
Encontro faz “persistir 

a alma macaense” 
São duas macaenses que vivem em dois continentes tão distantes como distintos. 
Sozinha, Edith Lopes fixou residência em Portugal e Alice da Luz, ao lado da sua 
filha, recomeçou a sua vida nos EUA. Reencontram-se por ocasião dos Encontros 
da Comunidade Macaense, amigas de infância, ligadas pelos costumes e pela 
cultura. E assim persiste a alma macaense 

O 4º Encontro das Comunidades Macaenses permite a retoma das conversas de café entre velhos 

amigos e conhecidos, unidos, sobretudo, pelos laços culturais. Alice da Luz e Edith Lopes trocavam 

opiniões e memórias no café da Santa Casa da Misericórdia, até que foram interpeladas a partilhar as suas 

histórias com o JTM. A primeira divorciada, a segunda solteira, decidiram partir em busca de novas 

experiências. 

“Deixei Macau há 27 anos. Saí com a minha filha, que na altura 

tinha 18, a pensar no futuro dela”, começou por dizer Alice da 

Luz, 60 anos.  

Rumou aos EUA, mais concretamente à Califórnia, deixando 

para trás um bom emprego no Banco Comercial de Macau. 

Apesar de, chegada àquele Estado norte-americano, ter podido 

contar com o conforto familiar, porque moravam lá alguns dos 

seus irmãos, os primeiros anos foram difíceis. “Inicialmente 

não gostei. Não tinha amigos e deparei-me com um ambiente 

diferente, com um lugar novo, onde tive de começar do 

princípio e adaptar-me à cultura”, recordou.  

Contudo, a pouco a pouco começou a deixar de sentir a 

solidão, muito por causa do emprego que arranjou num banco. 

Teve ainda oportunidade de conhecer alguns macaenses que 

fixaram residência na Califórnia e, mais tarde, envolveu-se nas 

actividades da Casa de Macau nos USA, da qual é actualmente 

tesoureira.  

“Os macaenses a viver na Califórnia são muito unidos e, além da Casa de Macau nos USA, existem ainda 

outras associações. Não nos encontramos com muita frequência porque todos trabalhamos, mas organi-

zamos anualmente eventos como festas de natal”, referiu Alice da Luz. 

Alice lembra que quando partiu da sua terra natal também muitos dos seus amigos de infância fizeram o 

mesmo. “Havia bastantes oportunidades de emprego, mas 

também muitos candidatos”, justificou. 

 

Por seu turno, Edith Lopes começou a conversa com o JTM, 

constatando uma realidade: “os macaenses nunca aparentam a 

idade que têm”. E, de facto, o rosto de Edith esconde os seus 

62 anos, trinta dos quais passados em Lisboa. A oportunidade 

de “conhecer novos horizontes” surgiu com a criação em 

Portugal de um gabinete de Macau. “Era funcionária dos 

Serviços de Economia e fui destacada. Era isso que desejava, 

porque sentia, que já não tinha mais para onde ir em Macau, 

era uma cidade pequena”, partilhou. 

Em Lisboa encontrou primos e uma cultura semelhante à sua. 

Mas é em Macau que encontra, anualmente, as suas raízes e a 

sua família mais directa.  

 

SAUDADES DA MINHA TERRA. São as saudades da família, amigos de infância e da cultura que 

embalam as longas viagens que as duas macaenses têm de fazer até Macau. “Sinto falta da comida 

macaense e do convívio com os amigos. Mas quando estou em Macau também sinto saudades de 

Portugal”, ressalvou Edith Lopes. 



O coração da macaense está dividido entre o lugar onde nasceu e aquele onde mora há décadas. “Apesar 

de ainda não ter pensado nisso”, não exclui a hipótese de regressar um dia definitivamente à sua terra 

natal.  

As reuniões que organizamos em Portugal são “diferentes” do Encontro das Comunidades Macaenses, 

considera. “Neste, estão presentes os amigos da infância, que foram para os EUA, Canadá ou para o Brasil. 

São estes amigos que a gente tem sempre na memória”, referiu. 

“É com estes Encontros que a alma macaense persiste. Temos muito orgulho em ser macaenses, porque 

somos resultado de uma mistura entre a boa cultura chinesa e a boa cultura portuguesa. A característica de 

um macaense é saber falar as três línguas e expressámo-las numa só frase”, adicionou Edith Lopes. 

Uma vez “habituada à vida no estrangeiro”, Alice da Luz sente sempre que volta a pisar Macau, que é 

uma cidade “pequena e fechada”. “É claro que a gente volta, porque sente saudades da sua terra, da famí-

lia e amigos, das pessoas com os mesmos costumes. É uma grande razão para voltarmos. Pelo menos todos 

os anos ou de três em três”, disse.  

Tal como Edith, Alice salienta a importância dos Encontros das Comunidades Macaenses, para o 

reencontro com os amigos, também a viverem longe da sua terra. “O Encontro demonstra, por outro lado, 

que o Governo ainda dá valor à existência macaense. Reconhece que é importante dar aos macaenses da 

Diáspora esta oportunidade de reencontro”, considerou. 
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