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Dirigente
do Mais Além lamenta falta de apoio

Author : isabel

“Cada vez nos sentimos menos apoiados”. O lamento é de José Acácio, presidente da direcção do Mais
Além – Grupo Sócio Cultural, Recreativo e Desportivo de Coja, que assinalou sábado o 39.º aniversário.
Ainda assim o dirigente assegurou que no decorrer deste novo mandato, “o Mais Além irá manter-se com
as actividades que todos conhecemos e mais algumas que temos em mente, e faremos o melhor possível
para dignificar Coja e o concelho”. Agradecendo a presença de todos neste aniversário, (elementos que
constituem o grupo e representantes de instituições Cojenses), o dirigente, sublinhou que 39 anos “já é
uma história bonita de trabalho, de muita luta, sempre com muita força de vontade e entusiasmo porque
estes grupos têm de funcionar baseados no trabalho e na boa vontade de todos”. Verificando que
“somos aplaudidos por uns e criticados por outros”, José Acácio garantiu porém, que “eu e minha equipa
temos consciência de que temos feito o melhor por Coja, pelo concelho, pelo bem-estar de todos e pela
unidade, porque as reuniões e convívios que vamos fazendo ao longo do ano também servem para as
pessoas irem conversando, encontrarem-se e conviverem”. Recordando que “já lá vão quase 20 anos
que ando a dizer que é o último ano e cá continuo”, o dirigente confessou que “neste momento, começo
a sentir algum desespero porque cada vez nos sentimos menos apoiados e com menos entusiasmo
porque de onde esperávamos que o podíamo ter não temos”, esclarecendo que não se refere somente
aos apoios financeiros, mas, “a algo mais que nos encorajasse”, por isso, confessou, “cada vez nos
sentimos mais desmoralizados”. O responsável pelo grupo, que tem como uma das principais actividades
a organização do “Carnaval do Concelho de Arganil”, assegurou contudo, que “temos um mandato que
terminará no próximo ano e cá estaremos com a mesma força e entusiasmo para o levar até ao fim,
depois não sei”, garantindo que “enquanto cá estivermos, o Mais Além irá manter-se com as actividades
que todos conhecemos” e “faremos o melhor possível para que toda a gente continue a dizer bem do
Mais Além”.
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