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FESTA DO 15º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MACAENSES NO MGM

Uma ideia que nasceu para defender os macaenses

Várias vozes, desde um dos fundadores, passando por aqueles que são os principais
beneficiados da actividade da Associação dos Macaenses, explicam ao JTM a
importância da existência deste grupo e as razões que levaram à sua constituição

Longe vão os receios iniciais que levaram à formação da Associação dos Macaenses, em
1996. Com a transição do território de Administração Portuguesa para a China, programada
para dali a três anos, crescia no horizonte uma dúvida sobre como tudo seria após essa data.
Para muitos macaenses começou a ser uma evidência que algo teria que ser feito para
acautelar o futuro da comunidade. E foi assim que nasceu a Associação dos Macaenses, que
15 anos após a criação, quer continuar com a vitalidade necessária para ser um elemento
importante e interveniente na vida de Macau.
A festa vestiu-se de gala e ocupou o “ballroom” do MGM, na sexta-feira à noite. O presidente,
Miguel de Senna Fernandes, colocou a tónica do discurso de abertura, no futuro, lançando
aos mais novos o desafio de também eles agora, tal como há 15 anos os fundadores, meterem
mãos à obra e continuarem o caminho já iniciado. E a julgar pelo jantar, em que não só se
cantou mas também se dançou, e que juntou cerca de 300 sócios e convidados, vitalidade
parece não faltar, mesmo aos de mais idade.
“O futuro da comunidade e da associação está assegurado assim a comunidade se mantenha
activa. Não podemos sentarmo-nos e esperar que as coisas aconteçam apenas porque somos
macaenses e as coisas têm de acontecer assim”, alerta Mário Évora, que juntamente com Luiz
Pedruco, o primeiro presidente, e José Monteiro Júnior, lançaram a associação. “A nova
geração tem de integrar a comunidade de forma activa, participando civicamente,
profissionalmente, de forma a que o resto da sociedade olhe para nós como um elemento útil.
Se este espaço nos é concedido tem de ser merecido, e até agora tem sido mas de facto é
preciso recrutar as gerações que se seguem nessa via”, alerta.
Jorge Rangel, que antes da transição ocupava o lugar de secretário-adjunto para a
Administração, Educação e Juventude, acredita “que estão criadas as condições para que
outros possam agora assumir responsabilidades até porque a situação está clarificada e a
posição do Governo da região é muito clara em relação ao papel da comunidade macaense...”.
O actual presidente do Instituto Internacional de Macau refere mesmo que “hoje não há
motivos para receios: o território tem tido a prosperidade desejável, até numa situação
invejável, os meios não faltam e desde que sejam acauteladas certas situações no futuro não
há motivos para grandes apreensões como houve na altura da transição”.
OS RECEIOS DA COMUNIDADE. Com a administração portuguesa, os macaenses não
sentiram necessidade de se organizar de forma a defender uma identidade. Mas, “com o
período de transição houve o sentimento de que fazia sentido que a comunidade macaense se
organizasse de forma a preservar e a desenvolver de forma integrada a sua personalidade no
desenvolvimento da RAEM”, conta Mário Évora. “É preciso lembrar que na altura nem tudo era
claro como é agora. Havia algumas incertezas da parte da comunidade macaense e
portuguesa no sentido de saber que rumo ia tomar Macau em termos de integração de uma
componente da população que não seria chinesa, mas que sempre viveu cá, com
características especiais e minoritária”, explica. No fundo, havia o receio de que de alguma
forma a comunidade pudesse vir a ser posta de lado. “A associação queria garantir que a
transição não ia levar à ostracização da comunidade mas à integração”.
Para Jorge Rangel, as dúvidas eram legítimas. “Não acreditávamos no que estava acordado
entre os dois Estados, e as pessoas podiam até dizer que estava tudo muito bem no papel
mas perguntavam depois como é que se ia concretizar tudo de forma a cumprir as garantias.
Havia receio na comunidade, e houve até pessoas que saíram de Macau a dizer que já não
acreditavam no futuro, foi uma mudança radical”, lembra.
“JUNTEI-ME PORQUE SOU MACAENSE”. Conhecida na comunidade por ser uma das
grandes cozinheiras da gastronomia da RAEM, Aida de Jesus, 96 anos, não quis faltar à festa
de aniversário e até subiu ao palco para partir o bolo. “A associação foi uma muito boa ideia.
Juntei-me há muitos anos, já nem me lembro em que ano, mas quase no início. E juntei-me
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porque sou macaense”, responde com convicção. “Todos os finais de mês há um buffet que
frequento quase sempre. E vou por causa do convívio, tenho amigas lá também e ponho a
conversa em dia”.
É também o convívio que faz com que Rui Francisco, de 67 anos, se mantenha sócio desde o
primeiro dia. “Gosto de estar com todos, conviver, conversar, divertir-me. Entrei sem hesitação
e veio mesmo a calhar porque me aposentei em Julho de 1996 e entrei logo”, lembra. “Venho
sempre às actividades, jogo às cartas, vou às festas mensais e aos aniversário”. Quanto à
associação “está muito bem e até devia haver mais” deste género defende.
Aos 79 anos, Albino Almeida apenas se fez sócio há um porque as divisões iniciais não foram
positivas. “Inicialmente, ter havido várias associações dividiu muito a sociedade macaense.
Somos tão poucos. Devia ter havido uma só. Fragmentou-se a sociedade e houve uma luta
sem quartel que dividiu a malta e eu afastei-me disso. Agora entrei, nunca é tarde”, justifica,
lembrando que também quer “dar um contributo”.
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