
Testemunhos nostálgicos no regresso às origens 

RAEM está “tão diferente 

que nem podíamos 

imaginar” 
Já chegaram muitos dos participantes do 4º Encontro das Comunidades Macaenses, que começa no 
sábado. Vêm de todos os pontos do mundo e não escondem o entusiasmo por rever velhos amigos. As 
tardes passam-se nas mesas dos cafés, a contar velhas histórias. Se uns acham que a terra natal está 
melhor, outros dizem o contrário. Mas todos a ela regressam 
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O entusiasmo por reverem velhos amigos, familiares e a terra natal está estampado nos rostos de muitos dos que vão chegando 

a Macau para participar no 4º Encontro das Comunidades Macaenses. Ontem, alguns deles concentravam-se no centro de convívio da 

Santa Casa da Misericórdia, um ponto de encontro habitual da comunidade. Nas mesas, em amena cavaqueira, estavam macaenses 

vindos de todos os quadrantes do mundo, desde a Austrália a Portugal, passando pelos Estados Unidos da América (EUA).  

Há mais de 50 anos fora do território, Sérgio Rui de Pina considera que a Macau da sua infância pouco tem a ver com a actual. 

“Está tão diferente que nem podíamos imaginar. Quando saí, Macau tinha cerca de 120 mil habitantes, agora somos mais de 600 m il. 

Quando era pequeno, os edifícios tinham, no máximo, dois andares, agora há arranha-céus por todos os lados”, descreve. O vice-

presidente da Associação Cultural de Macau em Vancouver (foi presidente até há dois anos, um cargo que agora é ocupado pela sua 

mulher) refere que os casinos não tinham predominância na pequena cidade e recorda apenas “o „monopólio antigo‟, anterior ao do 

Stanley Ho”.  

O entretenimento era escasso na Macau de meados de século, lembra este macaense, actualmente com 70 anos: “Não frequentava 

muito o cinema. Não havia muitas diversões. Eram diversões mais simples, doutro tipo. Mesmo assim, com tudo o que está à nossa 

volta, eu não vou aos casinos, não frequento os „night clubs‟... Para mim, um café com um amigo é muito melhor.” 

Vistos os prós e os contras, “Macau está melhor”, considera Pina, dado que foram colmatas algumas carências que enfrentava no pós-

guerra: “Quando era jovem, um dos problemas maiores que nós tínhamos era o de encontrar trabalho. Noutros tempos, o maior 

empregador era o Governo. Não havia muito mais, por isso as pessoas tinham que emigrar”, descreve. Face aos problemas sócio-

económicos então sentidos na sua terra, os macaenses seguiam destinos vários. Espalharam-se pelo mundo e criaram uma autêntica 

diáspora. 

Sérgio Pina começou por ir para Hong Kong, onde se radicaram muitos 

elementos da comunidade. Esteve dez anos na então colónia inglesa, antes de 

partir para o Canadá, que, na sua opinião, é “definitivamente um país de 

qualidade superior, que não sofreu os problemas económicos por que estão a 

passar os EUA”. Para o macaense, que foi inicialmente viver para Edmonton, 

onde, no Inverno, as temperaturas chegam aos 30 graus negativos, o mais 

custoso foi mesmo a adaptação ao clima. Uma adaptação “muito difícil, no 

início, mas o frio aguenta-se a partir do momento em que nos acostumamos a 

ele”, conta. 

Mas e se, por hipótese, a Macau da juventude de Sérgio Pina oferecesse as con-

dições que hoje proporciona. Emigraria na mesma, ou preferiria ficar? O dilema, 

de difícil resolução, é explicado pelo próprio: “Quando saí de Macau, muita 

gente disse. „Ah, muito bem, encontraste trabalho em Hong Kong.‟ Depois, 

quando emigrei para o Canadá, disseram: „Ah, já tens visto para o Canadá, 

tentei muitas vezes obter o visto e não consegui‟. Passaram uns anos e 

começaram a dizer-me: „Você nunca devia ter saído de Macau‟”. Uma história 

que remata com uma gargalhada, partilhada com “um discípulo do liceu e 

amigo de infância” que sempre viveu em Macau, onde está “bem estabelecido”, 

e que assistia à conversa de Sérgio Pina com o JTM, numa mesa do centro de 

convívio da Santa Casa da Misericórdia.  

Existem duas casas de macaenses em Vancouver, onde se estabeleceu uma co-

munidade numerosa. A associação a que pertence Sérgio Pina congrega os falantes de português. A outra Casa de Macau, na maioria, 

junta falantes de inglês. O vice-presidente da associação com vertente mais lusófona admite problemas na captação de jovens para as 



associações de cariz macaense e admite até que uma certa rivalidade histórica entre os macaenses lusófonos e anglófonos: “A nossa 

associação tem muito poucos jovens. A outra associação de Vancouver tem um pouco mais, mas eles não estão interessados. A maior 

parte é de Hong Kong. Falam inglês e consideram-se súbditos britânicos, enquanto nós fomos sempre macaenses de Macau. Havia até 

uma certa rivalidade, dada a diferença de mentalidade, de educação e de cultura. Eles nunca souberam falar o português como deve 

ser.”  

AMIZADES DE MUITAS DÉCADAS. “Com encontro ou sem 

encontro”, Irene Ansejo regressa a Macau muitas vezes. “É um 

prazer enorme rever estas caras todos que estão aqui por esta 

ocasião”, sintetiza. Há 50 anos em Portugal, a macaense vive no 

Porto, mas não esquece as suas raízes. É frequente deslocar-se a 

Lisboa, para encontrar elementos da comunidade, já que os 

macaenses radicados na Invicta “não se manifestam muito”. 

“Quando há festividades em Macau, tais como o ano novo chi-

nês, elas também se assinalam na Casa de Macau portuguesa”, 

assinala Ansejo, que vai falando com as amigas num cantonense 

desenvolto “Estou na minha terra, tenho que falar chinês”, 

justifica, não escondendo a nostalgia relativamente à terra que 

deixou quando era jovem: “A Macau do nosso tempo era muito 

melhor. Havia ar puro. Hoje, com estes arranha céus, o ar não 

circula. Prefiro muito o Macau antigo, com as casinhas 

baixinhas.” 

Mudou também, segundo esta macaense, a forma como os 

portugueses já vêm as pessoas de Macau que vivem em terras 

lusas. “Já nos vêem com melhores olhos. Antigamente, os 

macaenses eram vistos como chineses e parecia que isso era um 

defeito. Iam para a porta espreitar. E quando usava saias 

rachadas, ao estilo chinês, o trânsito parava. No meu tempo, as mulheres não podiam usar calças. Quando cheguei a Portugal tive que 

desfazer as calças todas. As mulheres sérias não fumavam, hoje qualquer moça de boa família fuma”, analisa. 

Irene Ansejo partilha com Irene Manhão o primeiro nome e também uma amizade com 70 anos, que remonta “à nascença” de ambas. 

Enquanto adultas, as duas amigas seguiram direcções bem diferentes. Irene Manhão, que saiu de Macau há 31 anos, diz que a terra 

melhorou muito”, mas aponta o problema dos congestionamentos de pessoas e carros. Enquanto dantes, quando Macau era “bonita e 

simples”, era fácil chegar a qualquer lado, agora as deslocações na cidade podem tornar-se em algo de penoso. “O trânsito é horrível”, 

resume. Estabelecida em São Francisco e prestes a celebrar as bodas de ouro (50 anos de casamento) com Henrique Manhão (o 

Presidente da Casa de Macau EUA e vice-presidente do Conselho das Comunidades Macaenses), Irene gosta de visitar a sua terra 

todos os anos e vai verificando as muitas mudanças físicas que sofre o território. O que não muda tanto é a amizade que une os “filhos 

da terra” espalhados pelo mundo.  


