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AOS SÓCIOS E AMIGOS DO CSPDS – 50 ANOS DE INSTITUIÇÃO 

Caros sócios e amigos do Centro Social Para o Desenvolvimento do Sobralinho, nesta data 

em que fazemos 50 anos, o Centro tinha em mente comemorar de forma condigna e com alguns 

eventos que se enquadrariam neste importante aniversário. No entanto a situação que todos 

vivemos veio a impedir ou adiar essas realizações. 

Mesmo sem o fazer numa cerimónia pública, que estava prevista para este dia 20 de maio, 

e na qualidade de presidente da direção, não poderia deixar de vos deixar algumas palavras, 

de agradecimento e de esperança no futuro que todos esperamos venha a ser tão grandioso, 

para o Centro, como tem sido o seu passado. 

Comemorar 50 anos é comemorar um percurso de vida que corresponde já a um conjunto 

significativo de realizações. É assim com as pessoas, sei do que falo, já os fiz, mas é assim 

também com as organizações. Mal está quem não consegue olhar o passado sem lembrar com 

orgulho os sonhos que teve, os projetos que construiu, a marca que deixou, o respeito que 

desenvolveu, os amigos que conseguiu reunir ao seu lado, enfim, tudo quanto tornou a sua vida 

mais rica, tudo o que deu sentido ao tempo que viveu. Quem não pensa também, ao celebrar 

meio século, no sentido que a vida futura terá, quem foi, o que é, e o que será?  

 É de facto este sentido que queremos (queríamos) dar a esta iniciativa que marca as 

comemorações dos 50 anos do Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho. É de 

facto por isso que hoje pensamos quem fomos, o que somos e o que seremos. Este trabalho 

que tem, aqui e agora, a sua apresentação pública, é, não só o resultado que se encontra 

implantado, mas também a forma de aqui celebrarmos a nossa identidade, a forma de 

recordarmos o sentido da nossa fundação, que agora comemoramos, o sentido do que somos 

e seremos, porque a vida desta instituição não se esgota nesta celebração, apenas reforça a 

identidade que se soube construir.  

Quando em 1974 um grupo de Sobralinhenses, de coração, lançou mão desta obra, 

pretenderam tão só dar resposta a uma carência local e regional, Não havia uma resposta 

pública no campo da educação, instrução e qualificação dos Sobralinhenses, e foi por iniciativa 

popular que um novo serviço começou a ser prestado localmente.  

 Ao contrário do que muitos pensarão, não se viu aqui uma oportunidade de negócio, viu-se, 

isso sim, uma oportunidade da sociedade civil, organizadamente, dar uma resposta local. 
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Por isso, somos herdeiros daquele grupo de cidadãos, que hoje homenageamos, que 

souberam responder a esta ausência de resposta, a esta necessidade da população. Foi esta 

a identidade que soubemos construir ao longo destes 50 anos de história que reforçaram o 

nosso papel local e que determinaram o imaginário das famílias e dos jovens servidos por esta 

instituição. Por estes lados, quando se fala de educação, fala-se no Centro Social para o 

Desenvolvimento do Sobralinho.  

O futuro a Deus pertence, diz o povo, e diz bem, mas sabemos todos que o futuro é marcado 

por um caminho, alicerçado em projetos e refém da credibilidade e da importância que 

soubemos granjear.  

 Sabemos o que fazemos, temos consciência do que foi realizado e da identidade que 

soubemos construir. Um testemunho qualificado disso, é  o reconhecimento que temos na 

realidade local e regional, papel esse enquanto organização local no campo do 

desenvolvimento humano, educativo, formativo e cultural é inequivocamente irreversível e 

inquestionável.  

 Assumimos o papel de pioneiros na resposta local à necessidade de prestação de um 

serviço público, começámos assim desde o ato fundacional a prestar, ainda que informalmente, 

um Serviço Público de Educação, crescemos, qualificámo-nos e vimos reconhecida a natureza 

desse serviço público ao celebrarmos protocolos com o Ministério da Educação, a segurança 

social, as autarquias locais e muitas outras entidades públicas e privadas.  

 “O futuro!” O futuro será marcado pela continuidade, pelo progresso, pelo inconformismo, 

pela teimosia, pela coragem, pela ousadia, pela vontade de servir melhor, mas há uma diferença 

que é uma certeza: “Somos porque querem que sejamos”.  

O Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho, que nasceu da necessidade local, 

é hoje, mais do que nunca, uma exigência da população.  

O Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho é um protagonista indispensável do 

presente, como foi no passado, mas é sobretudo um alicerce do nosso futuro coletivo.  

  

                                                            Manuel Silvino Pinto Coelho 

                                                                  Presidente da direção 
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