CASA DE MACAU EM PORTUGAL
Boletim informativo n.º 06/2020

10 de Dezembro de 2020

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL
A Casa de Macau republica a Convocatória para a realização da Assembleia Geral Eleitoral:

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL
Convocatória
Nos termos da alínea c) do ponto 3 do artigo 9º dos Estatutos da Casa de Macau, conjugados com a alínea a)
do artigo 11º do Regulamento Geral, convoco a Assembleia Geral Eleitoral para reunir, nas instalações da Av.
Almirante Gago Coutinho, nº 142, em Lisboa, pelas 17H30 do dia 15 de Dezembro de 2020, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
§ Único – Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2021-2023.
Não se verificando o quórum necessário nos termos do disposto no nº 3 do artigo 9º do Regulamento Geral,
a Assembleia Geral Eleitoral reunirá, em segunda convocatória, às 18H00, com qualquer número de sócios.
O acto eleitoral será encerrado às 18H30, procedendo-se, de imediato, ao apuramento do resultado e
afixação do mesmo.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral Eleitoral
Vítor Serra de Almeida
Lisboa, 08 de Outubro de 2020.

ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA CASA DE MACAU
NOTÍCIA AOS SÓCIOS
Tendo em conta a calendarização de acções, publicada no “Qui-Nova?!...” de 09/Outubro/20, a qual foi
elaborada de acordo com o Regulamento Eleitoral da nossa Casa, informa-se:
1. até à data limite aí indicada (06/Novembro/20) foi recebida, na Secretaria da Casa de Macau, apenas
uma lista, entregue pelo seu mandatário, o associado Rui Gomes do Amaral, a qual recebeu a letra “A”;
2. em 09/Novembro/20 iniciou as suas funções a Comissão Eleitoral, composta pelos actuais membros da
Mesa da Assembleia Geral e pelo mandatário da lista “A”;
3. em 13/Novembro/20 foram afixados, no local próprio da Sede da Casa de Macau, os Cadernos
Eleitorais;
4. em 18/Novembro/20, a Comissão Eleitoral tendo verificado que a lista apresentada se encontrava em
condições de plena regularidade, deliberou mandar afixar no local apropriado da nossa Sede, a sua
composição, assim como o Programa de Acção complementar, o que foi feito em 04/Dezembro/20.
O Presidente da Comissão Eleitoral
Vítor Serra de Almeida
Lisboa, 04 de Dezembro de 2020.
Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, 1700-033 Lisboa ● Tel.: 218 495 342 / Tlm.: 961 294 676
casademacau@mail.telepac.pt ● www.casademacau.pt ● https://www.facebook.com/casademacauportugal

ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA CASA DE MACAU
De acordo com o calendário definido, e publicado no Qui-Nova anterior, até ao dia 06-11-2020 deu entrada na
Secretaria da Casa de Macau apenas uma lista concorrente às eleições para os Órgãos Sociais que se realizarão
no dia 15-12-2020. A lista apresentada tem a seguinte composição:
Candidatura para o triénio 2021 / 2023
Lista de Candidatos
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente
Noel Alexandre Rosário Cardoso
Vice-Presidente
João António Oliveira Lucas
1.º Secretário
Isidora Mariana Lebre Frasquilho
2.º Secretário
António Pedro de Carvalho e Rego

(510)
(18008)
(890)
(208)

DIRECÇÃO
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro
1.º Vogal
2.º Vogal
3.º Vogal
Vogal suplente
Vogal suplente

Rodolfo Manuel Baptista Faustino
Manuel Fernandes Rodrigues
Luiz Filipe Gaspar Martins da Costa
Hugo Filipe Raposo Pereira
Edith Teresinha Xavier Lopes
Maria João Salvador dos Santos Ferreira
Un I Wong
Rogério António Coimbra Domingues
Gonçalo Pacheco Pereira Magalhães

(468)
(19005)
(17006)
(902)
(387)
(16009)
(20006)
(269)
(19003)

CONSELHO FISCAL
Presidente
Vogal
Vogal
Vogal suplente
Vogal suplente

Alexandrino Cardoso Tomaz das Neves
Rogério Manuel São Pedro Duarte Leiria
Francisco José de Monção Leão
Maria Helena Sarrazola Possolo de Sousa
Irene Maria Pinto do Amaral Reis Oliveira

(778)
(711)
(80)
(176)
(539)

Mandatário
Mandatário suplente

Rui Gomes do Amaral
Maria de Lourdes Barros Vaz Albino

(147)
(393)

NOTAS BIOGRÁFICAS DOS CANDIDATOS
NOEL ALEXANDRE ROSÁRIO CARDOSO
Nasceu em Macau, filho de pais Macaenses, onde fez a sua instrução primária.
Prosseguiu estudos em Lisboa, mas termina o ensino secundário no Reino Unido. Regressa para frequentar a
Faculdade de Direito de Lisboa, onde se licencia. Estudou também em Pequim e em Nanquim, onde teve
oportunidade de desenvolver o conhecimento e proficiência do Mandarim.
Advogado de Profissão, interrompida apenas para assumir funções de controlo interno na Banca.
É membro da Associação dos Advogados de Macau, da Ordem dos Advogados (Portugueses) e a Ordem dos
Advogados do Brasil.
Divide a sua actividade profissional principalmente entre Macau e Lisboa.
Candidata-se ao cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
JOÃO ANTÓNIO OLIVEIRA LUCAS
Natural de Macau, estudou na Escola Infantil e Primária de Macau. Frequentou o Liceu Nacional Infante D.
Henrique e, após a sua conclusão, veio para Portugal, matriculando-se na Faculdade de Medicina de Lisboa,
onde obteve a licenciatura, inscrevendo-se na Ordem dos Médicos. Exerceu actividade médica na Carreira de
Clínica Geral (1986-2019), tendo desempenhado funções, inicialmente, na Região Autónoma da Madeira
(Centro de Saúde de São Vicente), e depois no Continente: no Centro de Saúde Portalegre e mais tarde no
Centro de Saúde de Cacém, onde participou na criação da Unidade de Saúde Familiar de Mira-Sintra, na qual
teve funções de Sub-Coordenador e depois de Coordenador dessa Unidade.
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Após a aposentação, com a categoria de Assistente Graduado de Medicina Geral e Familiar, ainda
desempenhou actividade profissional pública nos Centros de Saúde de Queluz e de Monte Abraão, colaborando nas áreas de Saúde Materna e da Saúde Reprodutiva da Mulher. Está inscrito no Colégio da Especialidade
de Medicina Geral e Familiar, da Ordem dos Médicos. Foi sócio da Associação Portuguesa de Medicina Geral e
Familiar e do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. Possui experiência em jornalismo, nomeadamente na
imprensa médica, onde foi colaborador do “Jornal Policlínico” (1983-1988). Participou como sócio, na
delegação da Casa de Macau de Portugal, no Encontro das Comunidades Macaenses de 2019.
Candidata-se ao cargo de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
ISIDORA MARIANA LEBRE FRASQUILHO
Natural de Lisboa, aos 6 anos de idade foi para Macau onde completou o ensino primário no Colégio de Santa
Rosa de Lima e o 1º ciclo dos liceus, no Liceu Nacional Infante D. Henrique;
Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, Português-Francês, pela FCSH, da Universidade Nova
de Lisboa;
Exerce funções no Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP, do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
Procura manter os seus interesses, ligados a Macau, através de manifestações várias (ciclos de cinema,
exposições, conferências, leituras, gastronomia), sendo sócia da Casa de Macau, desde 2015;
Integrou o Encontro das Comunidades Macaenses “Macau 2016 e 2019” pela Casa de Macau em Portugal,
tendo participado nos respetivos programas.
Candidata-se ao cargo de 1º Secretário da Mesa da Assembleia Geral.
ANTÓNIO PEDRO DA CRUZ DE CARVALHO E RÊGO
Nasceu em Lisboa, filho de Vasco Rego, natural de Macau, e Vitória Rego.
Licenciou-se em engenharia Electrotécnica e trabalhou em várias empresas, portuguesas e Multinacionais,
quase sempre na área de telecomunicações e Software e em funções comerciais. Trabalhou durante ano e
meio na Bélgica.
Macau sempre fez parte da sua vida, principalmente através do seu Pai que por ela tinha uma paixão imensa.
Teve oportunidade de a visitar várias vezes e em várias fases, antes e depois da transição, percebendo as
grandes transformações que sofreu neste período. O seu irmão vive em Macau há cerca de 28 anos.
Sócio da Casa de Macau há muitos anos, tem participado nas suas atividades e sempre sentiu uma ligação
forte à Casa de Macau.
Candidata-se ao cargo de 2º Secretário da Mesa da Assembleia Geral.
RODOLFO MANUEL BAPTISTA FAUSTINO
Natural de Alvega, Abrantes, foi para Macau em 1981 onde residiu até Outubro de 2000. Casado com
macaense, ligado a diversos círculos de Macau.
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE, foi Chefe de Departamento das Contribuições e
Impostos da Direcção dos Serviços de Finanças de Macau, Sub-Director e Director (em regime de
substituição), da Direcção dos Serviços de Turismo de Macau e actualmente Coordenador do Centro de
Promoção e Informação Turística de Macau em Lisboa, entre outros cargos que desempenhou em Macau.
Ligado desde a primeira hora às diversas organizações dos Encontros dos Macaenses em Macau.
Candidata-se ao cargo de Presidente da Direcção.
MANUEL FERNANDES RODRIGUES
Nasceu em Macau. Completou o ensino secundário no Liceu Nacional infante D. Henrique de Macau.
Licenciado em Administração Comercial (Honours Business), e MA em Economia, na Universidade York,
Toronto, Canada.
Pós-Graduação nas Universidades de Virgínia e Michigan, USA.
Estudos Europeus no Colégio Europeu, Bruge, Bélgica.
Funcionário superior (aposentado) da Comissão Europeia.
Board Economist do Ontario Energy Board, Toronto, Canada.
Professor assistente, York University, Toronto, Canada.
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Publicou:
- The Impact of State intervention in the supply of energy-A cost benefit approach, Conference Perspectives
for the 80’s, Toronto, Canada
- Estrutura Temporal do Trabalho - Uma abordagem ao ensino na Revista de Administração Pública, Lisboa.
- A Gastronomia como elemento de Identidade: a culinária macaense na Revista Portuguesa de Estudos
Asiáticos. Universidade de Lisboa.
- História da Gastronomia Macaense - Contributo para o reforço de uma identidade singular, Edição MGI,
Lisboa.
- Macanese cuisine: Fusion or evolution? Revista de Cultura - International Edition 2020 do Governo da RAEM.
Candidata-se ao cargo de Vice-Presidente da Direcção.
LUIZ FILIPE GASPAR MARTINS DA COSTA
Nasceu em Angola, para onde regressou em cumprimento do Serviço militar (1970/73).
Foi Professor de Matemática e posteriormente ingressou na CGD onde fez toda a sua carreira profissional na
área comercial e de Organização e Informática.
Desde sempre se interessou por Macau e toda a dinâmica de exposições de fotografia na Casa de Macau, que
é um dos seus hobbies, permitiu-lhe uma interacção mais próxima com os sócios da Casa de Macau. Deste
salutar convívio surgiu a oportunidade de se fazer sócio.
Recandidata-se ao cargo de Secretário da Direcção.
HUGO FLILIPE RAPOSO FERREIRA
Nasceu em Lisboa, licenciado em Economia pelo ISEG, trabalha na CML há 18 anos na área da gestão
orçamental.
O convívio com amigos Macaenses, permitiu a aproximação à CM através da gastronomia e frequentou os
cursos de fotografia durante 4 anos com várias exposições.
A amizade com que foi recebido, foi o móbil para aproveitar a oportunidade e vantagem de ser sócio da Casa
de Macau.
Candidata-se ao cargo de Tesoureiro da Direcção.
EDITH TERESINHA XAVIER LOPES
Natural de Macau, completou o ensino secundário na Escola Comercial Pedro Nolasco da Silva. Iniciou a sua
actividade profissional em Macau na Direcção dos Serviços de Economia. De 1979 a 1996 exerceu funções, em
comissão de serviço, no Gabinete de Macau, em Lisboa.
Durante esse período manteve-se sempre ligada aos círculos macaenses em Portugal, deslocando-se com
frequência a Macau onde ainda tem familiares.
Em 1996 aposentou-se da Direcção dos Serviços de Economia, com a categoria de Chefe de Secção.
Desde 2006 que tem integrado a Direcção da Casa de Macau.
Recandidata-se ao cargo de Vogal da Direcção.
MARIA JOÃO SALVADOR DOS SANTOS FERREIRA
Nasceu em Macau, cedo veio para Portugal, para prosseguir a sua formação académica: da Licenciatura em
Línguas e Literaturas Modernas, passando por um Curso de Especialização (Pós-graduação) em Ciências
Documentais e um Mestrado em Information and Library Management, até ao Doutoramento em Turismo.
A par da vida profissional de bibliotecária, desenvolveu um interesse pela gastronomia, especialmente pela
gastronomia macaense, tendo participado em eventos sobre gastronomia macaense e publicado duas
compilações de receitas macaenses. Em 2018, realizou diversos workshops de gastronomia macaense: um na
Casa de Macau em Lisboa, e três na Fuhong Society de Macau, RAEM.
A sua tese de doutoramento, “A gastronomia macaense no turismo cultural de Macau”, defendida em 2015,
foi considerada por alguns investigadores como tendo sido o 1.º estudo académico sobre a gastronomia
macaense.
Em 2019, editou-a em livro. Em Lisboa, na versão portuguesa, “Macau: turismo e identidade”, pela editora
MGI; em Macau, na versão inglesa, “Macau: cultural tourism and Macanese gastronomy”, pela editora
Albergue SCM/ALBcreativeLAB.
Possui artigos publicados em diversas revistas científicas.
Candidata-se ao cargo de Vogal da Direcção.
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UN I WONG
Nasceu em Macau, onde terminou o seu ensino secundário.
Chegou a Portugal em 2011, licenciou-se na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.
Prosseguiu os estudos em Espanha, onde concluiu o mestrado em gestão internacional no IE Business School.
Advogada qualificada em Portugal, no seu trabalho assessora frequentemente negócios e investimentos
transnacionais, particularmente de origem chinesa e macaense.
Divide o seu tempo entre Lisboa e Macau.
É Vice-Presidente da Direção da Associação Amigos Nova Rota da Seda, Vice-Presidente da Assembleia Geral
da Associação Jovens Empresários Portugal-China e Presidente Honorária da Associação de Estudantes Luso
Macaense.
Candidata-se ao cargo de Vogal da Direcção.
ROGÉRIO ANTÓNIO COIMBRA DOMINGUES
Natural de Vila Nova de Cerveira, licenciado em engenharia electrotécnica pelo IST, foi para Macau, pela
primeira vez, em 1980, prestar serviço na Companhia de Electricidade de Macau ao abrigo do acordo de
cooperação, então existente, entre a CEM e a EDP. Porque este acordo não permitia permanecer em regime
de cooperação mais de cinco anos, regressou à EDP em 1984.
Em 1987 aceitou, gostosamente, o convite para regressar à CEM e voltar a exercer o cargo de Director
de Produção.
Em 1990 é nomeado administrador executivo da CEM, cargo que exerceu até Dezembro de 2000.
Em 2001 regressou definitivamente a Portugal e à EDP, mas desde a sua primeira estadia em Macau que se
sente indissoluvelmente ligado ao Território e às suas gentes, acompanhando com interesse os assuntos
macaenses.
Desloca-se com alguma regularidade a Macau para rever amigos (beber água do Lilau) e visitar o filho e neta
aí nascidos e residentes.
Foi Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Geral e Vogal suplente da Direcção.
Recandidata-se ao cargo de Vogal suplente da Direcção.
GONÇALO PACHECO PEREIRA MAGALHÃES
Natural de Angola, residiu em Macau durante 18 anos, tendo exercido as funções de Coordenador de
Produção de Audiovisuais na Divisão de Projectos Especiais do Instituto Cultural de Macau entre 2003 e 2014.
Mestre em Ciências da Comunicação na variante de Cinema, pela Universidade Nova de Lisboa, estudou
também fotografia na Academia de Artes Visuais do Instituto Politécnico de Macau e é licenciado em Estudos
Artísticos na variante de Artes e Património, pela Universidade Aberta.
O filme “Tempo Comum” (Portugal / Macau, China. 2018. 74min) assinalou a sua estreia na realização
enquanto autor, tendo estado em competição na secção Verdes Anos do Festival Internacional de Cinema
DocLisboa 2018.
Candidata-se ao cargo de Vogal suplente da Direcção.
ALEXANDRINO CARDOSO TOMAZ DAS NEVES
Natural de Macau, estudou na escola de Santa Rosa de Lima, no Colégio D. Bosco e no Liceu de Macau.
Veio estudar para Portugal aos 18 anos para se licenciar em Organização e Gestão de Empresas no ISCTE e
vive em Lisboa desde essa altura.
Em 2000, iniciou a carreira profissional em auditoria financeira e desde 2001 até 2015 trabalhou na área de
consultadoria de gestão e sistemas de informação numa multinacional, nomeadamente no sector de
telecomunicações. A partir daí, sendo também Contabilista Certificado, focou-se na área de assessoria de
investidores de Macau, Hong-Kong e China.
Fala fluentemente português, chinês-cantonês e inglês, e está a aprender chinês-mandarim.
Desde jovem que gosta de praticar desporto, é 1º Dan de Judo, tendo sido representante de Macau nos
campeonatos internacionais de Judo. Participou algumas vezes em corridas de barco de dragão e sabe jogar
mahjong e os jogos de cartas de Macau.
Foi assistente no Pavilhão de Macau durante a Expo 98 em Lisboa e é voluntário da Junior Achievement desde
2007.
É também sócio da Associação dos Jovens Macaenses.
Recandidata-se ao cargo de Presidente do Conselho Fiscal.
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ROGÉRIO MANUEL SÃO PEDRO DUARTE LEIRIA
Nascido nas Caldas da Rainha, licenciou-se em Economia na Universidade Católica Portuguesa, e iniciou a sua
carreira profissional na CP, onde esteve dois anos, transitando depois, em 1987, para o Banco de Portugal,
onde é actualmente Técnico Assessor no Departamento de Organização, Sistemas e Tecnologias
de Informação.
Encontra-se inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados.
Mais recentemente, em 2009, veio a licenciar-se em História pela Universidade Aberta.
Profundamente interessado na História e Cultura do Oriente em geral, e de Macau em particular, é presença
assídua nos eventos organizados pela Casa de Macau, cuja vida e actividade acompanha de muito perto desde
que se tornou associado.
Foi Secretário da Direcção e Vogal do Conselho Fiscal.
Recandidata-se ao cargo de Vogal do Conselho Fiscal.
FRANCISCO JOSÉ VIEIRA MONÇÃO LEÃO
Nascimento: Lisboa 5 de Março de 1952.
Formação académica: Licenciado em Direito.
Profissão: Advogado.
Cargos desempenhados:
Grão-Prior de Portugal da OSMTH - Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani / Ordem Soberana
e Militar do Templo de Jerusalém (Templários);
Past-Presidente do Rotary Clube de Lisboa-Norte;
Past-Presidente do Skal Clube de Lisboa;
Past-Conselheiro Internacional do Skal Internacional;
Past-Presidente do Elos Clube de Lisboa;
Past-Vice Presidente Internacional para a Europa e do Elos Internacional da Comunidade Lusíada;
Past-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Freguesia de Alvalade (Lisboa);
Condecorações:
Grão-Cruz da Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani / Ordem Soberana e Militar do Templo
de Jerusalém (Templários);
Grão-Cruz da Ordem Constantiniana Militar de S. Jorge;
Cavaleiro Honorário da Ordem de S. Miguel da Ala;
Membro de Honra da Causa Monárquica.
Candidata-se ao cargo de Vogal do Conselho Fiscal.
MARIA HELENA SARRAZOLA POSSOLO DE SOUSA
Natural de Lisboa, filha de pai Português e mãe macaense, regressou a Macau com 6 meses de idade onde
estudou até completar o ensino secundário na Escola Comercial Pedro Nolasco. Veio para Portugal com
20 anos de idade onde trabalhou sempre no sector privado até se aposentar em 2010. Tem mantido sempre
contacto com Macau, onde tem familiares e onde vai com frequência.
Candidata-se ao cargo de Vogal suplente do Conselho Fiscal.
IRENE MARIA PINTO DO AMARAL REIS OLIVEIRA
Natural de Macau, fez os seus estudos no Liceu Nacional Infante D. Henrique e no Magisterio Primário
de Macau. Anos mais tarde fez complemento de formação na área de Educação Física na Faculdade Lusófona
de Lisboa.
Exerceu actividade profissional em Macau, Guiné, Madeira e Portugal Continental onde reside desde
os anos 90.
Candidata-se ao cargo de Vogal suplente do Conselho Fiscal.
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PROGRAMA DE ACÇÃO (Triénio 2021/2023)
I – Introdução
A Casa de Macau em Portugal é um marco fundamental da preservação e da divulgação da cultura macaense.
Desempenha um papel relevante no estabelecimento das ligações entre a comunidade macaense residente em
Portugal e entre esta e as comunidades macaenses residentes em Macau e noutras partes do mundo, e com
todos os que criaram fortes laços com o território.
Neste momento é também um ponto de referência e de procura por parte da comunidade chinesa de Macau e
de outros locais da China, facto que contribui ainda mais para o seu posicionamento estratégico como elo entre
culturas.
Sem perder a identidade que a caracteriza, a renovação da estratégia da sua acção é e deve ser constante,
introduzindo-se as necessárias e adequadas inovações no sentido de acompanhar as alterações de contexto.
Neste sentido é importante responder às motivações dos actuais sócios e continuar o esforço de angariação de
novos associados. Esta passa pela renovação geracional que já vem sendo notória. A composição desta lista é
um exemplo do resultado da política que vem sendo seguida.
Toda a política de comunicação tem estado e continuará a ser equacionada no sentido de se adequar às novas
gerações. Propomo-nos reanalisar as motivações associativas das novas gerações e lançar actividades que
respondam a essas novas necessidades. A inclusão nesta lista de elementos de escalões etários mais jovens
facilitará este objectivo.
Assim, sem prejuízo do cumprimento dos objectivos que constarão do Plano de Actividades e Orçamento para
2021, a ser apresentado em próxima Assembleia Geral Ordinária da Casa de Macau, e tendo em conta que a
actual situação de pandemia que o mundo atravessa, condiciona a normalidade que todos desejaríamos
possível, propomo-nos trabalhar no sentido de alcançar as metas traçadas no presente programa, o qual traduz
as grandes linhas que orientarão a nossa acção.
II – Programa
Desenvolver as actividades formativas que se revelaram de interesse — Mandarim, Cantonês, Tai Chi,
Fotografia, workshops de culinária macaense, almoços às quartas-feiras, palestras e apresentações de livros,
etc;
Disponibilizar as nossas instalações para ações de âmbito profissional e escolar dos nossos associados,
nomeadamente através do apoio à organização de reuniões, de colóquios e encontros de negócios.
Criar novas actividades no âmbito dos objectivos estatutários e que sejam do interesse dos associados ou
contribuam para a angariação de novos associados, como por exemplo a realização de sessões em Patuá e
outras;
Aumentar o número de sócios criando condições que suscitem o interesse e tragam maiores vantagens para os
associados, actuais e futuros;
Incrementar e agilizar as formas de comunicação interna (sócios) e externa, dando um maior enfoque à Casa de
Macau, às suas actividades, a Macau, à acção de macaenses em Portugal através da sua divulgação pública e
institucional;
Apoiar os macaenses em Portugal através do esclarecimento e orientação dos seus pedidos de informação e
actuando como facilitador no contacto com outras Instituições como por exemplo a Fundação Casa de
Macau, a Embaixada da República Popular da China, a Delegação Económica e Comercial de Macau, a
Delegação do Turismo de Macau, o Centro Científico e Cultural de Macau, a Fundação D. Belchior Carneiro,
a Fundação do Santo Nome de Deus, a Fundação Oriente, a Fundação Jorge Álvares, a Liga de Amizade
Multissecular Portugal-China e todas as outras de interesse comum.
Colaborar com instituições privadas em Macau, mormente com o Conselho das Comunidades Macaenses, a
Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, o Instituto Internacional de Macau, a Confraria da
Gastronomia Macaense, a Casa de Portugal em Macau e outras;
Continuar o estreitamento de relações com as outras Casas de Macau espalhadas pelo mundo, deste modo
contribuindo para o reforço da acção do Conselho das Comunidades Macaenses;
Manter as relações institucionais com o Governo da R.A.E.M. e demais instituições sediadas em Macau que
partilhem como objectivos a promoção da cultura e identidade macaense, como a Fundação Macau, a
Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, a Associação dos Macaenses e a Confraria da
Gastronomia Macaense, entre outras.
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Manter uma situação económica e financeira estabilizada, através de uma gestão criteriosa dos recursos
disponíveis e criando condições para captar novas fontes de financiamento.
Melhorar o boletim informativo “Qui-Nova” e agilizar o seu envio, o qual ainda é feito através de correio normal
para muitos associados, bem como o sítio na internet, tornando-o mais apelativo e funcional.
Apostar nas plataformas electrónicas para divulgação das actividades: sítio na internet, correio electrónico e
redes sociais.
III – Considerações finais
Tendo em vista o cumprimento do presente programa de acção, que, na expectativa da melhoria da situação de
saúde pública, consideramos essencial para que a Casa de Macau mantenha o seu papel relevante como
instituição representativa da identidade macaense, necessitamos do apoio e da colaboração de todos os
associados, que podem e devem exprimir as suas opiniões e críticas para que possamos sempre melhorar a
nossa acção.
“GOA - ROTEIRO DE UMA VIAGEM”
A Casa de Macau associa-se à divulgação do livro “Goa - roteiro de
uma viagem”, lançado em 13 de Junho de 2020 na Feira do Livro
de Lisboa, no qual cinco portugueses partilham as memórias de
uma experiência única, vivida ao longo de dezoito dias de viagem
pelo Oriente. São coautores os nossos prezados Associados
Dra. Graça Pacheco Jorge e Eng. João Coutinho.
SINOPSE:
"Esta é uma obra repleta de estórias de uma viagem programada
ao pormenor. Vivido por muitos e passado a papel pelos que
sentiram o apelo de o partilhar, assim nasce este roteiro de uma
viagem de sonho. Numa sucessão cadenciada de descrições sobre locais turísticos, históricos, artísticos e
culturais, ao longo de uma centena de páginas somos
catapultados pelo nosso imaginário para esse território
mágico de Goa numa leitura que deambula entre o que
se descreve e o que é possível sentir.
Nestas páginas somos também transportados para a
gastronomia num tratado de cozinha com grande
influência do continente Indiano, mas marcada por
quase 5 séculos de presença portuguesa.
Escrito a cinco por autores que com esta produção
nasceram para Goa e com ele cresceram em
experiência e amizade, Goa - Roteiro de uma Viagem
está ilustrado com desenhos aguarelados de uma das
autoras e fotografias de uma fotógrafa e de todos os
autores constituindo, assim, o que promete ser para
cada leitor um original guia de uma viagem ao Oriente.
É de inspiração que trata esta publicação de carácter
personalizado e coletivo. E, sem dúvida, de mais e
melhores incentivos para viagens a um destino que
tanto contém do que de melhor pode existir em
comum entre nações seladas por todo um legado de
razão e de coração. "
Editora: Modocromia
Distribuidora: Dinalivro
Já está à venda nas livrarias on-line e nas livrarias físicas:
Fnac/ Bertrand/Almedina/ etc
Esclarecimentos para o email: joaocoutinho56@outlook.com
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OS ENCONTROS DAS COMUNIDADES MACAENSES
Maria João Santos Ferreira
O Encontro das Comunidades Macaenses é, a meu ver, o evento mais importante da comunidade
macaense. Organizado pelo Conselho das Comunidades Macaenses (criado em 2004) conta, desde o início, com
o apoio do Chefe do Executivo de Macau.
Entre 23 e 29 de Novembro de 2019, realizou-se o ECM 2019, o 6.º Encontro depois da transferência, e
o 9.º desde a sua criação em 1993. Recordo que, antes de 1999, se chamava “Romagem de Saudades”¹, como
destacou o Dr. Leonel Alves, Presidente do Conselho Geral do Conselho das Comunidades Macaenses.
De acordo com informações recebidas do CCM, no ECM 2013 inscreveram-se 1058 participantes (859
da diáspora e 78 da RAEM); e, no ECM 2016, 1547 participantes (892 da diáspora e 655 da RAEM). Denota-se
um aumentado interesse no convívio dos participantes, tanto da diáspora como da RAEM. Porém, ainda não
igualou a participação no ECM 2007: 1700 (Lages, 2007).
O ECM 2019 foi dos mais concorridos, uma vez que juntou cerca de 1.500 participantes,
maioritariamente da diáspora (cerca de 1.000). Para isso contribuíram diversos factores: a comemoração do
20.º aniversário da mudança política em Macau, a comemoração dos 40 anos de relações diplomáticas
sino-lusófonas e 70 anos da fundação da República Popular da China.
Desde 1993, são organizados pela Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM)²,
acarinhados pelo Governo de Lisboa e contando o apoio do Governo de Macau, que atribui subsídios por forma
a aliviar o custo das viagens, organizadas pelas Casas de Macau existentes pelo mundo fora, proporcionando a
realização de eventos culturais onde a gastronomia tem um lugar importante.
A propósito do nascimento do encontro das comunidades macaenses³, o Presidente da Comissão
Organizadora do Primeiro Encontro das Comunidades Macaenses, em 1993, ainda durante a soberania
portuguesa, envia a seguinte mensagem aos Macaenses da Casa de Macau no Canadá (Toronto):
Como sabem, a diáspora define-se como um movimento migratório de um grupo de pessoas
que compartilham entre si uma identidade nacional e/ou étnica, para longe do seu território
ancestral. A origem da palavra diáspora é grega e ela significa dispersão das sementes… o
termo diáspora traz consigo a ideia de deslocação, isto é, a população assim definida,
separada do seu território de origem, alimenta a esperança, ou o desejo de voltar a ver a sua
terra natal. E é dentro deste contexto de um profundo desejo de voltar a ver a terra que
deixou, que resolvi escrever esta história do nascimento do Encontro das Comunidades
Macaenses (Maneiras, 2010).
Seja em Macau ou no estrangeiro, os macaenses têm um papel muito importante para o
desenvolvimento da RAEM, começa assim o discurso de boas-vindas do anterior chefe do Executivo da RAEM,
Edmundo Ho, no jantar que ofereceu aos Macaenses participantes do III Encontro das Comunidades
Macaenses, em 2007 (Lajes, 2007).
Toda esta acção de marketing é a concretização de uma estratégia sociopolítica que se poderá
classificar como cativadora dos filhos da terra, colaborando na calorosa recepção do seu regresso, mesmo que
seja apenas em férias, à volta de um ideal de prosperidade e desenvolvimento da mãe-terra, sem descurar que
se mantém o status quo de Macau, através da sua política de um país, dois sistemas. Há como que um namoro
entre o Governo Central e a população local: por um lado, estabelecem-se linhas gerais de desenvolvimento
estratégico, conforme se pode apreciar no documento The Outline of the Plan for the Reform and Development
of the Pearl River Delta (2008-2020) (China, The National Development and Reform Commission, 2008); por
outro lado, manifesta-se uma preocupação em garantir a estabilidade da população, com os seus hábitos e
costumes, conforme se pode avaliar pelo apoio proporcionado à Associação Promotora da Instrução dos
Macaenses (APIM) e ao Conselho das Comunidades Macaenses (CCM) (Projecto Memória Macaense, 2004).
¹Continuam a ser assim referidos pelos Macaenses de mais idade.
²A APIM, associação que nasceu em 1871, exclusivamente vocacionada para o desenvolvimento da educação dos Macaenses: Participa,
juntamente com outras associações e entidades, na organização dos Encontro das Comunidades Macaenses, um grande evento trianual
onde se junta Macaenses de Macau e da diáspora para discutir medidas de preservação da identidade e cultura macaenses, partilhar
memórias, revisitar Macau e conviver com velhos amigos… (APIM, 2004-2012).
³Pensado em 1989 e concretizado em 1993 (Maneiras, 2010).
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Na minha tese de doutoramento (2015), optei por integrar os ECMs no turismo cultural, um nicho
semelhante ao do VFA⁴ (visita a familiares e amigos). Este raciocínio é justificado por diversas investigações
analisadas, com especial menção a de Batista (2005:29) que relaciona a memória histórica e a identidade
cultural do indivíduo e do grupo: E a identidade cultural define o que cada grupo é e o que nos diferencia uns
dos outros. É-se, assim de opinião que a identidade cultural macaense está assente na memória histórica dos
Macaenses, nos três pilares que são os factores do seu património cultural imaterial: a religião católica, o patuá
e a gastronomia macaense.
Porém, feita nova análise a estudos mais recentes, como o de Ting (2015), optei por integrar os ECM
no emergente turismo de diáspora, um turismo realizado por pessoas que saíram dos seus locais de origem
para tentar uma melhoria de vida e aí regressam periodicamente.
São ainda escassos os estudos académicos e científicos que se debrucem sobre o Turismo de diáspora,
visto ser ainda uma forma emergente de turismo, que pretende autonomia do turismo cultural ou, mesmo, do
turismo étnico. Até há poucos anos, a relação entre a diáspora e o turismo era estudada no âmbito do turismo
cultural, ou ainda no turismo étnico. Embora seja um turismo emergente, têm surgido alguns estudos sobre o
turista de diáspora, ou “diaspórico”. O seu objectivo é analisar os comportamentos do turista de diáspora,
nunca esquecendo que, frequentemente, está presente um sentimento de visita, de se ser um turista na sua
própria terra.
Ao abordar a questão do “turista diaspórico”, Wagner (2008) reconhece que a influência na sua
identidade se situa num local distante, a que chama "lar", ao qual se mantém ligado por "enraizamento" (ou
ligação) de origem familiar. Portanto, as visitas diaspóricas ao país de origem dos pais são frequentemente
representadas por mensagens de casa ou regresso, tenha o indivíduo residido no local, ou não. A sensação de
estar em casa, de ir a casa, justifica todo e qualquer sacrifício necessário à organização de uma viagem no
âmbito do turismo de diáspora. O mesmo se poderá deduzir em relação aos elementos de segunda geração da
diáspora que, nas suas deslocações “a casa”, participam na convivência familiar, reforçando os laços familiares:
Where is home? On the one hand, ‘home’ is a mythic place of desire in the diasporic
imagination. In this sense it is a place of no return, even if it is possible to visit the
geographical territory that is seen as the place of ‘origin’. On the other hand, home is also the
lived experience of a locality. Its sounds and smells, its heat and dust, balmy summer evenings,
or the excitement of the first snowfall, shivering winter evenings, somber grey skies in the
middle of the day… all this, as mediated by the historically specific everyday of social relations
(Wagner, 2008:193, citando Brah 1996: 192)
Um aspecto importante, embora imperceptível para o participante de um ECM, é o marketing turístico
estratégico, subjacente à realização dos Encontros, que reside na conciliação de diversos factores, recaindo a
primazia na época do ano escolhida para a sua realização, entre fins de Outubro e fins de Novembro; com
meteorologia favorável (baixa humidade e boa temperatura média)⁵; viagens mais baratas (por serem em
época baixa); uma época fora de período de férias, embora com proximidade da quadra natalícia, factor
importante para o alojamento em casa de familiares.
É o planeamento turístico analisado numa perspectiva multidisciplinar, conduzindo a um novo
paradigma: a convergência dos quatro grupos de actores da organização turística, que contribuem para o
desenvolvimento de um nicho de turismo de diáspora de Macau, tomando como ponto de partida a proposta
de Sancho Silva (2009):
1.º Grupo - Comunidades locais (os Macaenses residentes), através do turismo vêem a sua identidade
respeitada, melhorando a sua riqueza. Podem-se incluir aqui o contributo das récitas em patuás e as
degustações de gastronomia macaense;

⁴A sigla inglesa: VFR (visit friends and relatives).
⁵Já a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas explica que as alterações climáticas condicionam o turismo, realçando assim a
importância do clima para o turismo (UNWTO, 2008).
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2.º Grupo - As empresas hoteleiras: hotéis participantes, que oferecem quinzenas macaenses a preços
apelativos para os Macaenses da diáspora: Portugal, EUA, Canadá, Brasil, Austrália;
3.º Grupo - O sector público: apoio do Governo da RAEM, que acarinha iniciativas respeitantes a
Macaenses, apoiando o lançamento de obras literárias, as recepções e inaugurações, bem como ofertas de
lembranças comemorativas;
4.º Grupo - Os turistas macaenses: os Macaenses da diáspora que regressam a casa, numa viagem de
memórias, procurando satisfazer a sua valorização pessoal.
O quadro seguinte pretende exemplificar os meios para o posicionamento estratégico de Macau face
aos Encontros de Comunidades Macaenses:

Subconjunto de produtos
ou serviços

Fornecimento de todas as
necessidades, ou da maior parte,
de um determinado grupo
de clientes

Segmentação de clientes que são
abordáveis por diferentes meios

Gastronomia macaense;
Teatro em patuá,
Visita ao Centro Histórico de
Macau

Viagem;
Alojamento;
Actividades

Macaenses radicados em:
Austrália; Brasil; Canadá; EUA;
Portugal.

Quadro 22 - Meios para o posicionamento estratégico
(Adaptação de Porter, 1996:65-68)

Frequentemente existem dificuldades de vária ordem como seja o casar com indivíduos fora da
diáspora, no país anfitrião; ou viajar com crianças para locais distantes. Porém, são facilmente superadas pois
o regresso a casa pressupõe uma visita aos lugares da infância e adolescência, ou à comida da casa dos pais e
avós. Fica sempre temperado por memórias sensoriais (olfativas, gustativas ou visuais).
No entanto, este regresso às origens pode conduzir a uma questão de estranheza, no referente às
relações com os que não saíram do local lar. O turista diaspórico sente-se um estranho na sua própria casa,
quase um intruso pois não é estrangeiro, mas também não é residente. Isto é, não só se sente estranho por
regressar à casa afectiva, como se dá o caso de ser considerado estranho pelos que nunca de lá saíram, que
assim consideram todo aquele que seja não-local ou estrangeiro (Wagner, 2008).
É um encontro com o outro, num regresso a casa, como Long (2004) também observa.
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CHÁ-GORDO DE NATAL
Face à grave situação de saúde pública que atravessamos, a Direcção lamenta informar que neste Natal não é
possível realizar o habitual Chá-Gordo, que constitui sempre um momento de alegre convívio para os
Associados e Amigos da Casa de Macau.
Na expectativa de que rapidamente possam ser retomadas estas nossas iniciativas, a Direcção formula votos de
um feliz Natal e de um Ano Novo com muita saúde e melhores dias.

LEMBRETE PARA PAGAMENTO DE QUOTAS
Recorda-se de que estão prestes a vencer as quotas do ano de 2020. Aos sócios que ainda não tiveram
oportunidade de liquidar as quotas em atraso, agradece-se que o façam logo que possível, contactando a
Secretaria para o efeito, preferencialmente via e-mail ou telefonema.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE MACAU
Lembramos aos Sócios de que o horário de funcionamento da Casa de Macau, conforme divulgado no
Qui-Nova nº 07/2018, de 20 de Dezembro de 2018, é o seguinte:
 De 2ª a 5ª feira – abertura às 10H00 e encerramento às 18H00;
 6ª feira – abertura às 10H00 e encerramento às 17H00.
“Venha saborear a verdadeira comida chinesa típica
de Cantão”
LOJA 1 Dim Sum Cantonês
Rua Coro de Santo Amaro de Oeiras, 8D - Oeiras
(ao lado do Oeiras Parque, Edif. Holmes Place)
Tel.: 219 135 848 / Tlm.: 968 012 330
NOVA LOJA NO CENTRO COMERCIAL DE OEIRAS PARQUE,
LOJA 3025:
LOJA 2 Dim Sum Cantonês
Desconto de 10% para os associados da CM.
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