
 

 

  N°3627 (Nova Série), Sábado, 4 de Dezembro de 2010

ENCONTRO ENTROU NA RECTA FINAL

Festa juntou gerações

O 4  Encontro das Comunidades Macaenses está a aproximar-se do final. Ontem, os

mais novos foram os anfitriões de um convívio animado entre gerações, amanhã a

festa é de despedida

Depois de oito dias de actividades, o Encontro

das Comunidades Macaenses “Macau 2010”

termina amanhã. A festa de encerramento

para os cerca de 1.500 participantes será

realizada na Doca dos Pescadores. Para a

despedida estão agendados espectáculos de

variedade apresentados por artistas e

conjuntos locais e da diáspora. Ontem, uma

festa semelhante foi organizada no dia

dedicado à juventude. Jovens macaenses da

Diáspora e locais juntaram-se com as famílias

num jantar bastante animado, que decorreu na

Torre de Macau. A geração mais nova

mostrou o seu talento em palco com uma série

de espectáculos que incluíram dança e

música. Enquanto a pequena Ysabelle

Capitule “agarrou” os convidados às cadeiras

com o seu talento para os movimentos Hip Hop, o grupo The Ritchie’s levou algumas pessoas

a interromperem o jantar para uns passos de dança em frente ao palco. Foram poucos os

jovens macaenses que participaram no convívio, mas esperam-se muitos mais para o II

Encontro dos Jovens Macaenses, que provavelmente será realizado no próximo ano. O

presidente da comissão organizadora do Encontro dos Jovens Macaenses, Sales Marques,

reiterou, na ocasião, que devem ser os mais jovens a tomar, cada vez mais, as “rédeas” do

evento. A festa continuou pela noite dentro, num clima de grande confraternização entre

gerações, que é evidenciado nas fotografias que o JTM abaixo publica.
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Proteção para sua Família
Proteja sua família ou empresa. Segurança

24h por dia. 4004-1077
www.adtbrasil.com.br

Sua árvore genealógica
Saiba mais sobre seus parentes Genealogia

fácil e gratuita
www.myheritage.com.br

Jornal Tribuna de Macau http://www.jtm.com.mo/view.asp?dT=362703011

2 de 2 03/01/2011 23:42


