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  N°3569 (Nova Série) , Segunda-Feira, 27 de Setembro de 2010

EX-GOVERNADOR VOLTA A MACAU PARA REUNIÃO DA “ FAMÍLIA” MACAENSE

Rocha Vieira “honra” Encontro

O último Governador de Macau vai regressar ao território no final de Novembro para

participar no próximo Encontro das Comunidades Macaenses, como membro da
respectiva Comissão de Honra, apurou o JTM

SÉRGIO TERRA

O general Rocha Vieira aceitou o convite que lhe foi

endereçado para integrar a Comissão de Honra do 4º
Encontro das Comunidades Macaenses, que decorrerá

entre 27 de Novembro e 5 de Dezembro. A decisão de

convidar o ex-governador de Macau foi tomada no seio

da comissão organizadora do Encontro e traduziu-se

num processo “pacífico”, explicou ao JTM o presidente
do Conselho das Comunidades Macaenses (CCM), ao

sublinhar o facto da comunidade macaense, tanto a

residente na RAEM como a Diáspora, ter “muita estima

pessoal” por Rocha Vieira.

Considerando que o último governador de Macau teve
um papel “pioneiro” no lançamento dos Encontros das

Comunidades Macaenses, José Manuel Rodrigues

salientou ainda que a inclusão de Rocha Vieira na

Comissão de Honra da próxima reunião da “família”

macaense corresponde também a um pedido feito
nesse sentido por associações da Diáspora. Além

disso, representa “uma singela homenagem” a uma

“pessoa que está muito ligada a Macau”, acrescentou o

mesmo responsável .

Fiel à tradição, a Comissão de Honra será presidida
pelo Chefe do Executivo da RAEM, Chui Sai On, sendo que o Governo estará ainda

representado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

Na lista dos convidados de honra do próximo Encontro das Comunidades Macaenses constam

ainda os nomes do Bispo D. José Lai, Henrique de Senna Fernandes, comendador Oliveira

Sales, Leonel Alves, Stanley Ho e Wu Zhiliang, o novo presidente do Conselho de
Administração da Fundação Macau.

Rocha Vieira estará em Macau durante todo o período de realização do Encontro das

Comunidades Macaenses, naquela que será a sua segunda visita à região depois da criação

da RAEM. Recorde-se que o general esteve no território em Junho do ano passado, na

companhia da mulher e dois filhos, a convite do então Chefe do Executivo, Edmund Ho. Depois
de Macau, Rocha Vieira seguiu para Pequim, onde manteve encontros com autoridades

chinesas.

MAIS DE MIL PARTICIPANTES. A cerca de dois meses do início do 4º Encontro das

Comunidades Macaenses, a comissão organizadora acredita que o número de participantes

deverá situar-se a um nível similar da edição anterior do evento. Ressalvando que as inscrições
ainda se encontram numa fase inicial, José Manuel Rodrigues disse ao JTM que as

expectativas em termos de participação apontam para números entre mil e 1.600 pessoas .

De acordo com o programa provisório do Encontro, recentemente revelado pelo JTM , a

recepção de boas-vindas aos participantes está marcada para 27 de Novembro, na sede da

Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM). No dia seguinte, um evento literário
organizado pelo Instituto Internacional de Macau, abrirá o “apetite” para a sessão inaugural, que

terá como palco o Centro de Exposições e Convenções do complexo Venetian.

No dia 29, enquanto os membros do CCM irão passar a manhã em reuniões , os demais

participantes têm agendada uma visita guiada por especialistas do Instituto Cultural a locais de

interesse histórico.
Até ao final do Encontro, a animação parece estar garantida com um programa que pretende

ser diversificado e inclui o “Dia da Cultura Macaense” (30 de Novembro ), com uma conferência

sobre patuá, a apresentação da plataforma “Macanese Families Website ” e um momento

teatral com a assinatura dos “Dóci Papiaçam di Macau”.

Dois dias depois, as atenções estarão centradas na gastronomia, que servirá de tema a uma
conferência com três oradores convidados, dois de Macau e um de Portugal , e motivará o

lançamento de livros.

A festa da Nossa Senhora Padroeira das Comunidades (1 de Dezembro) será outro dos pontos

altos de um Encontro que também não esquecerá a Juventude, com direito a programa

especial a 3 de Dezembro, mas cujos detalhes estão ainda em fase de acerto.
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