
REFERIU CHUI SAI ON NA INAUGURAÇÃO DO ENCONTRO 2010 

RAEM conta com Macaenses da 

Diáspora 
O Chefe do Executivo afirmou ontem que os macaenses da Diáspora, assumem um “papel 
importante” na promoção de Macau no exterior. Chui Sai On, que presidia à cerimónia de 
inauguração do Encontro das Comunidades Macaenses “Macau 2010”, sublinhou assim a 
relevância da cultura macaense no plano traçado para a RAEM 

Sejam bem vindos a esta tão vossa conhecida e bela terra-mãe”, começou por dizer o Chefe do Executivo, no jantar de 

inauguração do 4º Encontro das Comunidades Macaenses, que teve lugar no Venetian.  

Discursando perante mais de mil pessoas, Chui Sai On constatou que a comunidade macaense existe em Macau há mais de 

quatro séculos, 

sendo, assim, um 

“elemento 

inseparável da sua 

história e parte 

integrante da 

população”. “É 

dotada de uma 

cultura fascinante 

e única”, 

adicionou.  

O governante 

sublinhou que “a 

convivência 

harmoniosa entre 

comunidades tem 

sido, desde 

sempre, uma valiosa tradição da sociedade local” e que, ao longo do processo de desenvolvimento da RAEM, as comunidades 

macaense e portuguesa “têm participado activamente nos diferentes domínios”. “Servem a sociedade, cada qual trabalhando e 

assumindo o seu papel específico, contribuindo empenhadamente para o progresso desta terra”, observou. 

A convivência pacífica entre comunidades é uma das características de Macau que o Governo vai então continuar a 

incentivar. “Uma das prioridades é a concepção de um plano de desenvolvimento global projectado para o futuro, norteado 

pela promoção do desenvolvimento social e dos valores humanistas. Queremos, assim, elevar a qualidade de vida dos 

residentes e o posicionamento de Macau como centro mundial de turismo e de lazer, caracterizado pela diversidade e 

coexistência de culturas e pelo desenvolvimento sustentável”, afirmou o responsável. 

O Chefe do Executivo mostrou-se ainda agradado pelo facto de terem aderido ao Encontro macaenses “de todos os cantos 

do mundo”. “A língua em comum e as memórias sempre vivas desta terra constituem o laço que os une. Independentemente do 

lugar onde vivem, as gentes de Macau mantêm sempre vivo e firme o seu espírito empreendedor”, considerou, referindo que 

esse espírito tem ajudado Macau.  

“Do mesmo modo, os amigos macaenses residentes no exterior têm sempre acompanhado de perto o desenvolvimento de Ma-

cau, apoiando das mais diversas formas o desenvolvimento e assumindo, também, um importante papel de ponte de 

intercâmbio entre Macau e o exterior”, justificou. 

O governante aproveitou ainda para agradecer ao Conselho das Comunidades Macaenses, às “Casas de Macau” espalhadas 

pelo Mundo e às entidades, organizações e pessoas que trabalharam “de forma tão empenhada” para a realização do Encontro. 

“O esforço dedicado por todos vós contribui não só para reunir em Macau os macaenses, residentes locais e do ultramar, 

reforçando a amizade desta comunidade, como também para promover o intercâmbio económico e cultural entre Macau e o 

exterior”, disse. 

“Aproveitando esta ocasião em que estamos aqui todos reunidos, é do fundo do coração que vos digo que Macau será sempre o 

nosso Lar!”, adicionou. 
Na altura, o Chefe do Executivo deu também pistas aos macaenses sobre projectos em que todo o apoio é bem-vindo. “Na 3ª 

Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, 

realizada recentemente em Macau, “com assinalável sucesso”, os países participantes assinaram o Plano de Acção para a 

Cooperação Económica e Comercial (2010-2013). Um dos consensos alcançados foi a importância do reforço do papel 

privilegiado de Macau enquanto ponte para o intercâmbio económico e comercial e para a cooperação amigável entre a China e 

os países de língua portuguesa”, indicou. 

 



Pela preservação da herança cultural 
No jantar que ontem inaugurou oficialmente o programa do 4º Encontro falou-se no 
reconhecimento do contributo macaense para o desenvolvimento da RAEM e dos desafios que hoje 
em dia se colocam à preservação da cultura macaense 

No jantar de abertura do Encontro dos Macaenses, aos cerca de 1.500 macaenses presentes, da Diáspora e de Macau, 

juntaram-se o Chefe do Executivo, Chui Sai On, o ex-líder da RAEM e actual vice-presidente da Comissão Nacional da 

Conferência Política do Povo Chinês, Edmund Ho, o último Governador de Macau, general rocha Vieira, o subdirector do 

Gabinete de Ligação, Xu Ze, entre outros responsáveis. 

O presidente do Conselho das Comunidades Macaenses (CCM) – entidade organizadora – estava muito satisfeito com a adesão. 

José Manuel Rodrigues sublinhou que foi “com grande alegria” que assistiu à presença de “pessoas de Macau que não 

costumam ir aquele tipo de eventos”. “Estão cá hoje e espero que isso signifique uma vontade grande de nos verem continuar a 

dedicar todo o nosso esforço a esta terra que também é nossa”, disse. 

Segundo o presidente do CCM, tudo aponta então para a manutenção do Encontro, que demonstra também a importância que 

as autoridades locais reconhecem à comunidade macaense. O mesmo tinha sido evidenciado antes, uma vez que o ex-Chefe do 

Executivo, Edmund Ho, “sempre foi um grande amigo da comunidade macaense”, presidindo aos Encontros “com entusiasmo, 

como se fosse uma coisa que fizesse parte dele”.  

Chui Sai On segue os passos do antecessor e até foi mais longe ao aceitar tirar, amanhã, uma fotografia conjunta com “a grande 

família macaense” nas Ruínas de São Paulo. “É bom constatarmos que é a primeira vez que um Chefe do Executivo da RAEM 

faz isso”, frisou. 

Já no discurso que deu, no âmbito da Cerimónia de Abertura do Encontro, José Manuel Rodrigues falou nos desafios da 

Diáspora macaense, que, na sua opinião, residem na gastronomia e língua. 

“No decurso dos últimos anos, criou-se a confraria da Gastronomia Macaense, que durante o curto período de existência, 

conseguiu, com dedicação e criatividade, tornar-se numa instituição de índole cultural de sucesso, com reconhecimento em 

Macau e no Estrangeiro”, observou. 

Contudo, o presidente do CCM reconheceu que agora é essencial a criação “da tão desejada carta de qualidade”, com a qual a 

Confraria pretende “preservar e salvaguardar a qualidade” daquela culinária, “evitando a sua adulteração”. Além disso, 

importante seria ainda o estabelecimento de um núcleo museológico da “cuzinhação maquista” e a eventual candidatura da 

gastronomia macaense a Património Intangível da UNESCO, como primeira gastronomia de fusão da Ásia. 

Quanto à candidatura do Patuá igualmente a Património Intangível daquela organização internacional, José Manuel Rodrigues 

indicou que “caberá à comunidade decidir se quer uma candidatura a nível local ou internacional”, ou seja, conjunta entre 

Macau e Portugal. 

Para a preservação da cultura macaense é ainda necessário, na opinião do presidente da CCM, encontrar-se “uma solução que 

atenue as despesas com a manutenção das sedes das Casas de Macau e suas actividades.  

Voltando a tocar nesta questão, mas em conversa com os jornalistas, José Manuel Rodrigues ressalvou que o “Governo tem-se 

dedicado muito às Casas”, mas pensa que um apoio financeiro maior “seria importante”. “E não me parece que haja má 

vontade, pelo contrário, há uma abertura total, é uma questão de conversarmos com o Governo e apresentarmos projectos”, 

afirmou.  

Por último, o responsável referiu que na reunião do CCM, que se realiza hoje, devem surgir outras “propostas concretas” para a 

protecção da cultura macaense.  

Também o general Rocha Vieira destacou, no seu discurso, a importância das Casas de Macau no exterior. “São factores de 

coesão da comunidade macaense. Além disso, mensageiras de Macau junto de outros países, mostrando as potencialidades do 

território, nomeadamente como porta de entrada para a Grande China”, referiu. 

O último Governador português de Macau sublinhou ainda, com agrado, o facto da RAEM ter sempre respeitado os 

compromissos assinados com Portugal na declaração conjunta, que “funcionam para a diversidade de Macau, para o seu pro-

gresso e estabilidade”.  

O.P. 

 

Programa para hoje 
Realiza-se hoje, pelas 9 horas, a Reunião do Conselho Geral do Conselho das Comunidades Macaenses. Para os 

participantes do 4º Encontro das Comunidades Macaenses, que não são membros dos corpos sociais do Conselho, 

está marcada uma visita guiada, entre as 10 e as 12 horas, por locais de interesse histórico. Às 16 horas terá lugar 

uma sessão fotográfica junto às Ruínas de São Paulo, com a presença do Chefe do Executivo, e às 19.30 horas o 

Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura oferece um jantar no Hotel Grand Hyatt. 
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MEMBROS DA COMUNIDADE MACAENSE DESTACAM NOVAS OPORTUNIDADES 

Nova geração deve ter “mais arrojo” 
A crescente ligação da China aos países lusófonos fez aumentar a importância dos macaenses, mas há muitas 
oportunidades ainda por aproveitar, consideram membros da comunidade 

O papel de Macau na China “foi reinventado ou recriado” de acordo com a estratégia “cada vez mais agressiva” daquele país nos 

países lusófonos, afirmou o líder da Associação dos Macaenses. 

Em declarações à Lusa, Miguel Senna Fernandes, explicou que o papel de Macau e dos seus falantes de português tem “muito a ver 

com a estratégia política” do Governo Chinês junto dos países lusófonos, nomeadamente os africanos. “O Governo chinês já se pronunciou 

sobre a importância da manutenção da língua e cultura portuguesas em Macau, porque é uma ponte para que a China tenha acesso aos 

países lusófonos e neste processo a comunidade macaense é absolutamente importante”, disse. 

O dirigente associativo considera que é esta política expansionista que acaba por atribuir “importância à comunidade” de Macau, que 

tem assim uma oportunidade de futuro de afirmação política e económica na própria China.  

Por isso, Senna Fernandes tem “esperança de que a nova geração de macaenses não se cinja ao funcionalismo público, que tenha mais 

arrojo para desenvolver negócios em Macau”. “Se a comunidade se limitava tradicionalmente ao funcionalismo público, hoje tem todas as 

condições para saltar para fora destes limites para sectores privados, de serviços e negócios”, explicou. 

Também o empresário José Manuel Santos sublinhou que a “comunidade macaense tem hoje merecido mais respeito da China” mas o 

número ainda baixo de empreendedores macaenses no território leva-o a concluir que “há falta de coragem” para arriscar. 

“Poderia haver mais (empresários macaenses), o Governo até ajuda, não discrimina, mas a comunidade acomodou-se”, mostrando 

menos dinamismo do que antes da transição de Macau para a China, em 1999, disse. 

Para José Manuel Santos, o desenvolvimento de Macau nos últimos 11 anos fez com que a comunidade macaense “se isolasse e fosse hoje 

menos coesa”. “Antigamente reunia-se mais, mas também vivíamos em casas, agora são prédios e prédios, encontramo-nos menos”, realçou 

o empresário, referindo-se às dores de crescimento de uma cidade que tinha o tamanho de uma aldeia. 

Jorge Neto Valente, dinamizador da Associação dos Jovens Macaenses, considera que a “comunidade já tem um papel muito importante em 

Macau”, salientando que o “macaense sabe falar português e chinês, conhece as duas culturas, estando muito bem posicionado para ter um 

papel muito importante” na plataforma entre a China e a lusofonia. 

“Macau mudou muito, mas os macaenses não deixaram de ter o seu papel, de ser úteis”, disse Anabela Ritchie, a primeira mulher 

presidente do hemiciclo de Macau, ao considerar que os “macaenses têm sabido sobreviver muito bem num meio que é o seu”. 

“O macaense não deixa de sentir que está na sua terra e que o seu projecto de vida é Macau e a tónica da nossa perspectiva tem sido sempre 

fazer o que se pode e, se possível, mais e melhor”, realçou. 

CONTRARIAR “RISCO DE EXTINÇÃO”. A comunidade macaense quer utilizar a herança portuguesa para contrariar o risco de extinção, 

referida pela imprensa de Hong Kong, afirmando a identidade num contexto global e de um país multicultural como a China. 

Ser “macaense vai muito além da ideia da naturalidade. É, na maioria dos casos, um luso-descendente, mas com forte sentido de pertença a 

Macau por ali ter nascido ou vivido e esta vivência é sedimentada no tempo com a comunidade”, disse Miguel Senna Fernandes. 

Em Setembro, “South China Morning Post” escrevia que os macaenses “estão em risco de se tornarem uma espécie ameaçada” recordando 

que eram mais de 100 mil na década de 1960 e hoje são apenas um quinto desse número. No entanto, a comunidade prefere falar numa 

adaptação da sua identidade aos novos tempos.  

Para Senna Fernandes, “crise de identidade existe sempre: A comunidade macaense esteve sempre ligada a Portugal, que, como potência 

administrante de Macau, naturalmente influenciou e criou fortes raízes, mas os tempos mudaram e isso influencia o modo como nos 

identificamos”. 

Anabela Ritchie constatou que o macaense “tem uma capacidade de adaptação muito grande” e rejeita “sentimentos de orfandade e crise de 

identidade”: “Estou na minha terra, estou bem”. 

“A identidade macaense, a fusão de culturas são também património de Macau”, defendeu Jorge Neto Valente. 

JTM/Lusa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCONTRO COMEÇOU COM CONVÍVIO NA EPM 

“Alegria imensa” nas boas-vindas 
 

 

 
A comunidade macaense vinda de vários pontos do mundo começou o convívio no sábado com uma 
recepção de boas-vindas que teve lugar na EPM. O átrio da Escola encheu-se sobretudo com abraços e 
sorrisos em tamanho grande  
FÁTIMA ALMEIDA 

Uns chegaram de mãos dadas que se desenlaçaram por momentos para apertar outras e para os abraços que rompem a saudade. 

Outros entraram já com a bengala a empurrar as pernas sem perder a força. A alguns passos dos rostos, que há décadas vivem longe desta 

terra, os braços levantavam-se para alcançar mais um amigo, às vezes de infância. Recordam-se das alcunhas, reconhecem feições que o 

tempo se atreve a mudar, mas não apaga e outras faces mais novas só agora conhecidas. Entre encontros e reencontros os macaenses que 

regressaram à sua terra sentem “uma alegria imensa”.  

Por isso, da recepção e convívio de boas vindas aos participantes do 4º Encontro das Comunidades Macaenses que ontem decorreu na 

Escola Portuguesa de Macau (EPM) ficam excertos de vida contados entre abraços e sorrisos em tamanho grande. 

“Chegámos hoje [sábado], fomo-nos encontrar com um irmão”, contou ao JTM Maria Prata da Cruz Barros que vive nos EUA anda em 35 

anos. “Vim a Macau há dois anos”, avançou, deixando a frase suspensa à entrada da EPM quando descobriu mais uma cara conhecida. 

Pouco depois, com palavras divididas entre o português e o inglês, acrescentou que tem no território família da parte do marido, por isso, 

o casal tenta vir regularmente. 

Mais um abraço, e a mulher que não se arrepende de ter imigrado para a América, diz sentir que “Macau é sempre a [nossa] casa”. 

Muitos partiram, mas nunca abandonaram o território. “Naqueles tempos não havia trabalho”, recorda, por sua vez, Henrique da Luz, 

agora com 75 anos. Em 1956, depois da tropa, foi altura de embarcar. Esteve em Portugal, no Brasil, nos EUA e agora vive Londres. Vir a 

Macau, ao Encontro, “é certo”, garante. 

Por cá ficou conhecido por “Jap”, uma alcunha que já lhe vem dos tempos de miúdo. “Uma vez decidi cortar o cabelo e ficar careca e um 

colega meu disse-me: olha um japonês e desde aí ficou”, explicou. 

Entretanto, desviou o olhar para um rosto antigo desta terra, que sempre soube guardar consigo a juventude. “Este é o velho Macau”, 

conta Henrique da Luz, quando vê chegar Pedro Coelho, adiantando que é um homem de “peso”. “Levantava ferros” e tinha “músculos”, 

acrescentou.  

Com a ajuda da bengala, Pedro Coelho sobe as escadas sem perder a força de quase 95 anos. E recuando cerca de 74 aparece, na sua 

carteira, o rapaz jovem com o peito descoberto e braços robustos a lembrar os tempos em que levanta pesos. Em quilos não tem a precisão 

do número mas em libras recorda que eram 250. Pedro Coelho, que está no Canadá desde 1983, vem a Macau anualmente numa altura em 

que também foge ao frio daquele país, disse ao JTM. Como é um período que também coincide com a época em que se realizam os 

Encontros, trianuais, é presença assídua.  

Chegada a hora de “inaugurar” a recepção e o convívio de boas vindas, os presidentes das associações macaenses locais e da Diáspora, 

bem como outras personalidades ligadas ao território, como o general Rocha Vieira, último governador de Macau e membro da Comissão 

de Honra do Encontro, reuniram-se para saudar os muitos macaenses e registar o momento em fotografia. 

A festa prosseguiu com música ao vivo e os tradicionais comes e bebes para petiscar os sabores partilhados no território. Neste cenário de 

união, as conversas aumentavam no átrio da EPM e no jardim. E houve quem não resistisse a um pé de dança bem ritmado.  
Era o caso de Vasco Sales da Silva que, num intervalo da música, disse ter ganho todas as competições de dança na Austrália. Já num olhar 

sobre o território, e “muito sério”, vincou nas palavras: “o Encontro dos macaenses é a maior alegria da minha vida”. E acrescentou: “não 

sou político mas vejo e gosto do que vejo. O primeiro Chefe do Executivo pôs Macau no mapa”. Vasco Sales da Silva tem também na 

memória os discursos de Edmund Ho aquando do Encontro. Continham palavras que o faziam chorar. “Bem-vindos a Macau”, esta “é a 

vossa casa”. 

  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FALAR DE NÓS           Jorge A. H. Rangel* 
 

“Quelora iou pensá sã lôgo vêm,/ Na lembránça qui tud’ora guardá,/  

Filo-filo bom qui Macau têm,/ Qui tudo fazê, pa su tera honrá.  
Qui n’Eropa, qui na onçôm-sua tera, / Na Austrália, Brasil, Ongcông, Japám,/  
Na África, América, divera / Su Macau guardá na coraçám”.  

Adé, “Filo-Filo di Macau” 

Vindos da vasta diáspora, ligados às Casas de Macau espalhadas por vários continentes ou provenientes de países onde não 

existem agremiações macaenses estabelecidas, a terra-mãe a todos acolhe para mais um Encontro das Comunidades 
Macaenses, que decorre de 27 de Novembro a 5 de Dezembro. 
Mais do que uma romagem de saudade, para um reencontro com a terra, familiares e amigos, estas reuniões, com uma 

multiplicidade e diversidade de actividades, têm contribuído para a afirmação e coesão da comunidade, para o reforço das 
raízes e para um conhecimento actualizado dos rumos seguidos por este território, agora oficialmente classificado como região 
administrativa especial da República Popular da China, bem como das suas perspectivas de desenvolvimento futuro, cujo 
sucesso dependerá, em larga medida, do respeito pelo legado que deu a Macau uma singularidade própria, razão de ser da 

ampla autonomia de que goza. 
Além disso, constituem jornadas inolvidáveis de são e alargado convívio, em torno de valores, memórias, hábitos e tradições 
que caracterizam uma comunidade que as vicissitudes da história marcaram indelevelmente. Com eles estarão os que ficaram 
ou para aqui regressaram, sabendo todos que é imenso o que nos liga, podendo, por isso, cada um partilhar com os outros 

recordações, vivências, anseios e propósitos comuns. 
Na qualidade de presidente do Conselho Consultivo do Conselho das Comunidades Macaenses e de presidente do Instituto 
Internacional de Macau, a todos desejo uma excelente participação no nosso Encontro e que ele seja, efectivamente, mais um 
momento alto do percurso da nossa comunidade, cuja acção continuada e persistente foi determinante para a criação desta 

jóia, com tanto amor talhada ao longo de séculos, chamada Macau. 
 

Um intenso programa 
Foi com um convívio de boas vindas, na Escola Portuguesa de Macau, que o Encontro teve início, no Sábado passado. Muitos 

abraços, a alegria estampada nos rostos e grande animação deram o tom para o arranque deste importante evento que tem 
sido realizado de três em três anos. 
Seguiu-se, na manhã de Domingo, uma sessão de lançamento de novas edições relacionadas com Macau e a comunidade 
macaense. Nada menos do que 10 volumes foram apresentados nessa manhã cultural organizada pelo Instituto Internacional 

de Macau, em que também se prestou homenagem a Danilo Barreiros, no centenário do seu nascimento, e se procedeu à 
entrega do Prémio Identidade à Santa Casa da Misericórdia e à União Macaense Americana. Foi, logo no início da sessão, 
oferecido um quadro de Smirnoff ao Museu de Arte de Macau, por uma participante no Encontro, Cecilia Maria Yvanovich 
Burroughs, sua proprietária, lindamente retratada naquela aguarela do famoso pintor russo.  

Ao fim da tarde de Domingo, no “Ballroom” do “The Venetian Resort”, tivemos a cerimónia de abertura oficial do Encontro, 
presidida pelo Chefe do Executivo. Nos discursos, habituais em ocasiões solenes como esta, foi reafirmada a confiança na 
comunidade macaense e no seu envolvimento activo na edificação da RAEM.  
Hoje, dia 29, a manhã é ocupada com a reunião do Conselho Geral do Conselho das Comunidades Macaenses, com apreciação 

do relatório e contas e eleição dos corpos sociais para o novo triénio, havendo, para os demais participantes no Encontro, uma 
visita guiada por especialistas do Instituto Cultural a locais de interesse histórico. Uma fotografia de família, reunindo todos 
os participantes, será tirada, às 16.00 horas, na escadaria das Ruínas de S. Paulo, seguindo-se um jantar oferecido pelo 
Secretário para os Assuntos Sociais & Cultura do Governo da RAEM. 

Amanhã, terça-feira, será o Dia da Cultura Macaense, com uma conferência sobre o patuá e apresentação do portal “Macanese 
Families website”, no auditório do Instituto Politécnico de Macau. Serão oradores Henrique d’ Assumpção, Alan Baxter, 
Miguel de Senna Fernandes e Deolinda Adão. Seguir-se-á uma tarde de convívio e uma recepção na Residência Consular de 
Portugal a delegações das Casas de Macau e da comissão organizadora do Encontro. 

No dia 1 de Dezembro, comemorar-se-á o Dia da Senhora Padroeira das Comunidades Macaenses, com deposição, às 9.30 da 
manhã, de coroas de flores junto ao Monumento das Comunidades Macaenses, na Barra, e missa com Te-Deum na Sé 
Catedral, às 11.00 horas. Um chá gordo, com actuação de artistas locais e da diáspora, terá lugar, ao fim da tarde desse dia, no 
espaço renovado do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, onde serão também lançados os livros “Os três Encontros das 

Comunidades Macaenses sob os auspícios da RAEM” e “As Igrejas de Macau e Cerimónias Religiosas”. 
2 de Dezembro será o Dia da Gastronomia, preenchido, de manhã, com uma conferência sobre cultura gastronómica, no 
Instituto de Formação Turística, protagonizada por Hugo Bandeira, Cíntia Serro, Maria da Graça Pacheco Jorge Barreiros e 
José Manuel Alves, e com uma cerimónia de proclamação de novos confrades de mérito da Confraria da Gastronomia 

Macaense, às 18.00 horas, no Hotel Grand Hyatt, seguida de jantar de ementa macaense e espectáculo de variedades. Os 
confrades envergarão os seus trajes de cerimónia. 



O dia seguinte, 3 de Dezembro, será dedicado à juventude. Do programa consta uma visita à Universidade da Ciência e 
Tecnologia, um torneio de bowling e uma festa e baile, com a actuação de artistas e conjuntos locais e da diáspora, na Torre de 
Macau. 

O dia 4 de Dezembro será livre, para que os participantes possam deslocar-se a Hong Kong ou a Zhuhai, ou, ainda, para 
promoverem encontros com familiares e amigos, sendo a festa de encerramento no dia 5, às 18.00 horas, na Doca dos 
Pescadores. 

 

Actividades complementares 
À medida que foram chegando, nos dias que antecederam a abertura do Encontro, muitos das participantes aproveitaram o 
tempo para visitas às escolas que frequentaram e para repisarem caminhos de outrora, redescobrindo o que ficou dos tempos 
de meninice e juventude, depois do vertiginoso crescimento verificado nas últimas décadas. A rotina das famílias macaenses 

locais foi, de certo modo, quebrada, com mais convívios realizados e muitas horas dedicadas a amigos vindos de longes terras. 
Diversas associações macaenses organizaram reuniões e o Club Lusitano de Hong Kong receberá os participantes na sua 
magnífica sede, logo após o encerramento do Encontro. 
Os órgãos comunicação social têm dedicado amplos espaços a este evento e às Casas de Macau, entrevistando os seus 

membros mais destacados, e quem circulou pelo centro da cidade nestes dias, terá sentido, certamente, esta presença acrescida 
de macaenses no Largo do Senado, nas Mariazinhas e na Sé. 

 

Convidado de Honra 
Participa no Encontro, a convite da comissão organizadora, como membro da Comissão de Honra, o General Vasco Rocha 
Vieira, último Governador de Macau, que se encontra entre nós acompanhado da esposa. É a segunda vez que voltam a 
Macau depois da transferência do exercício da soberania, tendo a anterior visita, realizada em 2009, sido feita a convite das 
autoridades chinesas. Muito bem recebidos, foram alvo de justas homenagens. 

 

As agremiações da diáspora 
Classificadas como Casas de Macau, temos a UMA-União Macaense Americana, o Club Lusitano de Hong Kong, a Casa de 
Macau de Portugal, o Lusitano Club of California, a Casa de Macau (USA), a Casa de Macau de São Paulo, a Casa de Macau 

do Rio de Janeiro, a Casa de Macau da Austrália, a Casa de Macau no Canadá (Toronto), o Macau Club (Toronto), a Macau 
Cultural Association of Western Canada e a Casa de Macau de Vancouver. Além destas, estão ainda registados, nos 
respectivos países, os seguintes organismos: Amigu di Macau Club (Toronto), Portugal-Macau Institute of America e Macau 
Arts, Culture & Heritage Institute.  

Macau, como sempre, recebe os “filhos da terra”, os seus familiares, amigos e convidados de braços abertos. 
* Presidente do Instituto Internacional de Macau.  

Escreve neste espaço às 2.as feiras. 


