Malcata: ACDM sem Direção desde Agosto
Um Associação que, ano após ano, tem apresentado prova de vida, com sucesso!
Curioso é que a ACDM (Associação Cultural e Desportiva de Malcata) está sem
Direção, desde agosto, após duas Assembleias Gerais falhadas!
ACDM uma Associação que em MALCATA tem sabido fazer jus ao seu estatuto de
UTILIDADE PUBLICA …
Nos últimos anos tenho acompanhado, com muita curiosidade, interesse e admiração o
trabalho desenvolvido pela ACDM, nas suas duas vertentes: desportiva e cultural.
Devo aliás dizer que a ACDM, de que sou associado, foi para mim o tónico de
esperança que me levou a acreditar que era possível envolver, ativamente, uma
Comunidade, nos valores da SUSTENTABILIDADE. Hoje tenho muitas dúvidas que
isso seja possível em Malcata! Foi esse exemplo, de entrega e desprendimento, que me
deu força e vigor para pensar que seria possível criar FUTURO em Malcata,
acrescentando outra Associação, com estatutos mais amplos, para a economia cívica, a
AMCF (Associação Malcata com Futuro).
No historial da ACDM são de destacar provas desportivas de ampla visibilidade,
realizadas no âmbito da Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação de
Atletismo da Guarda (Corridas de Montanha e Taças de Atletismo), Provas de BTT
muito participadas, inclusive por muitos vizinhos espanhóis. Manifestações desportivas
que deram visibilidade ao território e projetaram Malcata e o Concelho a nível distrital,
nacional e internacional. Iniciativas que contribuíram para motivar e suscitar a prática
desportiva, pela população e, em especial, pela juventude.
No domínio cultural destacaria a “festa da Carqueja”, peças de teatro juvenil e infantil,
sessões de poesia, noites de fados, festas e cânticos de natal, janeiras, exposição de
presépios e muito convívio inter-geracional (passeios, almoços, jantares…)
Tudo somado podemos, com propriedade, dizer que, em Malcata, a ACDM tem vindo a
desenvolver atividades lúdico- recreativas- desportivas várias, em quantidade, com
mérito e assertividade. Por via da ACDM a sociedade civil de Malcata tem sido um
exemplo, no Concelho, em termos de dinamismo, motivação e fluidez de realizações.
As várias iniciativas da ACDM têm tido a grande virtualidade de desenvolver o espirito
de grupo e de pertença a uma comunidade. Têm sido a mola impulsionadora da
exaltação dos valores do coletivo, da união e da cooperação entre Associações.
Para além do caminho de sucesso descrito, a Direção tornou públicas as contas, que
apresentou aos associados, em Assembleia Geral, através de um Relatório de
Atividades! E, não menos importante, apresentou, em 2016, um saldo positivo de
10.062,70€!
Gostaria ainda de realçar a postura de toda uma Direção que sempre se pôs à margem de
quezílias, que sempre evitou mal-entendidos e fricções. Que nunca ostracizou outras
Associações. Que sempre se preocupou em cumprir os seus estatutos. Que nunca se
deixou dominar por rancores, vinganças, mexericos ou conversas de café.
Uma Direção que devia ser LOUVADA e ENALTECIDA pelo trabalho desenvolvido
em prol da Comunidade. Ao invés, sobre ela foram lançados anátemas, antes e
imediatamente após as eleições autárquicas. Talvez a motivação tenha sido a criação de
condições para a ampliação do exercício do poder. Para acrescentar a gestão da ACDM,
à dos Sapadores, da ZIF, dos Compartes, dos Baldios na esfera da Junta de Freguesia!
Certos atores políticos confundem gestão integrada com concentração autocrática do
poder! E para essas pessoas os fins justificam os meios!

Perante o sucesso da ACDM não deixa ainda de ser curioso que duas Assembleias
Gerais (em agosto e em novembro) tenham falhado a eleição de uma nova Direção! A
fasquia estava, de facto, muito alta, em termos de empenho, de entrega e de afirmação
da ACDM e de Malcata! Havia que baixar expetativas…
A grandeza da ACDM vai permitir ultrapassar este momento de turbulência. Uma nova
Direção será eleita na próxima Assembleia Geral, marcada para 26 de novembro. A
ACDM ficará, muito provavelmente e infelizmente, na alçada de concentração do poder
vigente! Esperemos, agora que aqueles que conseguiram alcançar os objetivos, venham
a adotar as boas práticas que herdam, em termos de transparência e de envolvimento da
população! Destruir é fácil! O difícil é entregar e prosseguir!
Para Malcata o mais importante é prosseguir o caminho do envolvimento de TODOS
(crianças, adolescentes, jovens e adultos)! Porque se TODOS entregarem, com alegria e
entusiasmo,
o
FUTURO
estará
assegurado.
A ACDM tem uma história fiel aos seus estatutos. Tem passado. Terá futuro, mesmo
com percalços de percurso. Vai continuar a apresentar PROVA de VIDA e
consequentemente
a
prestar
um
honroso
serviço
à
comunidade.
Os meus parabéns, os meus agradecimentos e o meu voto de LOUVOR a toda a Direção
cessante e muito especialmente ao seu vice-Presidente! RUI CHAMUSCO serviu,
altruisticamente, ao longo de muitos anos, a sua terra. Se o deixassem muito mais
poderia ter servido porque era essa a sua motivação e vontade! Infelizmente, todos
sabemos, ninguém é profeta em sua terra! Muito Malcata tem perdido, com as opções
que tem tomado e com a desvalorização da disponibilidade da entrega desinteressada de
pessoas competentes e de grandes valores ético- morais!
Hoje os objetivos de vida do HOMEM Bom que é Rui Chamusco vão para outros
horizontes! O seu grande objetivo é a concretização de um auspicioso Projeto de
Solidariedade em Timor Leste. Parabéns Rui e que tudo corra de acordo com os teus
nobres desejos humanitários! É para mim um privilégio fazeres parte do meu círculo de
amigos!
José Escada da Costa

