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ASSOCIAÇÃO DOS MACAENSES CELEBROU ONTEM O 15Å ANIVERSÁRIO

“A aposta na geração mais nova
deve ser sempre uma prioridade”

Mais de três centenas de associados e convidados quiseram estar presentes no
soprar das velas da associação fundada em 1996, como forma de congregar a
comunidade macaense. O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U,
não faltou e esteve ao lado do presidente da associação, Miguel de Senna
Fernandes

Foi já a pensar no futuro da Associação dos
Macaenses (ADM), que ontem festejou o 15Å
aniversário com um jantar de gala com todos
os associados, no “ballroom” do MGM, que o
presidente, Miguel de Senna Fernandes,
afirmou que há “uma necessidade de
rejuvenescimento” e que a “aposta na
geração mais nova deve ser sempre uma
prioridade”.
Mais de três centenas de sócios e convidados
estiveram ontem na comemoração de mais um aniversário da ADM, que nasceu em 1996,
pelas mãos de Luiz Pedruco, José Monteiro Júnior e Mário Évora. No discurso antes do início
do jantar, Miguel de Senna Fernandes assegurou que “o universo de sócios tem-se
diversificado”, com muitos “profissionais de várias quadrantes” o que deixa os responsáveis
da associação “satisfeitos e confiantes no futuro”. Com orgulho no passado, o presidente
lembrou, contudo, que a ADM é “humilde” e que sabe muito bem “de onde veio e para onde
irá”.
Lembrando sempre que a ADM “experimentou altos e baixos” e que os “dias difíceis” não
levaram ao desânimo mas antes “deram mais sabedoria” , Miguel de Senna Fernandes
concluiu: “só temos a dizer que valeu a pena”.
Antes, ainda quis vincar o papel da associação. “Uma das ideias de força da nossa actuação
é a valorização do macaense, acreditamos no trabalho em prol da comunidade e ao fazê-lo
cumprimos o nosso objectivo de zelar” por todos os macaenses. Ao longo destes 15 anos,
Miguel de Senna Fernandes garantiu ainda que a associação ganhou “credibilidade,
confiança e amizade”.
Prova disso mesmo foi a presença no jantar do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura,
Cheong U, que também ajudou a partir o bolo, juntamente com o actual presidente da ADM e
os três fundadores do projecto.
O aniversário não se fica, no entanto, pelo jantar, e em Novembro será inaugurada uma
exposição fotográfica com trabalhos de macaenses. O livro “O Álbum da Malta”, que vai
compilar um conjunto de vivências das famílias macaenses (desde fotografias de festas na
escola, baptismos, passando por eventos desportivos, concursos de música ou até serviço
militar), situadas entre a década de 50 e meados dos anos 70, deve ficar pronto só para o ano
que vem. Ainda assim, durante o jantar, foram mostradas várias fotografias antigas nos
gigantes ecrãs do “ballroom”, para emoção dos muitos que se descobriram naqueles pedaços
de memória.
H.A.
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