
 
 

 

 
SAUDAÇÃO 

31 de Maio - Dia Nacional das Colectividades 
 

Nos dias 31 de Maio, 1, 2 e 3 de Junho de 1924, realizou-se o Congresso da Federação Distrital das 
Sociedades de Educação e Recreio. Por decisão do Congresso Nacional de Colectividades (2001), a 
29 Maio 2003 constituiu-se, formalmente, como Confederação Portuguesa das Colectividades de 
Cultura, Recreio e Desporto. A Assembleia da República aprovou a lei 34/2003 de 22 de Agosto que 
instituiu o dia 31 de Maio como o Dia Nacional das Colectividades. 

Desde então o Dia Nacional das Colectividades tem sido comemorado nesta data em todo o país e 
estranjeiro com manifestações associativas e populares de vários tipos onde a força do Movimento 
Associativo Popular mostra a sua vitalidade e alegria.  

Apesar da Pandemia que nos afeta a todos, os Orgãos Oficiais da CPCCRD Saúdam por esta ocasião 
todos aqueles que, pelas mais diversas formas pela sua resiliência e resistência, exercem alguma 
atividade no Movimento Associativo Popular e apelam à participação dos Dirigentes Associativos, 
associados das nossas filiadas, Estruturas Descentralizadas e Colectividades Elo, que participem nas 
comemorações associativas, enquadrando as suas actividades, entre 22 de Maio a 20 de Junho. 

Saúdam as Entidades da Economia Social que conjuntamente connosco têm feito um percurso que 
deverá conduzir a um maior conhecimento e colaboração em múltiplos aspetos comuns. 

Saúdam ainda as várias instituições, organismos, entidades públicas, privadas e comunicação social 
que connosco têm colaborado para o reconhecimento e divulgação do Associativismo Popular. 

Programa das Comemorações Centrais:   
 

  Dia 22 de Maio a realização Via ZOOM do Congresso dos Açores; 
  Dia 29 de Maio sessão solene para entrega de Galardões e Distinções; 
  Dia 20 de Junho Espetáculo Venham + 5 na Figueira da Foz. 
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