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Caro Rogerio , 
O seu amigo, Rogerio , recomendou-lhe este artigo intitulado 'Memória online premiada '. 
Estes é a sua mensagem:  
segue 
Memória online premiada  
Escrito por: Filipa Queiroz On 14 de Junho de 2011 (11:39) In Cultura 

Prémio Identidade do Instituto Internacional disting ue dois websites 

O Instituto Internacional de Macau atribuiu pela pr imeira vez o Prémio Identidade a dois projectos vir tuais – as páginas electrónicas “Macanese 
Families” e “Projecto Memória Macaense”  

Desde 2003 que o 
Instituto Internacional de Macau (IIM) tem vindo a atribuir o Prémio Identidade Macaense a instituições e 
indivíduos que tenham feito algo significativo pela preservação da memória e identidade macaense. No 
ano passado, o instituto distinguiu a União Americana Macaense (UMA), em reconhecimento da obra 
realizada em prol da defesa dos valores culturais de Macau e do papel desenvolvido no estabelecimento 
de uma identidade nos meios anglófonos da Diáspora Macaense. 
Este ano o galardão foi repartido por dois projectos que representam a comunidade num formato inédito. 
São páginas electrónicas dedicadas à memória de Macau e sua gente – o “Projecto Memória Macaense”, 
criado por Rogério da Luz, e o site “Macanese Families”, do professor Henrique d’Assumpção. “Achámos 
que eram dois projectos de grande interesse para perpetuar a memória e identidade macaenses”, disse o 
secretário-geral do IIM, Rufino Ramos. “Tanto podia ser um site como outra coisa qualquer, mas claro que 
é representativo da evolução dos tempos, hoje em dia os meios tecnológicos permitem outras formas de 
divulgação e comunicação.” 
As páginas electrónicas vencedoras têm o território em comum mas são distintas entre si, o que as torna 
de certa forma complementares. “Uma só seria incompleta sem a outra”, explica Rufino Ramos.  
Vencedores ex-aequo 
O “Projecto Memória Macaense” (PPM), alojado no endereço 
www.memoriamacaense.org/projectomemoriamacaense, acaba de completar oito anos de existência. 
Criado no dia 5 de Junho de 2003, “está na Internet para falar de Macau e dizer que existe uma gente 
chamada macaense, fruto da presença portuguesa por cerca de 420 anos no Sul da China”, como se lê na 
recentemente renovada página principal do portal. “Sem vocês, conterrâneos, amigos e visitantes 
anónimos, o PMM não teria completado oito anos”, escreve o autor Rogério Passos Dias da Luz, que 
emigrou ainda jovem para o Brasil. 
O PPM foi um dos primeiros projectos especialmente dedicado a Macau a ser colocado no espaço 
cibernético, tratando-se de uma iniciativa pessoal e independente que tem por objectivo falar e mostrar 
imagens da Macau com o qual se identifica. A Macau das suas origens, da sua formação e vivência 
familiar, os tempos de escola e das amizades. 
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“Seguir em frente, sem olhar o passado, é matar as raízes que sustentariam a eternidade de um povo. É o 
que a gente macaense não deseja, quer ver a sua existência estendida, não quer ser um povo em fase de 
extinção”, prossegue Rogério da Luz. A página electrónica é alimentada com testemunhos e fotografias 
antigas e recentes enviadas por utilizadores. “É um projecto mais afectivo e sentimental, constituído pelas 
memórias das pessoas e servindo de instrumento para manter ligados os macaenses disseminados pelos 
quatro cantos do mundo”, explicou Rufino Ramos. 
A página digital “Macanese Families” (www.macanesefamilies.com) começou a ser congeminada em 
1997, a partir da obra “Famílias Macaenses” (1996), de Jorge Forjaz. Criada pelo professor Henrique 
António d’Assumpção, residente na Austrália, “é diferente, mais baseada em documentos históricos, 
coisas de grande interesse porque têm valor histórico”, como descreve o responsável do IIM. O site foi 
apresentado oficialmente pelo próprio autor no último Encontro das Comunidades Macaenses, em 
Novembro, e inclui a genealogia das famílias macaenses bem como informações variadas de natureza 
cultural e histórica, contando com artigos sobre a história dos macaenses, cultura, culinária, patuá, música 
e ligações a outras páginas electrónicas de interesse. 
O sistema foi concebido de modo a permitir a actualização do registo das famílias macaenses, desde que 
a informação chegue ao administrador do projecto. “O projecto relaciona as pessoas que têm ligações 
familiares, por muito distantes que sejam”, salienta Rufino Ramos. “Tem muitas coisas de interesse que as 
pessoas podem não saber.” 
Para o futuro, Rufino Ramos admite que outros formatos podem ser válidos para receber o Prémio 
Identidade. “Pode ser tanta coisa, pode ser música por exemplo, desde que seja algo que consiga 
congregar a comunidade.” 
0 Gostei de ler! 

  

Leia também: 

� 29 de Novembro de 2010 -- Uma identidade muito consolidada (0)  
� 1 de Dezembro de 2010 -- Laços de família na Internet (1)  
� 4 de Abril de 2011 -- Quem quer correr com a ADA do Aeroporto? (0)  
� 1 de Abril de 2011 -- Uma semana alegre (0)  
� 28 de Março de 2011 -- Ainda chega a tempo (1) 

Artigo retirado de Hoje Macau - http://hojemacau.com.mo 
URL do artigo: http://hojemacau.com.mo/?p=15518 
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