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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

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.

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, que, até hoje, é vivenciado por
aqueles que de alguma forma tentam reerguer o clube.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Sociedade Esportiva Cachoeirinha faz parte do
desenvolvimento social, cultural e esportivo da cidade
de Cachoeirinha/RS ao longo dos anos, e com isso,
essa pesquisa descritiva a cerca de sua história,
destaca sua importância no cenário municipal.

OBJETIVO
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.

Primeira Sede - 1952

Futebol - 1962

Carnaval de 1970 na SEC,
vestimentas em alusão a Copa
do Mundo no México

Equipe feminina de Judô Campeã Sul Americana 1994,
Estadual e Brasileiro 1995

Campeão Estadual de
Ping Pong 1984

Ajude o Clube - 2006

METODOLOGIA
Foram consultados livros, jornais, documentos, além
da coleta de depoimentos de pessoas que
testemunharam a história da SEC.

