
D. JOSÉ LAI DESTACA DEVOÇÃO DOS FILHOS DATERRA 

A Fé que atravessa fronteiras 
Voam nas várias direcções do mundo, mas as raízes desta terra não as perdem. Ontem, durante a Missa e 
Te Deum na Sé Catedral, o Bispo de Macau salientou que a comunidade macaense na Diáspora tem 
levado a tradição e a fé cristã por todo o mundo  
FÁTIMA ALMEIDA 

Antes das 11 horas de ontem a Sé Catedral começou a receber os 

“filhos da terra”  para a celebração da Missa e Te Deum, sob a protecção 

de Nossa Senhora de Fátima, padroeira das comunidades Macaenses. 

Durante a eucaristia, o Bispo de Macau D. José Lai fez referência ao 

episódio bíblico de Abraão para ilustrar que tal como o profeta a “quem 

Deus disse para deixar a sua terra” para seguir a missão de ser 

mensageiro, também a gente de Macau partiu, mas levando as raízes da 

fé cristã. 

“Os macaenses deixaram a sua terra para ir para outras como os 

EUA, o Canadá, mas sempre se lembram da sua terra, da sua tradição 

cristã, por exemplo, com devoção à Nossa Senhora e ao Nosso Senhor dos Passos”, proferiu D. José Lai. 

“Em Macau ficamos contentes com esta experiência”, salientou ainda D. José Lai ao fazer notar que a tradição da fé cristã 

atravessa fronteiras no coração dos macaenses. Já fazendo referência à segunda leitura o Bispo de Macau mencionou que os macaenses 

mesmo os já nascidos na Diáspora “reconhecem esta fé, a protecção de Nossa Senhora” e a fazem perpetuar pelo mundo fora.  

A terminar a eucaristia as vozes uniram-se, precisamente, para rezar a oração a Nossa Senhora Padroeira das Comunidades Macaenses. 

EDIFÍCIO DE MEMÓRIAS. Já durante a tarde os participantes do 4º Encontro dos Macaenses marcaram presença na inauguração dos 

espaços renovados do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes. No regresso a um lugar onde “muitas pessoas e de várias gerações 

de macaenses aprenderam as primeiras letras” o convívio não faltou através da música e da típica gastronomia macaenses, que levou 

aos paladares os sabores das infâncias que tantos procuravam neste retorno ao território. 

Perante um espaço renovado e amplo José Manuel Rodrigues, presidente do Conselho das Comunidades Macaenses (CCM) voltou a 

expressar a vontade de ver naquelas instalações o Centro de Cultura Macaense, adiantando que é um desejo partilhado pela CCM, 

APIM e da Confraria de Gastronomia Macaense. 

José Manuel Rodrigues disse ainda que “este processo começou informalmente a ser falado”, agora há que “pressionar o assunto, 

apresentando ao Executivo uma proposta para que seja autorizada”. O responsável espera que até ao final do ano seja possível expor o 

projecto ao Governo. Caso o espaço venha a albergar as raízes da cultura macaense nele caberão a comida, a música, o teatro entre 

outras vertentes.  

O programa do 4º dia do Encontro começou logo pelas 9h30 com a deposição de coroas de flores junto ao Monumento das Comuni-

dades Macaenses.  

 

Uma “força” para o intercâmbio 
A comunidade macaense é uma “força” para o intercâmbio entre o Oriente e o Ocidente, disse o bispo de Macau, ao constatar o papel 

importante da diáspora na difusão da fé cristã enquanto herança portuguesa. A comunidade macaense “é uma força também para 

este intercâmbio cultural em Macau, sobretudo entre a cultura chinesa, oriental e ocidental”, disse D. José Lai aos jornalistas. “Onde 

vão, vão com esta fé cristã”, constatou ao referir que também em Malaca, onde a herança portuguesa está ainda viva no património e 

crioulo local, “se nota este traço da fé cristã”. 
  



 

NUNO PRATA CRUZ DESTACA DINAMISMO DO CLUBE LUSITANO DA CALIFÓRNIA 

Jovens com “Macau na veia” 
É com um leque variado de actividades e novas pessoas na direcção, quase anualmente, que o Clube 
Lusitano da Califórnia consegue atrair muitos jovens para a cultura macaense. Trazemos assim “sangue 
novo” para a nossa sede, explica Nuno da Prata Cruz  
OLGA PEREIRA 

O Clube Lusitano da Califórnia foi fundado há 27 anos e é actualmente a segunda 

maior Casa de Macau nos EUA, com aproximadamente 750 sócios.  

Ao contrário de outras Casas de Macau no exterior, aquela associação conta com a 

participação de muitos jovens nas suas actividades, salientou ao JTM Nuno Prata da Cruz, ex-

presidente da direcção e actual responsável pelos assuntos com a RAEM. “Temos muitos 

jovens. Queríamos um Clube com muita energia e actividade. Então encurtámos os mandatos 

para um ano e as coisas movimentam-se muito mais rapidamente. Houve um ano que tivemos 

cinco candidatos à presidência”, explicou. 

Segundo Nuno Prata da Cruz, além dos mandatos, outro factor que explica a adesão dos 

mais novos são as actividades desportivas. “Temos vários comités, por exemplo, para a 

cultura, para o desporto, para o entretenimento. Aquele que mais atrai os jovens é o desporto. 

Fazemos ciclismo, bowling, piqueniques e , como temos belíssimos rios na Califórnia, fazemos 

também rafting”, enumerou.  

Desta forma, as camadas mais jovens vão-se envolvendo na dinâmica do Clube, ficando 

até alguns “muito interessados nas posições da direcção”. “Tentamos envolvê-los nas 

actividades associativas. Quando era presidente, a minha direcção era constituída por 40 por 

cento de jovens. Actualmente há três directores com idades inferiores a 24 anos”, referiu. 

Nuno Prata da Cruz, foi presidente do Clube Lusitano em dois mandatos, o primeiro em 2002 

e o segundo no ano passado, e explica a ideologia daquela associação. “Todos os anos há 

eleições, para promovermos mais actividades e trazermos sangue novo para a nossa sede. Há pessoas que defendem que é pouco 

tempo para se mostrar trabalho mas a nossa opinião é que se a pessoa for boa depois de um ano pode concorrer de novo. Agora, se for 

alguém que não faz o que prometeu, mudamos”, disse. 

O responsável, que está no território a participar no 4º Encontro das Comunidades Macaenses, também fez sete mandatos como vice-

presidente do Clube, cinco como secretário-geral e integra o Conselho das Comunidades Macaenses desde a sua fundação. 

“Temos uma teoria muito diferente dos outros. Acreditamos que se houver „bons produtos‟ há sempre procura. Não estou a criticar 

ninguém, mas somos os únicos que oferecemos aulas em português, organizamos visitas todos os anos para Casas de Macau 

espalhadas pelo mundo, e felizmente temos muita procura”, analisou. 

O Clube Lusitano da Califórnia acredita que “a cultura está no subconsciente”. Assim, os descendentes de macaenses podem não saber 

muito sobre a terra dos pais “mas pela forma como são educados têm Macau na veia”. “Basta trazer os jovens cá para um passeio  e eles 

adaptam-se facilmente, porque já ouviram os pais ou avós falar, por exemplo, em minchi”, apontou.  

A associação também faz promoção da “cuzinhação maquista”. “Temos uma mestre de cozinha macaense que faz a comida para todas 

as festas e os jovens vêem. É uma prova que a cultura vive com essas pessoas”, observou. 

Já o patuá é surpreendentemente bem aceite entre os jovens que só falam inglês. Segundo Nuno Prata da Cruz, os mais novos 

entendem melhor o patuá do que o português. “O patuá é de mais fácil aprendizagem entre os falantes de inglês porque não conjuga 

verbos”, justificou.  

Mesmo com todas estas iniciativas, o responsável pensa que o Clube Lusitano da Califórnia tem potencial para fazer ainda mais pela 

promoção cultural. “Gostávamos que Macau enviasse um mestre de cozinha macaense e professores de mandarim e patuá, para 

realizarmos workshops. Não ficava muito caro e era bom para Macau”, sugeriu. 

Para o também presidente da Associação de Empresários Macaenses nos EUA, “os macaenses da Diáspora podem fazer muito pela 

RAEM e pela China”. “Só nos EUA somos 10 mil. Estamos lá há 3 gerações e temos mais amigos americanos do que da nossa cultura. 

Somos embaixadores de Macau em todos os níveis da sociedade norte-americana”, reflectiu, salientando que, deste modo, podem ser o 

elo de ligação entre norte-americanos, Macau, China e Portugal. “Estamos à espera que venham ter connosco e digam: „olha precisamos 

de A, B, C e D‟”, acrescentou Nuno Prata da Cruz, que acumula ainda os cargos de director da “Portuguese Heritage Society” e do 

Museu Português da Califórnia. 

O Clube vive das quotas e de doações de membros, porém, o responsável, a viver nos EUA há 40 anos, defende que “seria importante” 

um subsídio regular do Governo da RAEM para se organizarem mais actividades 

 
 
 



Momentos 
COMENTÁRIO 

Comunidade maquista, 

como ta vai?* 
  

ANABELARITCHIE 

 
A Silvie e o James, meus velhos amigos, em boa hora 

perguntaram - a nós e a si próprios – “Patuá di 

Macau, úndi ta vai?” e deu-nos um feixe de 

respostas muito interessantes. 

Hoje sou contactada pela Silvie, se quero escrever 

qualquer coisa para a brochura que vai acompanhar 

o DVD com esse trabalho sobre o patuá. 

Ao reler papéis antigos, parou-me nas mãos a 

intervenção que fiz na Abertura do Encontro das 

Comunidades Macaenses em 1996.  

Vésperas da transição, sentíamo-nos em ciclo 

apertado das nossas vidas.  

Por isso a emoção de algumas palavras e a 

fragilidade de alguns sentimentos.  

Pedi, então, como resposta às nossas   inquietações, 

comunhão de esforços e energias, união, 

solidariedade, diálogo e sentimento de pertença a 

Macau, para enfrentarmos as incertezas do porvir.  

Apelei a que, em vez de cruzarmos os braços, 

utilizássemos o tempo para trabalhar, construir e 

ajudar o nosso passado a enquadrar-se no futuro, 

para que esse futuro seja parte da nossa vontade .  

Foi um tempo de balanço da nossa existência. 

Passados quase onze anos sobre a transição, 

“Comunidadi maquista, como ta vai? Vôsotro tudo 

tá bom?” 

Estamos bem, presentes!  

Macau, hoje integrada na República Popular da 

China, persiste em albergar as nossas raízes e 

memórias, ponto de partida e chegada de todas as 

comunidades macaenses, da que permanece em 

Macau e das que estão espalhadas na Diáspora.  

Porque Macau será sempre a nossa velha casa de 

família, onde nascemos, crescemos, brincámos e 

aprendemos a vida.  

Para nós, os que escolhemos Macau para 

continuarmos os nossos projectos de vida, temos 

visto a comunidade macaense receber provas de 

respeito, simpatia, carinho e apoio do Governo, quer 

Central, quer da RAEM, e, também, das comunidades 

que a compõem. 

Somos tratados e sentimo-nos como parte integrante 

de Macau. 

Vimos partir muitos dos melhores da comunidade, 

chorámos, mas queremos continuar a honrá-los e, 

bem assim, as tradições e as memórias que nos 

relacionam e iluminam o presente e o futuro. 

Trabalhamos na manutenção das características da 

identidade macaense, com  determinação, firmeza, 

coragem e serenidade. 

Tal como sempre fizemos. 

Caminhando, vamos aprendendo os rumos dos nossos caminhos, tentando compreender o presente e contribuindo, cada um de nós na 

parte que lhe cabe, para a construção da nova realidade que é a RAEM. Mais do que continuar a viver em Macau, queremos continuar a 

gostar de Macau e de viver em Macau.  



Como parte e garante de uma sociedade livre, pluralista, aberta e tolerante, detentora de uma singularidade e mundivisão que incorpora 

princípios e valores caros à comunidade ao longo dos séculos. 

Somos nós e, todavia, continuamos a querer ultrapassar as nossas circunstâncias. 

Para cumprir os objectivos acima esboçados, é essencial que procuremos, não só o reforço dos factores de identidade, mas também a 

aquisição de novas capacidades e competências, que consubstanciem a nossa utilidade e aptidão para enfrentarmos e respondermos com 

sucesso aos desafios e exigências dos novos tempos.  

Temos passado, compreendemos o presente e queremos construir o futuro. 

Não nos faltem, como comunidade, união e unidade, grandes forças da Vida. 
 

*Texto que acompanha o DVD “Patuá di Macau, úndi ta vai?” 


