
Reencontros com o doce 

linguajar 
Vários macaenses da Diáspora que o JTM tem entrevistado, a propósito do 4º Encontro das Comunidades 
Macaenses, dizem, com orgulho, saber expressar-se em patuá. Alguns dos exemplos são Maria Vicencia, 
José dos Santos Capitolé e Vasco Sales da Silva. Uns melhores que outros, guardam na memória o crioulo 
macaense, que escutavam da boca dos avós ou aprenderam em livros 
OLGA PEREIRA 

Maria Vicencia e José dos Santos Capitolé são primos da “família Camões” e não se reencontravam em Macau desde que cada 

um seguiu o seu caminho para o estrangeiro. Maria Vicencia sabe expressar-se “bem em patuá” e o primo “percebe e sabe umas 

palavras”.  

“Ouvia a minha avó falar patuá com os amigos e foi assim que aprendi”, recordou José dos Santos Capitolé. No entanto, o macaense 

não tem dúvidas que o patuá acabará por perder-se pelas gerações. “É uma língua muito antiga e há cada vez mais jovens entre os 

macaenses”, justificou. 

Também foi com a avó, mas da parte da mãe, que Maria Vicencia começou a familiarizar-se com o crioulo macaense. “Falo bem patuá e 

os meus primos também. Mesmo com a distância e não praticando, ficou tudo na minha cabeça”, afirmou. 

Mais do que ouvir da boca dos outros, Vasco Sales da Silva aprendeu patuá nos livros “do mestre Adé”. Com o escritor, aprendeu a 

falar “fluentemente” aquele crioulo e o facto de viver há décadas na Austrália não o fez perder vocabulário.  

Os três macaenses, conviveram com pessoas que falavam patuá até aproximadamente aos 20 anos, antes de terem partido para Hong 

Kong e depois para Espanha, EUA e Austrália. 

Maria Vicencia, tem 55 anos, e é “a única macaense a viver em Madrid”. “Perguntei ao Consulado de Portugal e disseram-me que sou 

só eu”, sustentou. 

Lamenta não ter ninguém em Madrid que partilhe da sua cultura, mas ressalvou que é uma pessoa que facilmente se adapta a novos 

meios.  

Ficou ausente de Macau por 14 anos e decidiu vir ao Encontro das Comunidades Macaenses, porque pode assim reunir-se, na terra 

natal, com os primos que desde a infância considera seus irmãos. “Vim, porque estivemos tantos anos sem estarmos todos juntos. 

Somos da família Camões, todos nascemos e crescemos no Jardim Camões. As nossas mães deram-nos à luz no local que é hoje a Casa 

Garden, com parteira e familiares enfermeiros”, contou.  

A relevância que o Encontro tem para a preservação da cultura macaense, da qual se “orgulha muito”, também leva Maria Vicencia a 

querer participar nas próximas edições.  

“A vontede de aprender mais” levou-a a deixar Macau. Tinha 21 anos quando começou por trabalhar no Consulado Geral do Brasil na 

RAEHK. “Macau era na altura muito fechada e Hong Kong estava muito desenvolvida”, explicou.  

Passado um tempo, mudou de emprego e iniciou funções no banco do Brasil, altura em que conheceu o seu marido, um espanhol que 

trabalhava igualmente num banco. Casou-se com 23 anos e em 1990, devido a razões profissionais do marido, mudou-se para Madrid. 

“Sou uma pessoa que vai para onde vai a família. A felicidade reside na família”, disse.  

O primo José dos Santos Capitolé, 72 anos, também se mudou para Hong Kong para trabalhar num banco. Tinha 19 anos. “Casei-me lá, 

com uma macaense de Hong Kong, mas como era preciso renovar o visto anualmente para trabalhar, decidimos mudar-nos para um 

sítio mais certo”, contou. 

José dos Santos Capitolé decidiu então emigrar para a Califórnia, depois de 12 anos em Hong Kong. “Tinha lá o meu cunhado. Foi um 

pouco difícil ao início mas depois habituei-me. Trabalhei no banco Wells Fargo Bank. Após 20 anos fui trabalhar para o Bank of 

América, onde fiquei uma década até de me reformar”, partilhou.  

José dos Santos Capitolé é dos poucos macaenses na Diáspora que referiu não sentir falta de Macau. Antes de participar neste 

Encontro, ficou 27 anos sem retornar à terra natal. “Não tive saudades porque conhecia todos os becos e travessas. Queria conhecer 

lugares novos, que nunca tinha visto, que só conhecia por tê-los estudado na escola”, explicou. 

Falando ao JTM, os primos entraram em desacordo ao avaliarem a Macau que não viam há décadas. Maria Vicencia gosta, José dos 

Santos Capitolé não. “Está muito diferente, muitas pessoas e casinos... Gostava mais de Macau do antigamente”, considerou o 

macaense.  

Já Maria Vicencia encontrou uma “Macau espectacular”. Ao contrário do primo, a macaense não acha negativo todo o turismo, os 

grandes edifícios e os negócios.  

Aos 13 anos, o macaense Vasco Sales da Silva já andava a “fazer olhinhos” à esposa Nídia Sales da Silva, na altura com 11. Apesar de, 

no início “não lhe passar cartão nenhum”, Nídia lá acedeu ao namoro quando tinha 17 anos e Vasco lhe mostrou a sua “queda” para a 

dança dentro de um uniforme da tropa. “Fui sempre um malandrão, um namoradeiro”, confessou ao JTM.  

Antes de casar com Nídia, o macaense foi viver para Hong Kong, porque o território não oferecia muitas oportunidades de emprego. 

“Aqui não havia emprego para os macaenses, porque ou eram polícias de pau ou bombeiros”, apontou. 

Como a maioria dos macaenses do tempo, Vasco Sales da Silva encontrou emprego num banco.  
 



FAMÍLIA MACAENSE. O Centro de Convívio da Santa Casa da Misericórdia tem sido um dos locais predilectos dos 

macaenses, que vão chegando ao território para o 4º Encontro das Comunidades Macaenses. Ao almoço e ao lanche, o 

espaço enche-se de amigos de longa data, ansiosos pela partilha de conversas e memórias. Macaenses a viver nos 

EUA, Brasil, Canadá, Austrália, Espanha, entre outras paragens, aceitaram o convite do JTM para uma “foto de 

família”. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mas, devido a uma revolução que aconteceu em Hong Kong, em que “os chineses estavam a tratar mal os estrangeiros”, Vasco e Nídia, 

na ocasião já casados e com um filho, decidiram emigrar.  

A Austrália não foi a primeira opção, no entanto, acabou por ser o país que lhes permitiu fixar residência com as melhores condições. 

Chegaram então a Sydney em 1970 e o saldo são quase 50 anos de casamento, dois filhos, duas filhas e 12 netos. 

Com 75 anos, o “eterno jovem”, como os amigos o apelidam, nunca perdeu o gosto pela dança, especificamente pelo Rock and Roll . 

Tem representado Macau em competições de dança, conquistando o primeiro prémio nos EUA (a dançar com a esposa) e depois no 

território, com uma menina a quem ensinou o Rock and Roll no avião.  

Teve 16 anos sem vir à sua terra natal, mas quando veio “ganhou uma ânsia de voltar” e, por isso mesmo, até agora o macaense só 

falhou um Encontro.  

“Tenho muitas saudades de Macau, principalmente da comida! Ai a comida... No primeiro natal na Austrália, estava de fato-de-banho 

e chorei”, partilhou. 

Vem para “rever os amigos e para a comezaina”. “Comparando com o sítio onde cresci, Macau está uma coisa fora deste mundo. 

Quando vi o L’Arch pensei que estava em França”, brincou, sublinhando, porém, que a cidade está agora “no mapa”.  

FILHOS DA DIÁSPORA. Os três macaenses, em conversa com o JTM, observaram que os filhos já não sentem ligação à cultura 

macaense, porque foram para o exterior ainda muito novos.  

“Os meus três filhos sentem-se de corpo e alma espanhóis. Como cresceram fora, aprenderam outra cultura”, disse Maria Vicencia.  

Também José dos Santos Capitolé referiu que os seus dois filhos são “completamente americanos”. “Quando saímos de Hong Kong o 

meu filho tinha três meses e a minha filha cinco anos. Não têm aquele coração macaense”, indicou. 

O mesmo acontece com os filhos de Vicente Sales da Silva. “Casaram com inglesas e querem ser ingleses. O meu coração chora quando 

penso nisso”, enfatizou. “Sempre falei para os meus filhos não se esqueçam de onde vieram. Eles respondiam ok...”, adicionou.  

Mesmo assim, os primogénitos de Maria Vicencia e de Vicente Sales da Silva já visitaram Macau, para conhecer o local onde os pais 

nasceram. O filho de José dos Santos Capitolé chega domingo para o Encontro. 
 


