
              

 

Real Amizade Farense “uma” filha de Abril 

 

“E o movimento é para trás e para a frente…e à medida que caminho 

há um futuro próximo e um passado próximo…um futuro distante e 

um passado distante…um desenrolar nos dois sentidos…à 

procura… e quanto mais para a frente mais tenho que ir atrás…e 

quanto mais atrás mais me apetece ir para frente” 

                        Manuela Malpique (2002) 

 

 É neste movimento para trás e para frente que homenageamos o papel do 

25 de abril no “nascimento da RAF, como se fosse “um fresco múltiplo e variável” 

(Allende, 2001). Como refere Manuela Malpique (2002) a vida é feita neste movimento 

de dois sentidos em que, quanto mais procuramos ir para frente, mais temos que ir atrás, 

ao ponto de partida para nos situarmos no Hoje. E, Hoje a RAF, com uma seção de 

Patinagem Artística, define-se por uma matriz socio desportiva que muito orgulhará, 

também, todos os seus fundadores que, em 1975, concretizaram o sonho de a Oficializar. 

Com um longo historial a nível das modalidades amadoras de andebol e voleibol, ao nível 

da formação e da competição federada, bem como na organização de outros eventos de 

cariz desportivo e social, a RAF iniciou um novo projeto desportivo há cerca de 9/10 

anos, com a criação de uma seção de patinagem artística. A motivação, dedicação, atitude, 

amizade, espírito desportivo, da meia centena de atletas e o envolvimento e empenho do 

grupo de pais e mães que apoiam e coordenam a seção desportiva, tornou a RAF um clube 

de referência nível regional e nacional 

 E, quanto mais RAF somos, mais apetece voltar ao ponto de partida, onde tudo 

começou, o antigo Café Atlântico, na rua de Stº António, ainda antes de 1974, onde nos 

juntávamos para conversar e organizar a prática desportiva, realizada de forma totalmente 

informal. E, Abril chegou, de repente tudo era novo, era uma junção só de coisas boas, a 

liberdade, o regresso dos rafeiros que estavam no Ultramar, a “abertura” das instituições 



a novos desafios, o lançamento de projetos desportivos e culturais na comunidade. A 

transição para a democracia em Portugal, mudou as nossas vidas, criou em nós, enquanto 

RAF, o “espírito de Abril”, uma vontade férrea de agir, de criar, de inovar. Para quem 

não viveu o 25 de Abril parece ser difícil explicar aqueles sentimentos vivenciados.” Não 

procurem nos livros que não vem nos livros/País de Abril fica no ventre das manhãs/fica 

na mágoa de o sabermos tão presente/ que nos torna doentes sua ausência” (Alegre, 2014). 

O 25 de Abril foi uma inspiração para muitos de nós ao despertar a vontade de contribuir 

para um país novo. Foi a oportunidade de criar dinâmicas associativas.  

Inspirados pelo espírito ativo, irreverente, inconformista, revolucionário da época, 

que decidimos nos Organizar como Associação (Real Amizade Farense) que começou 

por recuperar uma lixeira e construir um parque desportivo na cidade de Faro.  E, por 

força da nossa atividade, a RAF ganhou credibilidade e Afirmação. O 25 de Abril e a 

RAF fizeram com que muitos de nós tivessem o primeiro contacto com a política. Os 

nossos conhecimentos eram quase nulos, mas a curiosidade era grande. Foi em ambiente 

RAF que começámos as primeiras conversas sobre política. “Os princípios fundamentais 

da Filosofia” (Politzer, 1970) serviam de base às nossas discussões até altas horas da 

madrugada. A aprendizagem informal da política e a prática desportiva ocupavam a maior 

parte do nosso tempo. 

A RAF, para além da sua intervenção comunitária que motivou que nos 

apelidassem de “revolucionários”, o que nos orgulhava, pois, a RAF é uma filha de abril, 

foi uma escola para Todos nós. As experiências, as vivências associativas e socio 

desportivas, determinou que muitos de nós seguissem percursos diferenciados, mas, com 

a particularidade de se terem afirmado em várias áreas da formação, quer no campo da 

educação, quer dirigentes de clubes e associações desportivas. 

Se a História da nossa querida cidade de Faro se faz com todos nós farenses, se “a 

história somos nós”, a história da RAF faz-se da influência do espírito de abril, faz-se das 

nossas acções, das pequenas estórias que habitam nas nossas recordações. A história da 

RAF é pública. Faz-se ao contar-se…Tudo é História, desde a história às estórias. 

(17/04/2020) 
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