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Atravessamos um momento difícil no já longo percurso da Associação que generosamente
foi oferecida a Cavião, Vale de Cambra e ao país pelo saudoso português filho da terra,
o Dr. Manuel Luciano da Silva.
Foi o próprio que me pediu que assumisse a direcção, primeiro do Museu, a seguir da
própria Associação, e a dinamizasse com actividades e iniciativas em que ele mesmo
se propunha participar, como fez ao longo de dois gloriosos anos que o levaram a afirmar
publicamente através da televisão, que “esses tinham sido os dois anos mais felizes
da sua vida!...”
Pediu-me que aceitasse liderar a Direcção da Associação durante um mandato de dois
anos, em que “pusesse o comboio em andamento”, mostrasse que é possível e então
passasse o testemunho a quadros mais jovens a capazes, para que o projecto viesse a
perpetuar-se, como sempre foi o seu desejo. Fi-lo durante 26 meses e apelei então ao
surgimento desses quadros e a pessoas que dirigissem a Associação a partir daí…
ninguém apareceu e mantive-me em funções até agora, ao longo dos últimos 50 meses.
É agora chegada a data de novas eleições, estas para o biénio 2015-2016.
Entretanto, a Direcção viu os seus quadros mudar de Secretária duas vezes, porque as
pessoas envolvidas se ausentaram para o estrangeiro, o que ora volta a suceder com a
mudança de residência da última Secretária para as Caldas da Rainha.
Cumulativamente, como em tempo útil anunciei na Assembleia Geral de Novembro de
2013, eu próprio tive que me ausentar do país e estou muito distante de Cavião…
Julgo ter cumprido tudo quanto o nosso saudoso Patrono esperou de mim e servido o
melhor que pude e soube a região que amo, como amei o Dr. Manuel Luciano da Silva!
Tenho 70 anos, estou demasiado longe para poder continuar a ser útil e apelo agora
aos sócios, à população e aos que foram amigos de Luciano da Silva e respeitam a sua
memória para que avancem e continuem esta magnífica obra de generosidade a que
um notável cavionense e português dedicou a maior parte da sua vida!
Em 14 de Dezembro de 2014 será necessário eleger uma nova Direção! A ela, desejo
as melhores venturas e um percurso de êxito que dignifique a memória do extraordinário
percursor que foi o Dr. Manuel Luciano da Silva.
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