Caros amigos, amigos do CETA, companheiros de Teatro e amantes das Artes:
A nova direcção do CETA inicia agora o seu mandato para o biénio 2008-2010 e agradece antes
de mais nada a confiança em si depositada.
Teremos pela frente um plano de actividades que inclui a comemoração dos 50 anos do CETA e
as responsabilidades (e dificuldades) são muitas. Mas a vontade de trabalhar para o CETA é
transportada por uma relação de grande amor ao Teatro e sobretudo de grande carinho por este
espaço, que ocupa um lugar único na história da Cidade de Aveiro e do seu teatro amador.
Longos anos de convívio e de muitas amizades também nos unem a todos ao CETA. É pois,
para todos nós, um privilégio usufruir do que o CETA tem para nos dar, e é também para todos
um gosto dar o nosso apoio e contributo ao CETA.
Mas não nos seria possível prosseguir sem uma nota de apreço por tudo o que foi feito quer no
passado quer nos anos mais recentes. A inqualificável dedicação que alguns sócios foram dando
ao CETA é a principal pedra que o torna a casa sempre e até hoje de pé. Horas e horas de tempo
livre postas ali, nos espectáculos produzidos, na animação cultural da cidade de Aveiro, nos
sorrisos, nos amigos e no Teatro. Em particular queremos agradecer à direcção anterior o
trabalho magnífico que desenvolveu e sem o qual a nossa tarefa seria agora muito mais
complicada. Sobretudo para eles queremos transmitir a mensagem de que estamos totalmente
disponíveis para que continuem, como melhor lhes aprouver, a colaborar.
Queremos também dizer a todos os sócios (e mesmo àqueles que o não são mas que brevemente
sentirão uma vontade irreprimível de o ser) de que a porta está aberta para sugestões, opiniões,
colaborações, ideias para espectáculos ou simplesmente para virem até ao CETA. Relembrando
que para o ano estaremos na comemoração dos 50 anos, o apoio de todos vós será, como
calculam, precioso. Para além disso, muitos de vocês têm histórias inolvidáveis para contar,
espólios para partilhar e (preparem-se) entrevistas para dar. Queremos reunir tanta informação
quanto nos for possível para depois a expor aos olhos da cidade, para que mais ninguém fique
sem saber o que é o CETA e qual a sua incrível história.
Nós enquanto direcção daremos o nosso melhor contributo no conjunto das nossas
potencialidades e limitações. Para além do benefício da dúvida que certamente não hesitarão em
nos dar, teremos também a sorte de contar com o vosso apoio.

Um bem hajam, saudações teatrais e outras coisas que tais.
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