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Alfredo Joaquim Gonçalves

Nasce a 3 de Outubro de 1959, no Alto do Seixalinho. Nesta freguesia, cresce um Homem que,
apaixonadamente, e ao longo de 29 anos, se dedica ao Grupo Dramático e Recreativo “Os Leças”,
a “fazer associativismo”, como gosta de dizer…
Os estudos foram sempre feitos em escolas do Barreiro. Cedo inicia a actividade profissional,
numa mercearia local, enquanto frequenta o ensino secundário. Ingressa no serviço militar, em
1980. No ano seguinte, começa a trabalhar como analista químico na empresa Amoníaco de
Portugal, na então Quimiparque, e lá permanece 28 anos.
Ainda muito jovem ocupa os seus tempos livres no Grupo Dramático e Recreativo “Os Leças”,
primeiro como sócio, depois atleta e mais tarde treinador de futebol.
Inicia a actividade como dirigente associativo, em 1982, e exerce vários cargos nos órgãos sociais.
Procura marcar a diferença com ideias inovadoras e apesar do cepticismo de muitos, consegue
aproximar a colectividade da população.
É eleito Presidente da Direcção em 1994, cargo que desempenha até hoje.
Graças à sua dedicação, o Grupo obtém o Estatuto de Instituição de Utilidade Pública, em 1995.
Para tentar agradar a todos os sócios elabora um questionário para saber os seus hobbies, dando
origem a um plano de actividades com exposições de artesanato, pintura, para além do ensino de
Karaté e Ginástica, entre outras.
Por essa altura, os jovens são atraídos à colectividade para as actividades de ocupação de tempos
livres nas férias da Páscoa e de Verão.
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Inúmeros debates são promovidos nos quais participam ilustres personalidades, tais como: Álvaro
Cunhal, Mário Soares, Maria Barroso e Mário Castrim.
Em 1998, é inaugurado o pavilhão do “Leças” baptizado com o seu nome e fruto de uma
candidatura ao Sub‐Programa 1, do Ministério do Ordenamento do Território.
O seu trabalho é reconhecido diversas vezes por jornais locais e na Assembleia Geral da
colectividade é distinguido como sócio Mérito e sócio Honorário.
Segundo Alfredo Gonçalves, o ano de 1999, é o mais marcante como dirigente associativo. Entre
muitas iniciativas que ajudou a organizar destaca‐se o Corso Carnavalesco do Barreiro e o
Encontro de Presidentes do Movimento Associativo do Barreiro.
O Grupo Dramático e Recreativo “Os Leças” é hoje uma colectividade dinâmica atraindo sócios de
todas as gerações.
Alfredo Gonçalves acredita que as colectividades devem ser espaços de sociabilidade e de
comunicação interpessoal, onde é possível fortalecer relações de solidariedade.
Actualmente desempregado, sente necessidade de desenvolver novos projectos de intervenção
social e cultural e é por isso que, hoje, frequenta a Licenciatura em Animação Sociocultural, na
Escola Superior de Educação Jean Piaget.

Pela forma voluntária como se tem dedicado ao Grupo Dramático e Recreativo “Os Leças”e pelo
seu valioso contributo para o Movimento Associativo do Concelho, a Câmara Municipal do
Barreiro tem a honra de atribuir a Alfredo Joaquim Gonçalves, o Galardão Barreiro Reconhecido
2011 – Área do Associativismo.

CERIMÓNIA BARREIRO RECONHECIDO | 2011
P2

