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� "Continuar a investir numa

cultura associativa que encare

a colectividade como um espa-

ço onde todos têm lugar e po-

dem ter a palavra" é um objec-

tivo da direcção da Associação

Cultural Desportiva do Rio Se-

co, no Reguengo do Fetal, Bata-

lha, que quer "dar continuida-

de ao trabalho desenvolvido" e

manter a actividade que tem

caracterizado a colectividade,

como são exemplo o clube xa-

drez, a aulas de ginástica de

manutenção e de hip-hop. 

A presidente Fátima Gaspar,

que lidera os destinos da asso-

ciação pelo segundo mandato

consecutivo, destaca, entre os

vários objectivos ainda a cum-

prir, alcançar a "participação re-

gular em torneiros" da equipa

de xadrez, assim como atrair

"novos inscritos" e "sensibilizar

os jovens de todas as idades

para a mais-valia desta activi-

dade no desenvolvimento inte-

lectual e na manutenção da saú-

de mental".

A conclusão dos balneários

da sede da colectividade e a or-

ganização de torneios regulares

de outras actividades desporti-

vas, a criação de um grupo de

teatro e a manutenção do atelier

de artes são outras metas da

direcção, que pretende também

"aumentar o número de sócios",

ultrapassando os actuais 166,

assim como "manter os amigos

da associação e incentivar um

maior número de jovens a par-

ticipar activamente nas inicia-

tivas" da associação.

Fundada em 1994, os 18 anos

de actividade da Associação

Cultural Desportiva do Rio Seco

tiveram na sua génese a angari-

ação de fundos para a constru-

ção de um espaço associativo

que viria a ser a sede da colecti-

vidade, e que é hoje motivo de

"orgulho" de todos os associa-

dos. Mas também os "habitan-

tes do Rio Seco, amigos e fami-

liares dos sócios e vizinhos das

localidades mais próximas" fre-

quentam as instalações e parti-

cipam nas actividades promo-

vidas.

"No contexto actual, fazer

sócios não é tarefa fácil, a sua

filiação passa por atribuir al-

guns benefícios em termos do

desenvolvimento de activida-

des lúdicas e culturais que en-

volvam a vida associativa",

sublinha Fátima Gaspar.

A presidir à associação desde

2009, a dirigente salienta que

por estar "inserida numa locali-

dade pequena, com poucos

sócios", a colectividade "debate-

se com problemas ao nível da

implementação de projectos de

investimento, devido à falta de

apoios financeiros". Mas "tam-

bém a dinamização de outros

projectos é esforçada" e "implica

trabalho afincado por parte dos

amigos, sócios e não sócios. A

título de exemplo, refiro o pro-

jecto da construção dos balneá-

rios que foi iniciado em 2005 e

não está concluído, sendo um

dos nossos objectivos concluir

este processo no corrente ano",

exemplifica Fátima Gaspar.

Actividades organizadas
"em regime de voluntariado"
Provas de rally e de karting, tor-

neios de cartas, de ténis de mesa

e de futebol masculino e femini-

no, curso de bordados, aulas de

ginástica, almoços de casados e

solteiros e participação em acti-

vidades promovidas pela autar-

quia e pela Junta de Freguesia

são algumas das dinâmicas que

têm caracterizado a associação,

que também já realizou um ate-

lier de artes, festas dos Reis

Magos, com a participação das

crianças e jovens da terra,

espectáculo de dança clássica,

contemporânea e de hip-hop, e

o percurso pedestre anual 'Entre

Serras e Nascentes'.

São múltiplas actividades

organizadas "em regime de vo-

luntariado" e que "exigem uma

grande disponibilidade para

trabalhar em prol da cidadania

e do bem comum", sublinha a

presidente da direcção.

"No sentido de ultrapassar as

dificuldades financeiras, vamos

trabalhando no desenvolvi-

mento de actividades que per-

mitam angariar alguns fundos"

e "procuramos desenvolver pro-

jectos que, pela sua natureza, em

termos de relevância, tenham

condições para serem apoiados

pela autarquia ou junta de fre-

guesia", adianta Fátima Gaspar. 

A dirigente realça que "a as-

sociação pretende envolver a

comunidade local e localidades

vizinhas". Daí que o Plano de

Actividades contemple "pro-

jectos de lazer, de desporto e de

cultura diversos, dirigidos pa-

ra várias faixas etárias, apos-

tando nos mais novos, por en-

tendermos que o espírito asso-

ciativo tem de ser inculcado de

tenra idade, criando a percep-

ção de que a colectividade é um

espaço de aquisição de saberes

e de convívio salutar", salienta

Fátima Gaspar, para quem a

associação "deve estar ao servi-

ço de quem a procura, e deve

contribuir para o desenvolvi-

A aposta numa cultura associativa onde têm lugar actividades distintas para diferentes faixas etárias é um
dos genes da Associação Cultural Desportiva do Rio Seco, no Reguengo do Fetal, que quer "manter os amigos"
e "incentivar um maior número de jovens a participar activamente" nas suas iniciativas

Futebol, ginástica, xadrez e dança do Rio Seco
'alimentam' aposta na cultura associativa

� NOME
Associação Cultural
Desportiva do Rio Seco

� FUNDAÇÃO
1994

� SÓCIOS
166 associados

� ACTIVIDADES
Torneios de futebol
masculino e feminino, de
cartas, de ténis de mesa, de
sueca e torneios de xadrez,
aulas de ginástica de
manutenção, classe de Hip
hop, curso de bordados,
entre outras actividades. 

NO CLUBE de xadrez, os praticantes participam em vários torneios
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"Associação
pode ter um papel
importante para
a comunidade em
diferentes áreas"

�Diário de Leiria (DL)Qual o
papel que pode ou deve ter uma
associação com as característi-
cas daquela a que preside?
Fátima Gaspar (FG) A asso-
ciação pode ter um papel
importante para a comunidade
em diferentes áreas: cultural,
desportiva, artística, de lazer e
de convívio. É de referir que
deve estimular a partilha de
ideias, de experiências, o
conhecimento, o saber estar
em grupo, o respeito pelos
valores e normas sociais. Deve
estar ao serviço de quem a

procura, deve contribuir para o
desenvolvimento local.

DL Tem a associação conse-
guido atrair mais associados e
ou participantes nas suas acti-
vidades? Como?
FG Não é tarefa fácil, mas com
persistência vamos conseguin-
do. Em primeiro lugar, temos de
pensar em projectos motivado-
res para comunidade, tendo a
preocupação de não ter mais do
mesmo, ou seja, procurar a
implementação de projectos
diferentes dos existentes nas
outras colectividades, de modo a
haver maior diversidade e inova-
ção. Julgo que seria importante
que as colectividades das redon-
dezas fizessem um trabalho
conjunto nesse sentido de modo
a haver maior interacção, e não
haver 'capelinhas'. l

ASSOCIAÇÃO organiza frequentemente torneios de futebol AULAS de ginástica de manutenção são uma das actividades da associação
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