
   
 
DURANTE REUNIÃO DO CONSELHO DAS COMUNIDADES MACAENSES 

Eleito trio de sócios honorários 
Os corpos sociais do Conselho das Comunidades Macaenses foram ontem reeleitos e ainda aprovados, por 
unanimidade, três sócios honorários: Edmund Ho, general Rocha Vieira e Henrique de Senna Fernandes, este 
último a título póstumo. II Encontro dos Jovens Macaenses quase certo para 2011 
Olga Pereira 

Foi ontem eleita a única lista candidata ao Conselho das Comunidades Macaenses (CCM). “Correu tudo como esperado. Não houve 

alterações significativas e a ordem de trabalhos foi cumprida”, disse José Manuel Rodrigues, reeleito presidente do Conselho Permanente.  

Numa reunião que demorou cerca de quatro horas, “houve ainda tempo” para a eleição “por unanimidade e aclamação” de três membros 

honorários: o primeiro Chefe do Executivo da RAEM, Edmund Ho, o último governador português de Macau, general Rocha Vieira, e o 

falecido escritor Henrique de Senna Fernandes. Deste modo, foi proposta e aceite a criação da figura de membros honorários, que até então 

não estava prevista nos estatutos do CCM. 

Relativamente aos órgãos dirigentes, Leonel Alves (APIM) continua a ser o presidente do Conselho Geral, que, no entanto, tem novos vice-

presidentes devido à implementação de um sistema rotativo para aqueles lugares. Assumiram, assim, funções Francisco António da Roza 

(Club Lusitano - Hong Kong), Gustavo Augusto de Senna Fernandes (Casa de Macau Portugal), Júlio Augusto Airosa Branco (Casa de 

Macau São Paulo) e Edward Rozario (Casa de Macau Austrália. Como secretários permanecem Sebastião Israel da Rosa (APIM) e Luiz 

Amado Viseu (Instituto Internacional de Macau).  

A presidência do Conselho Permanente ficou, como já foi referido, mais uma vez “nas mãos” de José Manuel Rodrigues (APIM), coadjuvado 

pelos vice-presidentes Maria Fátima Ferreira (APIM) e Henrique Manhão (Casa de Macau USA, Inc.). Luís Machado (APIM) continua a 

desempenhar o seu papel de secretário-geral daquele Conselho. 

Já o Conselho Fiscal tem novamente José Luís de Sales Marques como presidente, Telmo da Silva Martins como secretário e Alberto Botelho 

dos Santos como relator. 

Jorge Alberto Rangel renovou por mais três anos o lugar de presidente do Conselho Consultivo. Maria Edith da Silva e Henrique Miguel 

Rodrigues de Senna Fernandes, João dos Santos Ferreira e Fernando Amílcar Bastos, respectivamente, vice-presidentes e secretários. Como 

vogais do Conselho Consultivo ficam Maria Luíza Rangel, Joaquim Ché da Paz, Cíntia Maria da Luz Badaraco Acconci, Nuno Luís de Senna 

Fernandes e Leonel Zilhão Ayres da Silva Barros. Mónica Assis Cordeiro foi a única a desistir do lugar. 

A Comissão Executiva continua a ser integrada por José Manuel Rodrigues, Luís Machado, Lourenço do Rosário, Maria de Fátima Ferreira, 

Nuno José de Senna Fernandes, Albano Cabral e Duarte Alves. 

Segundo José Manuel Rodrigues, durante a Sessão Plenária, discutiram-se ainda “temas recorrentes”, como o financiamento das Casas de 

Macau no exterior, a juventude e a eventual candidatura do patuá e da gastronomia macaense a Património Intangível da Unesco. 

“Sensibilizamos as Casas para fazerem uma pesquisa interna de modo a, em tempo útil, apresentarem sugestões, através de um relatório, ao 

Conselho Permanente. Não tem de ser uma proposta concreta, o que se pede é que dêem ideias para nós as trabalharmos, nomeadamente 

sobre a parte do Património Intangível”, referiu o responsável, salientando que, assim sendo, “nada ficou decidido”. 

“É claro que há a necessidade urgente de rapidamente chegarmos a um consenso, tomarmos uma posição única, que permitirá 

apresentarmos a candidatura ao Governo e, depois de trabalhada, a submetermos às instâncias competentes”, ressalvou. 

ENCONTRO DOS JOVENS. Por confirmar ficou ainda a realização do II Encontro de Jovens Macaenses no próximo ano, mas, de acordo 

com o presidente do CCM, “tudo leva a crer que vai acontecer”.  

Neste âmbito, voltou a ser evidenciada a importância da criação de um núcleo constituído por jovens macaenses, locais e da Diáspora. “Era 

ideal que, no processo do Encontro dos Jovens Macaenses, pudéssemos ter maioritariamente jovens na organização”, disse José Manuel 

Rodrigues.  

Os órgãos sociais do CCM também focaram, por outro lado, a estruturação do modo de financiamento das Casas de Macau no exterior, 

“outra questão recorrente” no âmbito da preservação da cultura macaense. “As Casas sempre demonstraram a necessidade de obter um 

subsídio pecuniário e apoio em termos de pessoal, da parte da RAEM, para se colmatar certas carências em relação à manutenção das 

respectivas sedes e à realização de actividades para as quais não têm meios”, afirmou José Manuel Rodrigues. Porém, até se efectivar esse 

apoio “há necessidade de se acautelar muitas coisas”, adicionou o responsável. 

Até agora, as Casas de Macau recorriam directamente ao Governo da RAEM para solicitarem financiamento para as suas actividades, mas o 

Conselho Geral deliberou que os assuntos deverão passar antes por aquela organização, por uma questão de eficiência. 

 

Hoje é Dia da Cultura 

Os participantes do Encontro das Comunidades Macaenses “Macau 2010” vão assistir hoje, pelas 10 horas, a uma conferência sobre o 

Patuá e apresentação do portal “Macanese Families website”, no auditório do Instituto Politécnico de Macau. Num dia reservado à cultura, 

os oradores serão Henrique d’ Assumpção, autor do site, Alan Baxter, Miguel Senna Fernandes e Deolinda Adão. Pelas 13 horas será 

oferecido um almoço, seguindo-se uma tarde de convívio para as associações interessadas. Pelas 18 horas, há uma recepção na 

residência do cônsul geral de Portugal na RAEM para as delegações das Casas de Macau e Comissão Organizadora. Amanhã, é o dia da 

Festa de Nossa Senhora Padroeira das Comunidades Macaenses, por isso, pelas 9.30 horas será feita uma deposição de coroas de flores 

junto do Monumento das Comunidades Macaenses e mais tarde, às 11 horas, é celebrada a Missa e Te-Deum na Sé da Catedral. Para as 

17 horas está marcada a inauguração do espaço renovado no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, seguida de Chá Gordo e 

actuação de artistas locais e da Diáspora. 

 

 

 

 



JANTAR OFERECIDOPOR CHEONG U AOS PARTICIPANTES NO ENCONTRO 

Apelo ao regresso à “terra de oportunidades” 
No jantar ontem oferecido por Cheong U, Costa Antunes abordou o desenvolvimento de Macau nos últimos 
dez anos e José Manuel Rodrigues pediu apoio para as actividades das casas de Macau  
 

 

O Encontro das Comunidades Macaenses demonstra “a vitalidade da comunidade de Macau na diáspora e o seu empenho em 

manter viva a ligação a Macau”, advogou ontem João Costa Antunes, num jantar de gala que foi oferecido aos participantes do evento pelo 

Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U. O director dos Serviços de Turismo de Macau fez um apelo às gerações mais novas 

de filhos da terra a regressarem a Macau, que considerou ser, cada vez mais, “uma terra de oportunidades”. 

Perante muitas centenas de macaenses da diáspora, Costa Antunes afirmou que “a paisagem do território mudou-se muito com a construção 

de hotéis, „resorts‟, casinos e centros de convenções, o que tem ajudado a colocar Macau no mapa internacional do turismo de negócios”. O 

responsável avançou com alguns indicadores para ilustrar um desenvolvimento que “irá continuar nos próximos anos”, garantiu. “Ao longo 

da última década, o número de visitantes triplicou, a quantidade de quartos de hotel duplicou e o número de convenções realizadas na 

cidade é superior em sete vezes”. 

José Manuel Rodrigues, o presidente da comissão organizadora do encontro, dirigiu-se a Cheong U para pedir ao Governo da RAEM apoio 

“que atenue as despesas com a manutenção e actividades das diversas casas de Macau”. Rodrigues solicitou também apoio do Executivo às 

actividades da Confraria Macaense e à candidatura do patuá a património intangível da humanidade. Cheong U, o cicerone, não discursou, 

tendo subido ao palco para entregar lembranças alusivas a Macau aos presidentes das diversas casas de Macau. 

PAULO BARBOSA



MACAENSES DA DIÁSPORA PASSEARAM NO CENTRO HISTÓRICO 

Memórias pelos caminhos do Património 
Mexem as memórias para encontrar uma Macau de outros tempos. Agora aumentou em altura, deu 
passos largos e encolheu as ruas com tantos visitantes. O friso onde faziam corridas de carros com os 
amigos é já uma zona inclinada, os prédios curtos deram pulos para o céu e a subida para a Fortaleza do 
Monte já não é um simples trilho. Ontem, durante um passeio pela zona histórica, os macaenses da 
Diáspora viajaram na diferença e guiaram-nos pelas suas infâncias 
FÁTIMA ALMEIDA 

Nos tempos de menina de Gabriela Córdova, quando ainda deslizava de bicicleta sobre um muro que dividia a terra e o mar, o 

Museu de Macau não existia. “Era um lugar ermo”, recorda. O território está “muito diferente”. As Ruínas de S. Paulo “não tinham 

aquela parte de trás e aquela parte dos jardins para ir para a Fortaleza do Monte não era assim tão bonita, tão arborizada e tratada”, 

expressou durante o passeio que levou participantes do Encontro das Comunidades Macaenses a visitar as Ruínas de São Paulo, a 

Fortaleza do Monte, a Igreja de São Domingos e a Casa de Lou Kau. Ainda que não tenha muita “lembrança” de visitar a Fortaleza do 

Monte na altura em que morava em Macau, as diferenças são evidentes. 

Gabie Córdova, como é conhecida, viveu no território até aos 18 anos, idade que a levou para Hong Kong. Uma década depois a 

distância para com Macau cresceu, uma vez que se mudou para o Brasil. Esteve presente no Encontro anterior e perante o olhar 

encontrou já um destino que não parecia o da sua infância.  

“Há três anos achava que não estava a chegar a Macau, que tinha errado no rumo. A única coisa que me consciencializou que estava 

chegar a Macau foi o facto de vermos a Igreja da Penha quando entramos no Porto”, recordou com um sorriso. Passados 57 anos, desde 

que tinha 12 e andava no colégio, à sua volta “as casas estão cada vez mais altas, o lugar ficou pequeno, com muitas pessoas na rua”. 

Mas avança, “a gente gosta sempre” de voltar a casa, sobretudo porque “vê todas as pessoas que não vemos faz muito tempo”. 

Durante a visita à Igreja de São Domingos as lembranças que chegam são as dos tempos em que estudava no Colégio de Santa Rosa. 

“Juntávamo-nos por causa das congregações. Vínhamos, fazíamos as orações, preparávamo-nos para as sessões, era assim bem 

interessante à época, pelo menos, porque não tínhamos nada para fazer, não estava tão modernizado como agora”, descreveu.  

Numa lista onde cabe um cenário transformado e os lugares da memória que ainda persistem está a vontade de visitar também a Igreja 

de Santo António. “Quando estava cá era devota de Santo António e todas as terças-feiras ia rezar na igreja”, partilhou Gabie Córdova.  

SABORES DA INFÂNCIA. A comida é uma das saudades que guardou. Uma saudade partilhada por muitos macaenses. Os “cheiros 

da infância” e os sabores são também memórias que nos regressos procuram encontrar espaço. “Os macaenses como saem [do 

território], vão aos restaurantes chineses, mas não é a mesma coisa e então em Macau dá para voltar aos sabores da infância”, avançou, 

por sua vez, Maria da Conceição Calvete, que está pela primeira vez no território, ressalvando a importância da comida. 

Casada com Manuel Tomé, nascido em Macau, sabe que “a característica dos macaenses é estarem pelo mundo inteiro, mas sempre 

com o coração em Macau”. E acrescenta que neste regresso, depois de tantos anos, “é interessante ver a emoção dele.” “Havia a li um 

edifício com friso onde ele fazia corrida de carrinhos com os amigos”, lembrou. 

Chamava-se “Caixa Escolar, agora fizeram aquilo inclinado, em miúdo brincava lá com carrinhos”, recordou Manuel Tomé, que 

regressa pela primeira vez a Macau depois de ter deixado o território quando tinha 16 anos. 

O pai, escrivão de Direito, foi com uma licença graciosa para Portugal. Como tantos jovens partiu. Muitos voltaram. Manuel Tomé 

apaixonou-se e por lá ficou, trabalhou, e agora regressou para “ver os amigos” de uma infância passada em Macau. Ainda estudou por 

cá no Liceu Infante D. Henrique e não tem dúvidas que “era um liceu exigente, como os melhores de Portugal”.  

Manuel Tomé também está perante um novo quadro do território. Entre edifícios que já desapareceram e deram lugar a outros 

gigantes, há ainda lojas porta sim, porta sim, referiu, acrescentando que viveu na zona de São Lourenço, antiga zona portuguesa onde 

estavam os armazéns.  

Por memórias antigas e pelas novidades de Macau, os macaenses da Diáspora foram conduzidos por uma guia do Instituto Cultural, 

mas não deixaram de arriscar conhecer por si mais alguns sabores da sua terra.  

  



 

  


