
 

 

  N°3622 (Nova Série), Segunda-Feira, 29 de Novembro de 2010

REFERIU CHUI SAI ON NA INAUGURAÇÃO DO ENCONTRO 2010

RAEM conta com Macaenses da Diáspora

O Chefe do Executivo afirmou ontem que os macaenses da Diáspora, assumem um
“papel importante” na promoção de Macau no exterior. Chui Sai On, que presidia à
cerimónia de inauguração do Encontro das Comunidades Macaenses “Macau 2010”,
sublinhou assim a relevância da cultura macaense no plano traçado para a RAEM

OLGA PEREIRA

Sejam bem vindos a esta tão vossa conhecida e bela terra-mãe”, começou por dizer o Chefe
do Executivo, no jantar de inauguração do 4º Encontro das Comunidades Macaenses, que
teve lugar no Venetian.
Discursando perante mais de mil pessoas, Chui Sai On constatou que a comunidade
macaense existe em Macau há mais de quatro séculos, sendo, assim, um “elemento
inseparável da sua história e parte integrante da população”. “É dotada de uma cultura
fascinante e única”, adicionou.
O governante sublinhou que “a convivência harmoniosa entre comunidades tem sido, desde
sempre, uma valiosa tradição da sociedade local” e que, ao longo do processo de
desenvolvimento da RAEM, as comunidades macaense e portuguesa “têm participado
activamente nos diferentes domínios”. “Servem a sociedade, cada qual trabalhando e
assumindo o seu papel específico, contribuindo empenhadamente para o progresso desta
terra”, observou.
A convivência pacífica entre comunidades é uma das características de Macau que o Governo
vai então continuar a incentivar. “Uma das prioridades é a concepção de um plano de
desenvolvimento global projectado para o futuro, norteado pela promoção do desenvolvimento
social e dos valores humanistas. Queremos, assim, elevar a qualidade de vida dos residentes
e o posicionamento de Macau como centro mundial de turismo e de lazer, caracterizado pela
diversidade e coexistência de culturas e pelo desenvolvimento sustentável”, afirmou o
responsável.
O Chefe do Executivo mostrou-se ainda agradado pelo facto de terem aderido ao Encontro
macaenses “de todos os cantos do mundo”. “A língua em comum e as memórias sempre vivas
desta terra constituem o laço que os une. Independentemente do lugar onde vivem, as gentes
de Macau mantêm sempre vivo e firme o seu espírito empreendedor”, considerou, referindo
que esse espírito tem ajudado Macau.
“Do mesmo modo, os amigos macaenses residentes no exterior têm sempre acompanhado de
perto o desenvolvimento de Macau, apoiando das mais diversas formas o desenvolvimento e
assumindo, também, um importante papel de ponte de intercâmbio entre Macau e o exterior”,
justificou.
O governante aproveitou ainda para agradecer ao Conselho das Comunidades Macaenses, às
“Casas de Macau” espalhadas pelo Mundo e às entidades, organizações e pessoas que
trabalharam “de forma tão empenhada” para a realização do Encontro. “O esforço dedicado
por todos vós contribui não só para reunir em Macau os macaenses, residentes locais e do
ultramar, reforçando a amizade desta comunidade, como também para promover o intercâmbio
económico e cultural entre Macau e o exterior”, disse.
“Aproveitando esta ocasião em que estamos aqui todos reunidos, é do fundo do coração que
vos digo que Macau será sempre o nosso Lar!”, adicionou.
Na altura, o Chefe do Executivo deu também pistas aos macaenses sobre projectos em que
todo o apoio é bem-vindo. “Na 3ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação
Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, realizada
recentemente em Macau, “com assinalável sucesso”, os países participantes assinaram o
Plano de Acção para a Cooperação Económica e Comercial (2010-2013). Um dos consensos
alcançados foi a importância do reforço do papel privilegiado de Macau enquanto ponte para o
intercâmbio económico e comercial e para a cooperação amigável entre a China e os países
de língua portuguesa”, indicou.
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