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A Sociedade Esportiva Cachoeirinha (SEC), localizada na cidade de Cachoeirinha/RS, 

foi fundada em 1952, com a denominação de Cachoeirinha Futebol Clube, visando promover 

a prática do Futebol. Nas décadas seguintes outros esportes, além de atividades sociais e 

culturais são promovidos pela SEC. Tendo em vista que foi o primeiro clube da cidade, 

tornou-se referência para demais fundados com o passar dos anos, garantindo ares de 

rivalidades nos campeonatos da cidade. Local de grande convívio social, bem como, espaço 

de eventos sociais e culturais que marcaram época, teve durante muitos anos nos tradicionais 

bailes uma forma de envolver a comunidade e, arrecadar fundos para o desenvolvimento do 

clube. Esta pesquisa tem como objetivo descrever as diferentes fases que a SEC atravessou no 

decorrer do seu processo histórico, desde a fundação até o tempo presente. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa foram consultados livros, jornais, documentos, além da 

coleta de depoimentos de pessoas que testemunharam a história da SEC. Fundada 14 anos 

antes da emancipação da cidade, a SEC desempenhou significativo papel no processo de 

transformação do antigo Distrito de Gravataí/RS, na atual cidade de Cachoeirinha/RS, 

emancipada no ano de 1966, também devido a mobilização social e por influências políticas 

daqueles que frequentaram o clube. Com dificuldades no princípio, o clube teve sua primeira 

sede situada em uma casa de madeira, alugada; posteriormente, o clube se mudou para outra 

casa alugada, na mesma rua. No ano de 1954 foi inaugurada a sede própria, construída pelo 

Sr. Ramiro Barcelos de Amorim, que durante anos fez uso da copa como pagamento do 

aluguel do imóvel. Somente em 1967 fora concretizado o sonho dos associados, naquele 

mesmo espaço, com a construção da sede social de alvenaria com um amplo salão de festas. 

Justamente neste ano o clube adotou o nome atual, pois não se destinava mais, 

exclusivamente, a prática do futebol incorporando outros esportes e ampliando as atividades 

sociais e culturais. Nos anos seguintes, os espaços foram ampliados com a construção das 

piscinas, da quadra de esportes, e das canchas para jogar bocha e bolão. Na década de 1980, a 

aquisição de sete hectares possibilitou a construção da sede campestre, espaço com campo de 

futebol, galpão crioulo e piscina para uso dos associados. A SEC foi designada como o 

“Clube da Grande Porto Alegre”, devido as grandes conquistas obtidas nos anos de 1970 a 

1990, em esportes como: Futebol, Voleibol, Bocha, Bolão, Patinação, Ping Pong, Kung Fu e 

Judô. No começo do século XXI, a SEC enfrenta, principalmente, dificuldades financeiras e 

começa o declínio do clube. Muitos de seus departamentos esportivos deixaram de existir, 

assim como, o convívio social já não é mais o mesmo, pois houve uma redução no número de 

frequentadores do clube. Atualmente, a SEC oferece, exclusivamente, a prática da patinação e 

do kung fu; além disso, aluga os espaços para a realização de eventos.  

 

 

 


