremos rapidamente às 33.000 colectividades, 
associações e clubes e aos 425.000 dirigentes que dirigem um 
movimento social de cultura e desporto com cerca de 3 
milhões de praticantes regulares.

Está nas nossas mãos!
Mãos à obra!

Augusto Flor, Dr. 
Presidente da Direcção da CPCCRD
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No passado dia 17 de Fevereiro, reuniu via ZOOM o 
Conselho Nacional do Associativismo Popular, na sede da 
CPCCRD, tendo contado com a participação de Augusto 
Flor e Rogério Almeida (Confederação Portuguesa das 
Colectividades de Cultura Recreio e Desporto), Ricardo 
José (Confederação do Desporto de Portugal), Francisco 
Rodrigues (Confederação das Casas do Povo), Paulo 
Sousa (Federação 

), Daniel Café (Federação 
Português), Carlos Pinto Ribeiro (Federação Nacional do 
Voluntariado em Saúde), Leonor Pires (Federação 
Portuguesa de Cineclubes) e João Alexandre (Federação 
Portuguesa dos Jogos Tradicionais). 
Foram abordados temas do maior interesse para o 
Movimento Associativo Popular, tais como informações 
por parte da CPCCRD, sobre os contactos tidos com o 
Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e 8ª Comissão da 
Assembleia da República, tendo sido transmitido o 
abandono e a ausência de apoios às Associações em 
especial nas áreas da cultura e do desporto. 
A partilha de informações sobre a situação da pandemia 
nas instituições e medidas, mostrou a grave situação em 
que as associações se encontram e as dificuldades com 
que se deparam para retomar futuramente as actividades 
e objectivos estatutários, pois as ausências dos mesmos 
refletem-se num forte impacto negativo na vida e 
actividade das associações, prejudicando o progresso e a 
valorização do Movimento Associativo Português e da 
Economia Social. 
É urgente reconhecer que o papel do associativismo, não 
só tem um papel fundamental, como também é 
insubstituível, para manutenção da nossa cultura e da 
nossa tradição. 
Foram muitas as iniciativas e eventos que estavam 
previstos e tiveram que ser anulados e/ou reformulados, 
com prejuízos sérios para as associações que haviam 
suportado os custos associados à sua preparação, ao qual 
o Estado não deu qualquer apoio referente ao período 
anterior à pandemia. 

de Campismo e Montanhismo de 
Portugual do Folclore 

Portugal não pode parar! 

Rogério Almeida
Vice-Presidente da CPCCRD

Fundada em 31 de Maio de 1924 – Estatuto de Utilidade Pública desde 1978
Membro do Conselho Económico e Social  |  Membro do Conselho Nacional da Economia Social  |  Membro do Conselho Nacional do Desporto

Reafirmamos estar conscientes da limitação de recursos 
e da necessidade da sua boa racionalização, é do nosso 
entender que se justifica agora, reclamar o apoio às 
nossas Colectividades, Associações e Clubes, no interesse 
do bem-estar colectivo e na defesa das nossas tradições 
culturais e na continuidade de um sector não 
subsídiado pelo Estado, estando desde sempre 
disponíveis, para colaborar na busca de encontrar 
soluções adequadas à realidade de Portugal e das 
nossas Associações. Perante a grave situação que as 
Colectividades e Associações de Cultura Popular 
enfrentam e que até à data não obtiveram uma resposta 
do Estado Central, fica para memória futura algumas 
questões que lhe foram colocadas: 

- Quais as medidas concretas para as Bandas 
Filarmónicas e Escolas de Música? 

- Quais as medidas concretas para o Folclore e Música 
Tradicional Portuguesa? 

- Quais as medidas concretas para o Teatro de 
Amadores? 

- Quais as medidas concretas para os Cineclubes? 
- Quais as medidas concretas para as Bibliotecas? 
- Quais as medidas concretas para o Bailado ou a 

Dança? 
- Quais as medidas concretas para os Espaços Museu 

Associativos? 
- Quais as medidas concretas para as Artes Plásticas e 

Performativas? 
- Quais as medidas concretas para os Coros e 

Orfeões? 

É urgente o reforço na defesa do Movimento Associativo 
Popular, não só nas palavras, mas também nas atitudes e 
reforçar a integração e o intercâmbio cultural e social 
entre as nossas associações.
Portugal precisa das Colectividades! 
Portugal não pode parar!



Realizamos já algumas reuniões, no 
âmbito dos 7ª Tafisa World Games 
2021-Lisboa (a realizar de 18 a 24 de 
Junho) com a sua Comissão 
Executiva ,  para preparação e 
planeamento na área dos Jogos 
Tradicionais, a Federação Portuguesa 
dos Jogos Tradicionais tem sido 
representada pelos Diretores 
Nacionais Augusto Figueiredo, 
Matilde Monteiro, José Henrique 
Gascon e o João Alexandre, estas 
reuniões tem sido realizadas através 
de videoconferência devido ao estado 

de Emergência em vigor. Estão confirmadas as presenças de 49 Países, 
esperamos muita rapidamente dar mais notícias em relação a este evento.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DOS JOGOS TRADICIONAIS
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A Federação Portuguesa dos Jogos 
Tradicionais, desde há um ano tem 
reunido os seus órgãos sociais e com 
as suas filiadas através de várias 
reuniões via vídeo conferência, desde  
de reuniões de Direção Nacional, 
Assembleias Gerais e reuniões de 
p r e p a r a ç ã o  d e  p r o j e t o s  e  
candidaturas. Esta foi a melhor forma 
de durante esta Pandemia de 
mantermos viva e em funcionamento 
a nossa Federação. Participamos 
ainda em outras reuniões como, as 
Assembleias Plenárias do COP e CPP, 
nas duas Cimeiras das Federações 
Desportivas, Reuniões do CNAP, e da mesma estrutura representativa do 
Associativismo Popular com a Ministra da Cultura.

A Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais, celebra 
neste mês de março os seus 7 anos de vida, sendo 
uma jovem Federação muito tem sido realizado 
pelos seus membros desde das filiadas aos 
órgãos Sociais que tem dirigido os destinos da 
nossa Federação, temos tido uma presença 
massiva de Norte a Sul do País em eventos na 
p r o m o ç ã o  d o s  J o g o s  T r a d i c i o n a i s  
Portugueses, quer seja nas escolas, Centros de 
Dia, Lares, Associações, festas e outros eventos que 
organizamos ou fomos convidados a participar. Ao longo 

destes sete anos levamos os Jogos Tradicionais a mais de 
800.000 mil portugueses e portuguesas de todas as 

idades em Portugal e no Estrangeiro, onde a FPJT e 
as sua filiadas Participaram em vários Encontros e 
Reuniões Internacionais. Gostaríamos de deixar 
aqui o nosso reconhecimento público a todos 
aqueles que diariamente por todo o País e nas 

nossas comunidades espalhadas pelo mundo 
continuam a divulgar os nossos Jogos Tradicionais 

Portugueses, como símbolo da nossa Cultura e 
Identidade Nacional.



Os tempos atribulados que correm são de inseguranças e incertezas. 
Muitas incertezas que preocupam os dirigentes associativos quanto ao 
futuro a curto e médios prazos.
Todavia, se há caraterística que qualifica o movimento associativo é a sua 
resiliência e firme determinação para encontrar soluções para as 
inúmeras adversidades com que se foi confrontando ao longo da sua 
história. Esta adversidade será, tão só, mais uma que porá à prova a nossa 
capacidade coletiva de superar os seus efeitos nefastos no tecido social 
nacional.
Os grupos de folclore, não estarão sós e encontram na FFP uma entidade 
que entende a problemática quotidiana com que se deparam em várias 
frentes, que encoraja os responsáveis associativos na sua árdua tarefa de 
dirigir a sua instituição, que estimula o coletivo para desenvolver um 
trabalho criativo e, simultaneamente, representativo das matrizes 
identitárias e culturais das nossas comunidades tão diversas quais peças 
constituintes deste grandioso mosaico cultural nacional.

No mundo globalizado, cada vez mais se dilui a capacidade expressiva de uma instituição 
isolada do seu conjunto, esvanecendo paulatinamente o seu poder reivindicativo junto dos 
organismos, das tutelas e das estruturas governamentais. Torna-se premente a existência de 
uma estrutura agregadora do conjunto do movimento associativo, uma federação que possa dar 
voz aos justos anseios e preocupações destes agentes culturais. Esse tem sido um dos propósitos 
incessantes da FFP. Mas mais que o seu poder transmissor da mensagem dos grupos de folclore, 
a criação de melhores condições para o desenvolvimento dos seus projetos, o acompanhamento 
técnico e certificação do esforço desenvolvido, a projeção do seu trabalho em eventos de 
expressão nacional e a dignificação e valorização desse mesmo trabalho junto da sociedade em 
geral tem sido apanágio deste organismo que possui estatuto de utilidade pública e é uma 
organização não governamental acreditada pela UNESCO para as questões do património 
cultural imaterial, internacionalizando a visibilidade do associativismo português e da nossa 
cultura tradicional e popular.
Para atingir os objetivos traçados pela FFP, foi criada a Carta de Princípios do Folclore Português 
que define um conjunto de conselhos e noções que norteiam e auxiliam os grupos de folclore na 
sua tarefa de investigação, estudo e divulgação da matriz identitária das comunidades 
portuguesas que se pretendem retratar. Nesta sua tarefa investigativa, existem conselhos 
técnicos regionais descentralizados por todo o território nacional e nas comunidades da 
diáspora, nomeados dentre os membros dos grupos de folclore, para o acompanhamento e 
aconselhamento técnico necessário para um trabalho minimamente representativo da matriz 
identitária dos portugueses.
Ainda enquanto tarefa estruturante e apoiante das necessidades do movimento associativo, a 
FFP possui um conjunto de estruturas de apoio aos seus associados: a) Gabinete de Relações 
Internacionais que estabelece contactos entre grupos estrangeiros e nacionais para a realização 

FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS
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Daniel Café
Presidente da da Federação 

do Folclore Português



FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS

de permutas para festivais e outros eventos; b) 
Gabinete de Comunicação e Imagem que auxilia 
os grupos na divulgação dos seus eventos e 
estrutura a estratégia de divulgação informativa 
da FFP; c) Gabinete Jurídico que auxilia e 
aconselha os associados nas questões formais da 
organização associativa e procedimentos legais; 
d) Gabinete da Juventude que elabora e 
desenvolve um plano de eventos e ações 
formativas e lúdicas dirigidas especificamente 
aos jovens folcloristas; e) Gabinete de Formação 
que define o conjunto de temas a desenvolver no 
seio dos folcloristas portugueses de modo a 
melhor fundamentar o seu trabalho cultural e, 
por fim, f) o Conselho Técnico Nacional que 
analisa as questões e problemáticas que 
envolvem o desenvolvimento de projetos dos 
associados da FFP.
Para além destas estruturas,  estão a 
desenvolver-se projetos fundamentais na 
projeção do movimento folclórico nacional tais 
como a criação do Centro de Documentação 
Nacional de Folclore, Etnografia e História Local 
onde estarão reunidas obras de toda a natureza 
referentes a essas temáticas para que 
investigadores e folcloristas possam aprofundar 
os seus conhecimentos nestes âmbitos e onde as 
investigações realizadas possam ter a 
visibilidade que merecem junto do público em 
geral.
A FFP é parceira do Instituto Piaget de Almada 
na realização da Pós-Graduação em Património 
Cultural Tradicional e Popular Português, num 
esforço de qualificação académica no âmbito do 
folclore e da etnografia portuguesa e realiza, 
regularmente, toda a tipologia de formações 
descentralizadas pelo território nacional e no 
estrangeiro sobre as temáticas próprias deste 
campo do conhecimento, preparando-se para se 
tornar numa entidade credenciada para prestar 
formação acreditada.
Numa perspetiva de consolidação do tecido 
social do movimento associativo, a FFP realiza 
anualmente o Desfile Nacional do Traje Popular 

Português, a Peregrinação Nacional do 
M o v i m e n t o  F o l c l ó r i c o  a  F á t i m a  e ,  
trianualmente, congressos nacionais gerais e da 
juventude numa perspetiva formativa e 
congregadora do movimento.
De modo a minimizar os efeitos negativos de 
eventuais acidentes pessoais, podem os nossos 
associados ter acesso a seguros de acidentes 
pessoais de todos os seus componentes 
aplicados a ocorrências em eventos, ensaios e 
atuações dos grupos, incluindo o trajeto de e 
para a residência, por um valor simbólico de 5€, 
traduzindo-se num apoio de grande utilidade 
uma vez que a atividade folclórica poderá ser 
propícia para a ocorrência de acidentes pessoais 
no decorrer dos eventos. 
Por estas e muitas outras razões, os grupos de 
folclore encontram na FFP um importante 
aliado na tarefa de conceção, execução e projeção 
da sua atividade associativa e, integrando o 
Conselho Nacional do Associativismo Popular, 
juntará a sua voz aos restantes representantes 
do movimento associativo, no seio do poder 
governativo nacional, num processo gradual 
para a sua merecida dignificação.
Por estes e outros motivos, findo este tempo 
difícil, caberá a toda a sociedade portuguesa e às 
suas forças vivas encontrar respostas e soluções 
para ultrapassar estas adversidades e voltar a 
descobrir o seu caminho nesta nossa missão de 
salvaguarda da cultura tradicional e popular 
portuguesa. A FFP estará presente para liderar 
essa tarefa junto do nosso setor do movimento 
associativo. O futuro continua incerto. No 
entanto, estamos certos de que, juntos, 
saberemos ultrapassar esta prova de resistência 
e resiliência com sentido de responsabilidade 
para que, em breve, possamos voltar a 
representar nos palcos, aqui e além-fronteiras, a 
nossa memória coletiva com a mesma garra e 
convicção de sempre. Se ainda não é sócio da FFP, 
junte-se a nós!

Saúde para todos!
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Anualmente é com o maior prazer que juntamos a nossa voz à 
multiplicidade de associações que contribuem, com o seu labor, para o 
desenvolvimento do país no que ao desporto e atividades culturais diz 
respeito. Contudo falar das nossas atividades em 2020/2021 pode ser 
tarefa fácil se sintetizarmos a informação na quase multiplicidade de não 
acontecimentos, a que o COVID19 nos condenou, mas, por outro lado, qual 
contradição, tem existido, a par, da imensidão de projetos inacabados, ou 
mesmo não iniciados, uma notável resiliência da CDP e do desporto em 
geral. Na realidade, tal como em muitos momentos difíceis da história 
universal recente, o desporto competição, aliás a vertente a considerar, 
mostrou-se sempre incapaz de ceder ao infortúnio e foi dos primeiros 
movimentos sociais que se ergueu contra as dificuldades. 

A Confederação do Desporto de Portugal perante a dimensão do obstáculo 
que o confinamento de março de 2020 representava para o dia a dia e para a 
sobrevivência, de centenas de coletividades de todas as dimensões e dos 

seus milhares de praticantes, convocou para uma reunião, quase podemos dizer magna do 
desporto português, os presidentes das federações de modalidade detentoras de Utilidade 
Pública Desportiva. Tratou-se apenas do primeiro passo, entre muitos que as diferentes 
entidades, com responsabilidade no movimento associativo desportivo, deram no sentido 
de minorar os efeitos perniciosos que a as consequências da pandemia apresentavam. No 
entanto não podemos deixar de sentir que fomos frequentemente ouvidos, mas não 
escutados, e os problemas que enfrentávamos há um ano apenas se têm agudizado.

As soluções tardam e o tecido desportivo português degrada-se. Os nossos clubes e 
associações, cujo trabalho diário tem sido há largas décadas o suporte o movimento 
associativo desportivo, nas suas diferentes dimensões, passa por crescentes problemas.  

Mas para o desporto e para os verdadeiros desportistas não há infortúnios, há sim desafios 
que tem, como em qualquer momento num recinto desportivo, com habilidade ser 
ultrapassados. Vencer foi, e será, sempre o nosso lema! 

Carlos Paula Cardoso
Presidente da Confederação 

do Desporto de Portugal
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Confederação Portuguesa do Voluntariado
comemora 14º Aniversário com ciclo de conferências

A Confederação Portuguesa do 
Voluntariado fez, no dia 19 de janeiro, 
14 anos de existência. Nesse dia 
p r o m o v e u  u m  d e b a t e  s o b r e  
“ Vo l u n t a r i a d o  e m  t e m p o s  d e  
Pandemia, as novas geografias” 
partindo da proposta de reflexão à 
volta dos impactos da pandemia no 
exercício do voluntariado e até que 
ponto nos obrigam a reestruturações 
que implicam como resultado final 
n o v a s  g e o g r a f i a s  e  n o v a s  
configurações. 
Foi promovida uma magistral aula pelo 
Doutor Manuel Carvalho da Silva que 
realçou o impacto da pandemia a partir 
de 3 dimensões: no indivíduo, na 
família e na comunidade.
Para um segundo momento desse dia 
convidámos duas organizações a trazer 
um aporte mais prático, partindo do 
m e s m o  m o t e .  A m b o s  f o r a m  
vencedores de categorias do troféu do 

Membro do Centro Europeu do Voluntariado | Membro do Conselho Nacional do Associativismo Popular Membro da Comissão de Políticas do Voluntariado  | 

voluntariado. Participou Rui Oliveira 
d a  A s s o c i a ç ã o  A c a d é m i a  d a  
Universidade do Minho e Ana Silva da 
Cresaçor.
Com este pontapé de saída, a CPV 
promoveu depois um conjunto de sete 
sessões satélite de debate no âmbito 
das comemorações aniversarias. 
Debateu-se o voluntariado a partir dos 
seguintes âmbitos:

- Voluntariado no Combate à 
Exclusão Social, no dia 25 de 
janeiro, moderado por Eugénio 
Fonseca (CPV);

- Voluntariado no Contexto 
Prisional, no dia 29 de janeiro, 
moderado por Rita Lourenço 
(Aproximar);

- Voluntariado na Cultura, Recreio 
e Desporto, no dia 30 de janeiro, 
moderado por C lementina 
Henriques (CPCCRD);

- Voluntariado no Contexto da 

Saúde, no dia 3 de fevereiro, 
moderado por Carlos Pinto 
Ribeiro (FNVS);

- V o l u n t a r i a d o  e  o  
D e s e n v o l v i m e n t o  d a s  
Comunidades Locais, no dia 5 de 
fevereiro, moderado por Jorge 
Claro (ANIMAR);

- Voluntariado Juvenil, no dia 6 de 
fevereiro, moderado por Joana 
Bacelar (CPV);

- Voluntariado Ambiental, no dia 
11 de fevereiro, moderado por 
Sara Rodrigues (CPV).

No total foram obtidas 600 inscrições, 
numa dinâmica que exigia participação 
ativa dos que se fizeram presentes em 
cada sessão. Decorreram todas em 
ambiente online e o objetivo é gerar 
uma publicação que concentre as 
principais reflexões que emanaram da 
discussão de todos.
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REFORÇAR A COESÃO DO MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO POPULAR

Este foi o lema com que concorremos aos Órgãos 
Sociais da nossa Federação cujo trabalho que vimos 
desenvolvendo desde então consideramos muito 
gratificante e até inspirador.

Abrangente, porque desde o início da nossa ação 
procuramos ser aglutinadores exercendo 
influencia junto daquelas organizações mais 
desencorajadas, menos motivadas, apontando 
caminhos, sempre na perspetiva de que no 
Movimento ninguém está sozinho, todos nos 
complementamos, sendo apenas dever de cada 
uma fazer a sua parte de acordo com os princípios 
da complementaridade no seio da comunidade 
onde se inserem, observando uma sã convivência 
democrática.

Inclusivo, porque procuramos sempre crescer não 
só em número de associadas, mas em massa critica 
assumindo novas disciplinas desportivas 
promovendo os valores do associativismo em todas 
as suas dimensões.

Solidário, porque assumimos uma postura 
dinâmica, mas observando aquele princípio base do 
associativismo “nunca deixar ninguém para trás”, 
isto é, nunca dizer não e procurar soluções por mais 
distantes que nos pareçam. 

Neste âmbito, assumimos o dever de nunca deixar 
perder de vista as duas dimensões base do 
associativismo popular:

A dimensão organização, sempre que não seja por 
meios artificiais, intervir na perspetiva de procurar 
responder a novos interesses dos praticantes em 
substituição de práticas caídas em desuso ou 
abandonadas por praticantes doutra era, 
adaptando-nos a novos desafios hoje mais 
procurados. Contudo, nunca perder a memória do 
que passou que pode trazer ensinamentos para o 
futuro.
A dimensão cidadania, exigir a cada praticante 
aquilo que pode dar, abrindo a porta a que todos 
possam participar, e há tanta coisa que é necessário 
fazer numa organização que seria despropositado 
fazer agora um levantamento de funções tão 
necessárias quanto agregadoras e motivantes… 
“para quem sabe da poda”, mas estar sempre 
atentos e criar estruturas de apoio àqueles que já 
deram tudo e agora precisam de cuidados, 
companhia, carinho. É assumir a disponibilidade de 
lutar contra a solidão. Dos associados ou mesmo 
daqueles que não sendo associados também 
precisam. Aqui vem ao de cima o apelo ao ADN do 
voluntariado, sempre presente no seio da massa 
associativa numa visão mais global das associações.
É por tudo isto que nos sentimos gratificados pelo 
nosso trabalho quando recebemos a gratidão de 
quem já deu tudo o que tinha, mas com aquele 
“brilho nos olhos” que todos conhecemos, 
compreende que somos solidários e que não 
deixamos ninguém abandonado à sua sorte.

João Queiroz
Presidente

Por um Movimento mais Abrangente, Inclusivo e Solidário
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SER CAMPISTA
É só uma questão de apertar os parafusos!

N o  b l o c o  s a n i t á r i o ,  
existiam 3 cabines de 
duche, e como moderado 
que sou, aliás sempre fui, 
e s c o l h i  a  d o  m e i o ,  
provavelmente por ser aí; 
n o  m e i o ;  q u e  
supostamente  está  a  
virtude, pelo menos é o que dizem!.
Ao entrar para dentro da zona do duche, ao fechar a 
porta, verifiquei que aquele trincozinho, o chamado 
“ferrolho”, não estava nas devidas condições, dois 
dos três pequenos parafusos que o sustentavam no 
perfil de alumínio da porta estavam quase 
totalmente desapertados!. Isto deu-me que pensar: 
O que vou fazer agora?!, que tipo de campista vou ser 
agora?!.
Começa aqui a explicação prometida, a distinção de 
três tipos de campistas que, opino eu, proliferam 
pelo nosso movimento.
Criei na minha mente a primeira personagem, 
aquele que imediatamente; mas sem antes se vestir 
claro está porque estavam no duche; dirigia-se a um 
funcionário, ou até mesmo à receção do parque e 
apresentaria uma reclamação, verbal ou até mesmo 
escrita, dependeria da resposta obtida: “ Que horror!! 
Fui tomar o meu banho e ao fechar o ferrolho, dois 
parafusos estavam desapertados e quase que parti uma 
unha!, vejam bem se tenho cortado um dedo o que 
seria?!., quem se iria responsabilizar?!.” 
Bom, estamos aqui perante um “campista” que vai 
reclamar do ferrolho desapertado porque está a usar 
um parque pelo qual pagou uma entrada e onde 
podia ter tido um sinistro, pelo que para mim, este 
não é um verdadeiro campista, este tipo é um 

“utente”, um turista ou 
mero utilizador de um 
parque de campismo. 
D e p o i s ,  m u d e i  d e  
personagem; voltei  a  
v e s t i r - m e ,  j á  s a b e m  
porquê; e fui buscar uma 
chave de parafusos e 

regressando ao local do “crime” acabaria por 
desapertar todos os parafusos, acabando assim o 
trabalho iniciado por “outros”, e levaria 
furtivamente o ferrolho para casa, porque até me 
está a fazer falta um feichozinho destes no galinheiro 
que tenho no quintal. 
Ora, aqui estamos perante os “outros”, nem é um 
campista, nem é um utente, é um outro pessoal, o do 
“gamanço” um fora da lei se assim quisermos 
chamar. 
Mas, eu não sou um fora da lei, também não sou um 
mero “utente”, eu tenho o privilégio de dizer que sou 
um campista, aliás “Campista” com C grande que 
pertence a um movimento associativo, organizado 
em prol de uma atividade dignificante e 
enriquecedora de saúde e de valores morais pessoais 
e coletivos, e por isso, com a mesma chave apertei os 
parafusos que estavam desapertados, e o ferrolho 
ficou completamente funcional. 
Isto é o que distingue um Campista dos restantes, 
antes de reclamar, antes de furtar para sí, tenta 
remediar aquilo que é seu e de todos, e evita que os 
“outros” façam com que os “utentes” reclamem!
É por isso que ser Campista é apenas uma questão de 
apertar os parafusos.

É tudo uma questão de apertar os parafusos, e já explico porquê!.

Estava eu a passar um belíssimo fim-de-semana, e claro como campista que sou, num 
magnífico parque de campismo, quando chegou a hora da higienização e de tomar o meu 
banhinho matinal.

Paulo Sousa
Campista



Carlos Pinto Ribeiro
Presidente da Direcção

da FNVS

Pandemia do COVID- 19. Por razões sanitárias tem sido significativamente 
constrangida a permanência dos Voluntários nas Instituições de Saúde.

A pandemia, além de outros constrangimentos, agigantou as carências 
sócio-económicas de muitos Doentes, pelo que a presença dos Voluntários 
é, muitas vezes, o único conforto e o ansiado apoio para as pessoas 
carentes, tornando-se para estas no verdadeiro interlocutor dentro do 
Serviço Nacional de Saúde.

Nesse sentido reputamos de muito importantes todas as iniciativas que 
privilegiem a retoma do Voluntariado em Saúde e a reocupação dos espaços 
das Instituições de Saúde, para o que já interpelamos várias vezes a Direção 
Geral da Saúde (DGS), nomeadamente, sobre a oportunidade / necessidade 
de incluir na lista de prioridades na vacinação contra o COVID- 19 todos os 
Voluntários em Saúde.

Na reiterada falta de respostas da DGS revemos e relevamos o continuado 
alheamento das Autoridades de Saúde para com o Voluntariado em Saúde.

É fundamental que o Voluntariado em Saúde seja reconhecido pela atividade assistencial 
que desempenha junto dos doentes de qualquer condição, mas mais e obviamente, junto 
daqueles mais necessitados e mais fragilizados.

É muito importante que o Voluntariado em Saúde sinta que apreciam a sua relevante 
contribuição para a renovação de vários equipamentos dos Hospitais públicos.

É necessário que o Voluntariado em Saúde seja valorizado como parceiro imprescindível e 
insubstituível na humanização das instituições de Saúde e no que isso representa no 
incremento da qualidade dos Cuidados de Saúde neles prestados.

Os Voluntários em Saúde doam o seu tempo, o seu afeto, a sua competência e um sorriso 
envergonhado e um olhar agradecido são tudo o que desejamos como recompensa pela 
entrega gratuita e fraterna a esta nobre missão de ajudar o próximo nos momentos mais 
dolorosas da doença e da solidão. Mas das Entidades que beneficiam direta e 
indiretamente da atividade Voluntária em Saúde espera-se mais atenção, colaboração, 
apreço, reconhecimento.

Não somos de desistir por falta de parceiros nesta nossa caminhada, quando está em causa 
a ajuda ao nosso concidadão neste contexto de enormes dificuldades. Estamos prontos 
para reiniciar a nossa presença nos espaços dos Hospitais, nos Centros de Saúde e, de 
forma mais genérica, junto das pessoas que de nós necessitam para solver as suas 
necessidades físicas e psíquicas.

Havemos de fazer mais e melhor, porque melhor será o futuro se hoje formos capazes de ser 
melhores connosco e com os outros.

FEDERAÇÃO NACIONAL DE VOLUNTARIADO EM SAÚDE
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TEATRO

Estamos ainda todos expectantes e concentrados numa pandemia 
que, particular ou coletivamente, nos tem afetado e nesta afetação 
muito se ressente o convívio e a nossa ação social.

Faz precisamente um ano que nos vimos obrigados a suspender 
atividade

Nos primeiros meses de 2020, toda a atividade programada estava a 
iniciar. O CONTE – Concurso Nacional de Teatro – Póvoa de Lanhoso 
2020, realizou-se na integra. Com uma pequenina janela, o Festival 
Ibérico de Teatro realizou-se em Mérida, e aí a maioria dos espetáculos 
já foram transmitidos pelas plataformas digitais. A Federação assim 
como as associações que a integram pararam.

A resiliência mantém-se! Enquanto homens e mulheres da cultura é no 
“palco” que devemos estar e estamos convictos que o público, esse 
nosso maior aliado, vai estar do nosso lado. Que as entidades 
governamentais sejam céleres nas medidas de apoio às estruturas 
culturais e às associações, e que entendam, agora e sempre, que este 
setor é fundamental à existência humana.

Apesar das limitações (e esta Federação não é exceção) à nossa 
atividade, estas não serão, de certeza, motivo para desfalecimentos, 
desistências ou baixar de braços pelo que esperamos que todos os 
grupos e associações filiados reúnam forças para estar preparados 
quando a mais pequenina janela de oportunidade se abrir, voltar à 
atividade que, mesmo que não seja igual, nos possa dar algum gozo e 
satisfação retomar.  
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FPTA – Federação Portuguesa de Teatro



CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS CASAS DO POVO

CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DAS CASAS DO POVO
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Movimento associativo popular
     Portugal precisa de nós

A história do movimento associativo popular, nas áreas da 
Cultura, Desporto, Lazer e Social, é vasta e rica. Existem 
várias associações com mais de 200 anos em pleno 
funcionamento. Hoje serão mais de 33.000, envolvendo 
450.000 voluntários benévolos, fazendo um trabalho sem 
paralelo no âmbito da Cultura e do Desporto. Seriamos 
certamente nestas áreas um país mais pobre se elas não 
existissem. É nestas casas que despontam os maiores 
talentos que levam o nome de Portugal a todos os cantos do 
mundo.
Os dirigentes benévolos, com a sua voluntariedade, 
disponibilidade, imaginação e saber, foram são e serão 
certamente no futuro a principal base de sustentabilidade 
das Associações Populares. É com esta dinâmica, polivalência 
e saber que conseguem conquistar os mais novos, 
transmitindo-lhes os seus conhecimentos, assim como o seu 
entusiasmo pela causa, ou o tão conhecido “amor à camisola”.
As Colectividades em geral e as Casas do Povo em particular, 
são as instituições que mais sofrem as agruras da asfixia 
f inanceira ,  agora agravada por esta pandemia.  
Paradoxalmente são também as instituições que mais 
contribuem para o equilíbrio de uma sociedade mais justa, 
mais fraterna e mais assente em valores que são a garantia da 
presença de um vetor social, necessário à prevenção de outros 
males de que o ócio quase sempre é portador.
Por força da pandemia que nos assola, Este fazer diário, foi 
interrompido há um ano e as dificuldades das Associações 
que sempre foram muitas, agora aumentaram. Não podemos 
dar continuidade ao nosso trabalho, com prejuízo directo das 
populações, com destaque para as crianças, jovens e seniores. 
As crianças perderam os seus momentos de diversão dentro 
do que gostam de fazer. Aos jovens foi interrompida a 
continuação de formação nas áreas que escolheram desporto 
ou cultura. Os Seniores perderam o seu espaço de convívio, 
lazer e condição física tão importantes para uma melhor 
qualidade de vida. Este longo ano, sem fim à vista, os 
dirigentes não têm ficado parados, apresentam 
propostas/sugestões aos seus órgãos de cúpula, dentro da 
pirâmide associativa. 
Neste trabalho colectivo e constante, o CNAP (Conselho 
Nacional do Associativismo Popular) órgão criado por 
deliberação do Congresso Nacional das Colectividades e 

Clubes, realizado em Novembro de 2015, tem reunido com o 
poder central, Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho 
e Segurança Social e Secretaria de Estado do Desporto, a quem 
temos apresentado as mais variadas propostas, devidamente 
fundamentadas. Lamentavelmente os resultados têm sido 
praticamente nulos. Destacamos ainda pela negativa os 42 
milhões de euros, recentemente atribuídos, de apoio para a 
Cultura, sendo que só 406 mil euros foram destinados para a 
cultura popular/tradicional, (menos de 1%) pasme-se ainda, 
que apenas foram contempladas as direcções regionais do 
Algarve, Alentejo, Centro e Norte, ficando de fora Lisboa e 
Vale do Tejo, parafraseando um programa de TV, “isto é gozar 
com quem trabalha”.
Seria importante que os Senhores Políticos, parassem para 
reflectir e tomassem boa nota, da obra feita por estas 33.000 
Associações, que diariamente se substituem ao governo na 
concretização de direitos dos portugueses consagrados na 
Constituição da República. 
Neste momento difícil para o MAP (Movimento Associativo 
Popular), uma nota para o poder Autárquico, que constitui a 
parceria principal destas Associações. Lamentavelmente, 
salvo raras excepções, tem ficado bastante abaixo das 
espectativas, este poder está no terreno, conhece as nossas 
dificuldades, e tem ferramentas que permitem o suavizar da 
crise.
Para concluir, deixo para reflexão o comentário: O 
Estado/poder central que não apoia, apenas cria legislação, 
algumas vezes difícil de cumprir, deve repensar sobre a 
importância que os Clubes/Associações têm para a formação 
desportiva e cultural dos jovens, e acima de tudo retira-os de 
comportamentos desviantes com oferta que existe em cada 
esquina. O custo social destas falências, que também serão 
culturais iremos sabe-lo mais tarde. Seria um contributo a 
não cobrança de IVA na aquisição de esquipamentos 
culturais, desportivos e construção e manutenção de 
instalações, entre outros.  
Quanto ao futuro, permito-me citar Virgílio Ferreira “ o 
importante não é o que fizeram de nós, mas o que fazemos do 
que fizeram de nós.

Francisco Anjos Rodrigues
Presidente da Confederação Portuguesa das Casas do Povo
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