
Pela renovação 
A necessidade de cativar as gerações mais jovens na diáspora para a actividade associativa foi várias vezes referida ao longo do 

Encontro. Ontem, no jantar de encerramento, essa preocupação voltou a ser a nota tónica dos discursos de responsáveis das Casas. 

“Somos pioneiros em introduzir na nossa associação a nova geração, para que continuem a transmitir o bom nome da Casa de Macau no 

Brasil. Já temos na nossa direcção três membros da nossa geração”, disse Armando Ritchie, da Casa de Macau de São Paulo. Fernanda 

Ho, da Casa de Macau Vancouver, prometeu tentar instigar nos mais novos a importância dos Encontros. Aos jornalistas, o presidente da 

Comissão Organizadora disse ser importante que “cada Casa crie condições para que haja jovens que possam tomar conta das suas 

actividades”. Segundo José Manuel Rodrigues, os jovens participantes no Encontro “sentiram que havia um chamamento muito forte para 

poderem corresponder”. “O que as Casas deviam fazer para cativar jovens é chamá-los e entregar-lhes as rédeas das actividades”, 

observou. “É um erro se continuarmos a teimar e ser os mais velhos a preparar as coisas e dar aos jovens. Isso não resulta. É chamá-los, 

perguntar o que é que eles querem e deixá-los trabalhar”. Também Rocha Vieira, em declarações à Lusa, considerou ser “muito positivo” 

que a comunidade tenha aproveitado o Encontro não só para falar do “passado, da saudade, mas também para olhar para o futuro, para 

a importância das novas gerações e o dever de se motivarem os jovens para ficarem agarrados às suas raízes e sentirem porquê”. Em 

2011, vai realizar-se em Macau o II Encontro dos Jovens Macaenses. P.B. 

 

Memórias dos Encontros e das Igrejas de Macau 
O 4º Encontro das Comunidades Macaenses sob os auspícios da RAEM, terminou ontem e, na hora da 
partida, os participantes puderam “adquirir” a memória, em livro, dos anteriores três Encontros. Lançada 
foi ainda uma pequena obra de Leonel Barros, sobre as igrejas de Macau 
OLGA PEREIRA 

A Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM) editou dois livros que foram ontem lançados durante o jantar que 

colocou um ponto final no 4º Encontro das Comunidades Macaenses.  

O livro “Os Três Encontros das Comunidades Macaenses 

sob os Auspícios da RAEM”, dirigido por José Rocha Dinis, 

congrega textos em português, inglês e chinês sobre os três 

Encontros anteriores, “profusamente animados por 

fotografias”. “Participei, através do Jornal Tribuna de 

Macau, nas romagens de saudades e depois nos Encontros. 

Para se compreender o futuro é preciso se perceber o 

passado”, disse Rocha Dinis, na apresentação do livro. 

O livro, à venda por 100 patacas, recorda então os anteriores 

reencontros dos macaenses e vai continuar a ser actualizado, 

indicou o presidente da APIM e do Conselho das 

Comunidades Macaenses – entidade organizadora do 

Encontro. “O livro vai ser aperfeiçoado e enriquecido com 

depoimentos e imagens deste Encontro para celebramos 

condignamente o 5º, que se realiza em 2013”, referiu. 

Para já, os macaenses podem conhecer ou então ter sempre presente os momentos e as pessoas que fizeram parte dos Encontros de 2001, 

2004 e 2007. “Personalidades macaenses que já nos deixaram estão no livro, além de no coração de todos nós, e muitas das caras que vejo 

aqui também se encontram lá”, destacou. 

Leonel Barros, autor de “As Igrejas de Macau e Cerimónias Religiosas”, não esteve presente por motivos de saúde mas o secretário da 

Assembleia Geral da APIM, Luís Machado, introduziu o livro aos presentes. “Este livro vem no seguimento de uma longa série de 

pequenas obras de fácil leitura. Mostra como foram construídas as igrejas, onde estão localizadas e fala das cerimónias religiosas, que são 

bastantes em Macau e um factor de união entre os macaenses”, observou. 
Luís Machado aproveitou para salientar a “grande devoção” que Leonel Barros sempre deu à sua terra, referindo ainda que as amizades 

que este foi fazendo ao longo de várias décadas permitiram a produção do livro a um custo reduzido e, por conseguinte, a sua venda por 

50 patacas. 

 

 

 

 

 

 



JANTAR DE ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES 

Pistas para vitalidade da Diáspora 
No jantar de encerramento, José Manuel Rodrigues fez votos para que seja dinamizado um núcleo de 
jovens para tomar conta das associações macaenses. Nos discursos finais, alguns responsáveis pelas casas 
de Macau apontaram pistas para garantir a continuidade da vitalidade associativa da comunidade na 
diáspora  
PAULO BARBOSA 

O Encontro das Comunidades Macaenses “começou bem e vai terminar com muito sucesso”, tendo mesmo ultrapassado “todas as 

expectativas da comissão organizadora”, disse ontem José Manuel Rodrigues, antes do início do jantar de encerramento do evento, que 

se prolongou ao longo de uma semana e reuniu cerca de 1500 macaenses oriundos de diversas partes do mundo. 

De acordo com o presidente da Comissão Organizadora, o sucesso da quarta edição do Encontro está espelhado “no número de 

macaenses” participantes e também “na grande adesão por parte dos jovens da diáspora e de Macau, no sentido de convergir esforços 

para que possamos, em breve, ter um núcleo de jovens que futuramente irá tomar as rédeas das nossas instituições”. 

No jantar de encerramento do Encontro, que decorreu no anfiteatro ao ar livre da Doca dos Pescadores, todos os responsáveis das Casas 

de Macau espalhadas pelo mundo subiram ao palco e proferiram curtos discursos de balanço da participação no Encontro. O tom geral 

foi de agradecimento, mas houve quem tenha apontado 

algumas pistas para garantir a continuidade da vitalidade 

associativa da comunidade na diáspora.  

Josefina Rosário, da Associação Cultural de Macau 

em Vancouver, disse que o Encontro lhe trouxe de volta 

“muitas memórias” mas acrescentou que é preciso 

também “ter em conta a Macau do presente e do 

futuro”, sempre com um objectivo em vista: “Temos 

todos que regressar às nossas casas e promover o desen-

volvimento de Macau.” 

António Faria Fernandes fri- sou o papel que a Confraria 

Macaense tem tido na divulgação da gastronomia 

local, “um aspecto importante na identidade macaense” e 

interpelou os restantes responsáveis pelas casas de 

Macau: “Sabemos todas as dificuldades que temos, mas 

continuamos muito empenhados em divulgar Macau e em deixar um legado para o futuro, para que a cultura macaense não se perca, 

nomeadamente em aspectos como a gastronomia e o patuá, hoje tão importantes e tão em voga,” declarou o vice-presidente da Casa de 

Macau em Portugal. 

Para o presidente da Casa de Macau Toronto, “o Encontro trouxe de volta muitas das memórias de infância, em particular os sabores e 

paisagens de Macau”. “O Encontro é importante para nós porque nos traz de volta às nossas raízes, ao permitir-nos experienciar a 

cultura da nossa terra natal”, disse Joseph Cheng, que fez votos para que as casas e a comunidade possam “trabalhar juntos para 

promover a cultura macaense para além mar”. Francisco Rosa, do Lusitano Clube de Hong Kong, resumiu uma ideia que perpassou por 

todos os discursos: “Iremos de regresso aos locais onde residimos imbuídos pelo facto de sermos macaenses.”  

Também o general Rocha Vieira, convidado de honra do Encontro, pensa que a diáspora macaense tem um papel relevante a desempe-

nhar na promoção da região no exterior. O último governador de Macau sob administração portuguesa fez um “balanço muito positivo” 

da iniciativa, realçando o seu papel na criação da “consciência de que a comunidade macaense se deve abrir mais e mais aos países e 

sociedades onde está integrada e deve ser agente da promoção de Macau no exterior”. “Julgo serem benéficos para Macau a realização 

destes encontros, a criação dessa consciência de que a comunidade deve ligar Macau ao exterior e o reforço da ligação da diáspora à 

comunidade aqui residente”, analisou, em declarações à agência Lusa.  
O jantar foi servido ao som de várias bandas macaenses, que se apresentaram no palco do anfiteatro romano da Doca dos Pescadores. 

Para o próximo Encontro, que acontecerá daqui a três anos, não está nada ainda planeado, excepto o mês em que se realizará, revelou 

José Manuel Rodrigues: “Conforme a tradição, será em Novembro.” 

 

 

 

 

  



Director do JTM  

agraciado pelo CEUCO 

O director do Jornal Tribuna de Macau foi agraciado pelo 

presidente do CEUCO- Conselho Europeu das Confrarias 

Gastronómicas e Eno-Gastronómicas, pelo trabalho 

desenvolvido na defesa da gastronomia macaense e 

portuguesa. É apenas o segundo jornalista que, até agora, foi 

agraciado com semelhante distinção. 

Segundo Don Carlos Martin Cosme, o JTM tem feito uma 

enorme divulgação da gastronomia macaense e europeia, 

acentuando os aspectos culturais que as ligam e que já foram 

reconhecidos com a admissão, no Congresso de Bordéus, da 

Confraria de Gastronomia Macaense no seio do CEUCO. 

Testemunharam o acto, o vice-presidente do CEUCO e 

presidente da Confraria de Gastronomia do Algarve, José 

Manuel Alves, o presidente da Confraria de Gastronomia 

Macaense, Luís Machado, o secretário-geral do CEUCO, 

António Rocon, o tesoureiro, Fernando Garrido e outras 

personalidades locais. 

Agradecendo, o director do JTM estendeu o reconhecimento a 

todos quantos trabalham consigo, neste jornal, e reafirmou o 

cometimento de maximizar todas as formas de cultura de 

Macau, levando-as ao maior número de pessoas.  

 

 

APOMAC em convívio 

com membros das 

Casas 

A sede da Associação dos Aposentados, Reformados e 

Pensionistas de Macau (APOMAC) serviu de palco, na sexta-

feira, a “um encontro de amigos oriundos das diversas Casas 

de Macau espalhadas pelo mundo fora, e dos respectivos 

presidentes e cônjuges”, revelou a associação local.  

Segundo uma nota da APOMAC, o programa do convívio 

contemplou um almoço de ementa macaense, bem como 

ofertas de lembranças.  
A APOMAC revelou ainda que, durante o encontro, foi também 

anunciado por Alexandre Airosa que um amigo seu quis, por 

sua iniciativa, fazer um donativo à associação. Também o valor 

do donativo como a identidade do seu autor foram, no entanto, 

mantidos em segredo. 

  



Momentos

    

 



  

  

  



  

   

  

  


