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MENSAGEM À MAGNA REUNIÃO DO 

CONSELHO DIRETIVO DA  

ASSOCIAÇÃO ONLUS VERONA 

IRMÃOS 

Nesta hora em que decorre a Magna Reunião do Conselho de Direcção da Associação ONLUS, move-me o 

Coração, a Consciência, a Felicidade, mas acima de tudo o dever Moral, para ao menos, vos dirigir, estas 

amistosas Palavras de Gratidão, não só, pelos valorosos esforços que têm feito e estão a fazer em prolda 

Promoção Sociocultural dos Guineenses, mas também pelos elevados níveis de sacrifícios e riscos a que se 

expõe, as vossas próprias vidas e a dos vossos familiares, sem nunca esperarem pelas recompensas! 

QUE DEUS VOS ACOMPANHE, VOS GUIE E VOS PROTEJA! 

Esta nobre Reunião do Conselho Directivo da ONLUS, Singular interlocutor da Instituição, acontece num 

momento especial para a Vida da Madrugada (…entre outras a consolidação das suas estruturas em especial 

o Parque produtor de gases medicinais e conclusão das Instalações de que compõe o complexo Cirúrgico 

incluindo o sistema de electrificação). 

A Reunião tem a sublime Honra de ter a presença do Monsenhor Dom JOSÉ CÂMNATÉ NA BISSIGN, 

digníssimo Bispo da Diocese de Bissau (Guiné-Bissau), um dos fundadores e defensor dos IDEAIS da 

Madrugada! Reconciliador, Lutador inabalável para, a Paz, Liberdade, Democracia e Novas Esperanças para 

os Guineenses. 

Bem-haja! 

SR. Dr. Prof. Roberto Corrocher, Homem de valor, consensual, de renome internacional em sabedoria de 

Ciências Médicas, que em sua casa, já lá vão passando mais de 20 (vinte) anos, juntamente com o Guineense 

de gema, que o acaso fez nascer na Itália, Dom SETTIMIO ARTURO FERRAZZETTA, (Primeiro Bispo da 

Guiné-Bissau) em família, arquitectaram divinamente a ONLUS, suporte singular da Madrugada! 

VISÃO, PROJECÇÃO E FEITOS DE GRANDES PERSONALIDADES! 

À Sra. Renata Domenichini, Senhora de Si, de Coração grande demais, cheio de ternuras, sempre aberto e 

disponível para ajudar, dando até iguarias sem pestanejar! Muleta fundamental para a vida e 

desenvolvimento da Madrugada. 

BEM HAJA! 

Em meu nome, em nome dos amigos da Madrugada espalhados por esse mundo fora, em nome dos utentes 

da Madrugada, o meu muito obrigado, e esperanças nos êxitos da Magna Reunião do conselho Directivo da 

ONLUS. Na Madrugada, sem protagonismos cada um encontrará o seu espaço para em Paz estender a mão a 

quem no-la pede e precisa! A Divina Luz de Dom SETTIMIO, Bispo dos Guineenses, jamais se apagará e 

fará nascer outras Madrugadas …. 

O Presidente 

         

  

 

 

 

_____________________ 

          Dr. Marcelo de Menezes 


