::O CIDAC ALTERA A SUA DESIGNAÇÃO: TORNAR COERENTE O NOME E A MISSÃO
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no passado dia 10 de Fevereiro, no ano em que
celebram o seu 30º aniversário, os associados do CIDAC decidiram, por unanimidade, alterar a
denominação da organização para
CIDAC - CENTRO DE INTERVENÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AMÍLCAR CABRAL
Fundado em Maio de 1974, já a 20 de Janeiro de 1977 o C.I.D.A.-C. - Centro de Informação e
Documentação Anti-Colonial - tinha mudado o seu nome para Centro de Informação e
Documentação Amílcar Cabral, procurando assim reflectir melhor a realidade na qual evoluía.
Como explicava o comunicado emitido na altura: "As antigas colónias tornaram-se Estados
independentes e é especificamente nas relações com eles a todos os níveis que o CIDAC
desenvolve o seu trabalho político. (...) [Assumia-se] assim uma referência expressa a esse
homem [Amílcar Cabral] que soube personificar, na sua vida de lutador, a grande causa da
libertação dos povos da África e do mundo".
A presente alteração pretende aproximar a denominação da realidade da actividade que o CIDAC
desenvolve, no contexto da qual a Informação e Documentação representa uma vertente, a par da
Cooperação, da Educação para o Desenvolvimento ou ainda da Formação.
A Intervenção, numa definição ampla, designa o facto de se participar voluntariamente numa acção
com vista a modificar o seu curso. A área de intervenção fundamental do CIDAC está relacionada
com as questões do Desenvolvimento. A conjugação destes dois termos torna coerente o nome e a
missão.
Na Resolução aprovada pela Assembleia Geral, afirma-se: "Mais uma vez, esta mudança permite
a manutenção da sigla CIDAC, o que não é um acaso ou um pormenor. Para além de questões
operacionais, no sentido da identificação em contínuo da organização, esta sigla é também
uma ponte com a história de uma vida organizacional que nos importa reconhecer e da qual é
preciso cuidar."
Para assinalar o seu 30º aniversário, o CIDAC está a preparar um conjunto de iniciativas, das quais
a primeira será um Encontro, marcado para o Domingo 30 de Maio, de todos aqueles que queiram
associar-se a este momento de celebração. No mesmo dia será lançado um livro, contando-se com a
presença do Presidente da República, que aceitou assinar o respectivo Prefácio.
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