E a vida continua...
Frequentemente os voluntários, que dão o corpo e a alma em serviços sociais e
administrativos, são acusados de interesses próprios que não lembram nem ao
diabo. É um serviço que não é pago, e muitas vezes mal compreendido.
Finalmente, a ACDM (Associação Cultural e Desportiva de Malcata) tem uma nova
direção! Um parto difícil mas conseguido. É sempre doloroso ver desaparecer algo em
que acreditamos e em que investimos tanto do nosso esforço e voluntariado.
Já o disse por diversas vezes que o associativismo é o motor do dinamismo da nossa
sociedade, das nossas comunidades. É um serviço que não é pago, e muitas vezes mal
compreendido. Frequentemente os voluntários, que dão o corpo e a alma em serviços
sociais e administrativos, são acusados de interesses próprios que não lembram nem
ao diabo. É preciso muita coragem e valentia para enfrentar acusações de que não são
culpados. Por isso, compreendo perfeitamente que, quem já serviu abnegadamente
associações, queira fazer o “descanso do guerreiro” e que, a sua vez, apareçam outros
sócios para levar em frente os projetos da sua associação, que na ACDM são a cultura
e o desporto. Quem vem a seguir faça melhor o que os outros não fizeram por não
saberem, por não quererem ou por não puderem. Puxem pelos seus valores e
competências e demonstrem, através de factos, que valeu a pena serem eleitos e que a
sua passagem por esta ou aquela associação foi um marco na sua história, na história.
A vida não perdoa. Uns partem, outros chegam. Se cada um fizer o seu caminho, com
altos e baixos, com vitórias e derrotas, com êxitos e fracassos... então valerá a pena ter
passado por este mundo, a caminho da terra prometida, e chegar à meta dizendo:
valeu a pena eu ter existido; valeu a pena eu ter lutado para que o nosso mundo
ficasse um pouquinho melhor, criando laços de amizade, de união e de colaboração
entre as pessoas e entre os povos.
À nova direção, a todos os elementos dos corpos sociais desejo um bom mandato no
exercício das suas funções.
Às direções passadas, que tanto deram das suas vidas para que a ACDM chegasse ao
patamar a que chegou, fruto da sua entrega e competências, um GRANDE
OBRIGADO pela parte que me toca. Nunca esquecerei os bons e os maus momentos
que juntos passamos. Mas a vida é assim: “sic transit gloria mundi!...” Que Deus vos
ajude e vos pague.
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