CONVÍVIO C.CAÇ.2759 MADEIRA 2015

Caros amigos e familiares da C.CAÇ. 2759

Ao passar mais um ano no qual celebramos o 45º aniversário da nossa existência
como Companhia, 2015 foi o ano da C.CAÇ. 2759 regressar às suas origens:
Ilha da Madeira.
Mais um convívio. De 23 a 28 de Setembro de 2015 decorreu o nosso reencontro
com amigos e seus familiares, uns que vieram pela primeira vez outros que já
não víamos há cinco anos.
Foi tempo de matar saudades, abraçar companheiros e amigos, tudo isto
envolvido nas maravilhosas paisagens que a Madeira nos oferece, e na forma
agradável e acolhedora como fomos recebidos.

Dia 24: fizemos a viagem à bonita e calma ilha do Porto Santo, a bordo do navio
Lobo Marinho, (durante a qual até pudemos avistar Golfinhos). Chegados lá,
fomos presenteados com paisagens de cortar a respiração, qual postal ilustrado,
magnificamente descrito pela excelente guia que nos acompanhou.

Dia 25 de Setembro 2015: deslocamo-nos à Mata da Nazaré onde foi prestada
homenagem aos companheiros falecidos em combate.
Foram prestadas honras militares por elementos do BII 19 e estiveram presentes
altas patentes civis e militares, entre elas sua Ex.ª. o Presidente do Governo
Regional da Madeira Miguel Albuquerque e o Comandante da Região Militar da
Madeira sua Exº. General Marques Serronha.
Seguiu-se a receção no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal com um
vinho Madeira de Honra.
Depois a visita ao Museu da Eletricidade do Funchal onde assistimos a uma
conferência subordinada ao tema “Guerra do Ultramar esquecer ou recordar”,
pelo orador e ex-combatente Madeirense Engº. Costa Neves.
O dia terminou com um concerto dado por alguns elementos da Banda do
Exército dirigido pelo Maestro Sargento Chefe Músico Emídio Costa.
O jantar decorreu em Pico de Barcelos no Restaurante 5 Estações (de onde
ainda conseguimos avistar dois picos iluminados que nos faziam lembrar o
presépio). Aqui, fomos prendados pelo Kurika júnior César Neto com a agradável
surpresa da presença da TUMa (Tuna Universitária da Madeira) a qual animou
com as suas músicas, os bons momentos de repasto e convívio desta família
C.CAÇ. 2759.

Dia 26 de Setembro de 2015 foi o dia do Kurika.
O momento alto deste encontro ocorreu na Igreja de Nossa Senhora da Graça
na Freguesia do Estreito Câmara de Lobos, onde foi celebrada a Missa Solene
pelos reverendos Padres José Luís pároco local e pelo Capelão do Exército
Padre Pedro Nóbrega.
Esta cerimónia foi, como já é habitual, repleta de sentimento e emoção ao
recordarmos com o nosso (PRESENTE) bem alto, todos os nossos
companheiros falecidos.

Seguiu-se o almoço festa, e tarde de convívio com partilha do bolo de mais um
aniversário da companhia, e durante o qual foi apresentado pelo companheiro
Manuel Pinho o livro: História da C.CAÇ.2759, cuja receita reverte totalmente a
favor do fundo desta C.CAÇ. que apoia os companheiros e suas famílias mais
carenciadas.

Dia 27 de Setembro 2015 foi o dia da volta à Ilha com a visita ao Pico da Torre
Câmara de Lobos e ao Cabo Girão, (recentemente modificado) e visível através
de uma placa de vidro que sobrepõe a falésia. A uma altitude de 570 metros
acima do mar.
O contraste entre o mar e o céu azul e a paisagem nas suas zonas envolventes
são uma maravilha sem igual.
Seguimos de autocarro até à Ribeira Brava e Paul da Serra podendo desfrutar
das belas paisagens. Estas deslocações foram feitas de autocarro onde não

faltaram os guias turísticos que nos foram fornecendo informações valiosas
sobre cada palmo percorrido.
O companheiro Vasconselos também contou as suas anedotas e as esposas de
alguns companheiros também animaram com as suas cantigas tradicionais da
Madeira.
Chegámos a Porto Moniz onde almoçamos no restaurante frente às piscinas
naturais e aí pudemos desgostar o famoso peixe espada, especialidade da casa.
Dia 28 de Setembro 2015: foi o último dia. Visitamos o Jardim Botânico o qual
nos deixou deslumbrados quer pela diversidade de plantas quer pela beleza que
elas nos proporcionam.
A meio da tarde começaram as despedidas, uns mais cedo para Lisboa e outros
um pouco mais tarde para o Porto, com a promessa e a vontade de um próximo
encontro, neste caso 2016 em Évora.
Estão de parabéns os organizadores pelo excelente trabalho e pela alegria que
nos proporcionaram de podermos passar estes dias em franco convívio e sã
camaradagem entre Kuricas e suas famílias.

Um abraço Kurica da família Pinho

