
ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES COMEÇA HOJE 

Casas dos EUA com presença em peso 
O 4º Encontro das Comunidades Macaenses arranca hoje com a participação de aproximadamente 
1.500 pessoas. Segundo dados da organização, entre os participantes associados às Casas de Macau no 
exterior, 356 macaenses vieram dos EUA, 246 do Canadá e 134 da Austrália 
 

Olga Pereira  

 

Uma recepção e convívio de boas-vindas aos participantes, a ter lugar hoje na Escola Portuguesa de Macau, pelas 18 horas, 

marca o início do programa do 4º Encontro das Comunidades Macaenses. 
O Conselho das Comunidades Macaenses – entidade organizadora – aponta para um total de 1.400/1.500 participantes da Di-

áspora e locais. Está tudo preparado para o “melhor Encontro de sempre”, já assegurou o presidente do Conselho, José Manuel Ro-
drigues. 

Contabilizando os participantes que vieram para o evento “pela mão” das Casas de Macau no exterior, são os macaenses a 
viver nos EUA que marcam maior presença. De acordo com dados da organização, apesar da viagem ser longa, regressam à terra 
natal um total de 356 pessoas. Destes, 146 macaenses associados ao “Lusitano Club of California”, 137 à “Casa de Macau USA Inc” e 
73 à “União Macaense Americana Inc”. Se fosse elaborado um “ranking”, segundo o número de participações de cada país com 
macaenses da Diáspora, o segundo lugar caberia ao Canadá. Das quatro Casas e associações estabelecidas naquele país, chegaram a 
Macau um total de 246 macaenses, 57 da Casa de Macau no Canadá (Toronto), 86 do “Macau Club (Toronto) Inc”, 68 da “Casa de 
Macau Club (Vancouver)” e 35 da “Macau Cultural Association of Western Canada”. 

Outra entidade que conseguiu um número expressivo para o Encontro foi a “Casa de Macau Inc (Austrália)”, com 134 partici-
pantes.  

Da Casa de Macau do Rio de Janeiro vieram 26 associados e da Casa de Macau S. Paulo, 73, o que perfaz um total de 99 
macaenses.  

De Portugal voaram 93 associados da Casa de Macau em Portugal e do Clube Lusitano de Hong Kong, - local mais próximo -, 
estão presentes 44 associados. 
De recordar que, o evento termina no dia 5 de Dezembro, estando programadas actividades diárias para todos os participantes do 
Encontro. A organização salienta como iniciativas de maior relevância, a Reunião do Conselho Geral do Conselho das Comunida-
des Macaenses, a Conferência sobre Cultura Gastronómica e o lançamento do livro “Os Três Encontros das Comunidades 
Macaenses sob os Auspícios da RAEM”. 
 



GENERAL ROCHA VIEIRA CHEGOU ONTEM A MACAU 

Encontro “tem muito significado” 
O último governador português de Macau já chegou ao território para o 4º Encontro das Comunidades 
Macaenses. O general Rocha Vieira afirmou que participar no Encontro “tem muito significado”, 
sublinhando que o regresso a Macau traz-lhe sempre boas recordações 

O general Rocha Vieira, último governador de Macau, chegou ontem ao território para integrar a Comissão de Honra do 4º 

Encontro das Comunidades Macaenses, que começa hoje.  

“Sinto-me muito bem, foi um convite muito simpático (...) vir a Macau é sempre uma boa recordação e estar neste encontro tem 

muito significado”, disse aos jornalistas à chegada ao Terminal Marítimo do Porto Exterior. “A realização destes Encontros é uma 

boa decisão do Governo da RAEM. A diáspora macaense vir à sua terra de origem, é bom para Macau e para os macaenses”, adi-

cionou. 

Para o ex-governador português de Macau, o evento proporciona o “encontro com as raízes e a manutenção de uma realidade 

própria, que é uma mistura de culturas e de gentes que aqui viveram durante muitos séculos”.  

Segundo Rocha Vieira, isso demonstra que a “transição não foi uma ruptura, mas uma continuidade”. “Isso é muito agradável”, 

avaliou.  

A mensagem que o general vai deixar aos macaenses é 

simples. “Devem acreditar na sua terra”, indicou. 

Com este regresso a Macau, - segundo num espaço de um 

ano e meio - , Rocha Vieira disse pretender também 

“homenagear todos aqueles que apostaram no futuro do 

território e acharam que Macau era capaz de continuar na 

sua senda histórica”.  

“Está mais moderna, mais desenvolvida, adaptada ao novo 

mundo, à globalização. Macau tem respondido da melhor 

maneira a todos esses desafios. Os macaenses e os 

portugueses, em geral, têm contribuído também para isso, o 

que é muito importante”, avaliou. 

O último governador português referiu ainda que “é muito 

positivo e muito bom para todos”, que aqueles que cá estão 

acreditem “na terra e trabalhem para ela” e aqueles que 

vivem no exterior, “voltem às suas origens e tragam os seus 

descendentes e amigos”. Assim, - entende -, fica preservada 

“toda esta identidade que Macau tem e que a faz ser o 

segundo sistema dentro da Grande China”. 

Rocha Vieira tem ainda agendados um almoço com o chefe 

do Executivo, Fernando Chui Sai On, e encontros com o ex-

líder da RAEM e actual vice-presidente do Comité Nacional 

da Conferência Consultiva Politica do Povo Chinês, 

Edmund Ho, e com o representante do Governo chinês em 

Macau. 

O general pretende ainda aproveitar a estadia na cidade 

para “rever amigos e passear um pouco, descontrai-

damente, nesta Macau que é sempre o mesma e é sempre 

diferente”. 

O ex-governador de Macau confirmou ainda ter-se 

encontrado, na quinta-feira, com Stanley Ho em Hong Kong, dia do aniversário do magnata do Jogo (ver página 6). “Fiquei muito 

feliz de ver o Sr. Stanley Ho. Achei-o muito bem, com muita vontade de viver, muito atento, falando bem, compreendendo tudo, 

com uma conversa muito actualizada”, partilhou Rocha Vieira. 

Ambos trocaram “impressões sobre a economia de Hong Kong, o desenvolvimento de Macau, o Governo da RAEM”. “Não posso 

dizer que esteja a 100 por cento mas continua a recuperar e está muito melhor do que eu esperava dado o acidente que teve”, 

salientou.  

De recordar que, Stanley Ho, actualmente com 89 anos, esteve internado cerca de sete meses devido a um traumatismo craniano 

provocado por uma queda em casa que obrigou a uma intervenção cirúrgica. 

Rocha Vieira disse ainda que Stanley Ho falou também sobre a medalha “Grande Bauhinia”, que recebeu, no sábado passado, do 

Executivo de Hong Kong. “Referiu-me que a Bauhinia tinha sido a mais alta condecoração da RAEHK e que já tinha recebido a 

mais alta condecoração da RAEM. Eu recordei-lhe que também tinha recebido a mais alta condecoração de Macau”, afirmou. 

O general parte de Macau no dia 6 de Dezembro rumo a Luang Prabang, no Laos, para participar numa reunião da Asia-Europe 

Foundation, em que representa Portugal. 

O.P. 

 
HOMENAGEADO PELO CLUBE MILITAR 
 
O general Rocha Vieira foi homenageado ontem à noite pelo Clube 
Militar (CM), com um jantar que reuniu cerca de quatro dezenas de 
convidados. Respondendo ao presidente do CM, Ambrose So, que lhe 
deu as boas vindas destacando os contributos que fez na fase de 
transição, Rocha Vieira agradeceu a oportunidade de se encontrar com 
tantos amigos e fez votos para que o Clube Militar continue a manter-se 
como um lugar de convivência de pessoas de todas as origens e sectores 
da sociedade. 



A génese das reuniões da 

“família” macaense  
Lourenço da Conceição foi o principal mentor do primeiro Encontro das Comunidades Macaenses 
realizado em Macau. O evento envolveu, já em 1993, mais de mil participantes, juntando amigos 
que não se viam há mais de 50 anos. Desde aquele ano, o presidente da Casa de Macau no Canadá 
(Toronto) nunca deixou de estar presente 

O macaense Lourenço da Conceição cruzou muitas vezes oceanos durante os seus 76 anos de vida. Saiu de Macau por 

diversas vezes e voltou outras tantas. E foi numa dessas viagens de regresso, que trouxe uma “incumbência”. “Quando saí  do 

Canadá para vir trabalhar para Macau como administrador da Autoridade Monetária, em 1989, a Casa de Macau no Canadá 

(Toronto), da qual era sócio, organizou-me uma festa de despedida. E foi aí que lancei a ideia: porque não fazer um encontro, 

em Macau, de todos os macaenses espalhados pelo mundo?”, contou ao JTM. 

Chegado ao território, Lourenço da Conceição não desistiu do plano. Conseguiu o apoio do Governo vigente e tratou de “orga-

nizar logo” um grupo de trabalho para esse fim. “Faziam parte o arquitecto Maneiras, que era presidente da Câmara de Macau, 

o Dr. Sales Marques, subdirector dos Serviços de Turismo, António Rodrigues, presidente da Fundação Macau, e Armindo 

Fagaia, chefe da secção dos Serviços de Turismo”, recordou. 

Quando o trabalho estava a ficar planificado houve, no entanto, um “contra-tempo”. O Governo mudou e o grupo teve de fazer 

um compasso de espera para ver quem seria o novo Governador e se contariam com o seu apoio para a criação do encontro dos 

macaenses. Chegou o general Rocha Vieira, já 

familiarizado com a cultura local, que deu “luz verde” 

ao projecto.  

Retomados assim os trabalhos, Lourenço da Conceição 

conseguiu cumprir o prometido. A 2 de Novembro de 

1993, realiza-se em Macau o 1º Encontro dos 

Macaenses. “Recebemos mil e tal macaenses e o 

Governo apoiou tudo. Sem esse apoio não seria 

possível. O Dr. Monjardino, da Fundação Oriente, 

também deu uma ajuda”, disse o actual presidente da 

Casa de Macau no Canadá (Toronto). 

“Vimos indivíduos que não estavam juntos há 50 anos 

abraçarem-se a chorar. Era isso que tínhamos 

planeado”, adicionou. 

Passados vários anos, Lourenço da Conceição 

congratula-se ao observar que, este ano, o Encontro já 

completa a sua 7ª edição. “E nunca falhei nenhum”, 

apontou. 

O Encontro “permite preservar a cultura macaense”, 

empreitada da qual nunca se demitiu, nem depois de 

sair da organização do evento. Enquanto presidente da 

Casa de Macau no Canadá (Toronto) é essa a sua 

principal função. “Em Toronto procuramos, dentro do 

possível, cumprir sempre as ideias e princípios que 

consideramos importantes e estarem na base da criação das Casas de Macau no exterior”, indicou. 

Mas fazer a manutenção da cultura, hábitos e costumes macaenses numa terra estrangeira não é tarefa fácil. “Se não existir um 

grande esforço é muito difícil manter a cultura macaense”, lamentou. O “grande problema é entusiasmar os mais jovens para 

participarem mas actividades da Casa”, acrescentou.  

A Casa de Macau no Canadá (Toronto) tem, neste momento, um pouco mais de 300 associados, entre os quais poucos jovens.  

Para fazer face ao desinteresse dos mais novos pela cultura dos pais, e, ao mesmo tempo, garantir o legado, Lourenço da Con-

ceição arranjou algumas soluções. Foram criados o grupo “coral di nossa terra”, que interpreta músicas populares norte-

americanos em patuá, e o grupo de teatro, também em patuá, “papiaçam maquísta”. 

No entanto, apesar da música e do teatro atraírem os jovens, aqueles que se associaram “são ainda poucos”.  



Além disso, para não deixar a cultura macaense desvanecer-se, os sócios da Casa de Macau no Canadá (Toronto) tentam sempre 

falar português entre si. Porém, esta situação acaba por ser uma “faca de dois gumes”. “Quando organizámos festas, os jovens 

que vão, não percebem bem o que dizemos e também falamos de coisas que não conhecem...isso faz com que não queiram 

voltar a participar”, analisou. 

O macaense entende, portanto, que é difícil entusiasmar os mais novos com iniciativas que estejam “dentro dos princípios ba-

silares da Casa” e sente pena que este problema afecte praticamente todas as instituições homólogas espalhadas pelo mundo. 
“Também promovemos a gastronomia macaense, com jantares mensais. Promovemos e tentamos preservar, dentro do possível, 
a cultura macaense. Agora a possibilidade de isto continuar no futuro, acho difícil. Passa por arranjar formas de incentivar a 

juventude, para que essa gente nova nos substitua amanhã”, disse Lourenço da Conceição. O.P. 


