
 

 

  N°3623 (Nova Série), Terça-Feira, 30 de Novembro de 2010

DURANTE REUNIÃO DO CONSELHO DAS COMUNIDADES MACAENSES

Eleito trio de sócios honorários

Os corpos sociais do Conselho das Comunidades Macaenses foram ontem reeleitos
e ainda aprovados, por unanimidade, três sócios honorários: Edmund Ho, general
Rocha Vieira e Henrique de Senna Fernandes, este último a título póstumo. II
Encontro dos Jovens Macaenses quase certo para 2011

OLGA PEREIRA

Foi ontem eleita a única lista candidata ao Conselho das Comunidades Macaenses (CCM).
“Correu tudo como esperado. Não houve alterações significativas e a ordem de trabalhos foi
cumprida”, disse José Manuel Rodrigues, reeleito presidente do Conselho Permanente.
Numa reunião que demorou cerca de quatro horas, “houve ainda tempo” para a eleição “por
unanimidade e aclamação” de três membros honorários: o primeiro Chefe do Executivo da
RAEM, Edmund Ho, o último governador português de Macau, general Rocha Vieira, e o
falecido escritor Henrique de Senna Fernandes. Deste modo, foi proposta e aceite a criação
da figura de membros honorários, que até então não estava prevista nos estatutos do CCM.
Relativamente aos órgãos dirigentes, Leonel Alves (APIM) continua a ser o presidente do
Conselho Geral, que, no entanto, tem novos vice-presidentes devido à implementação de um
sistema rotativo para aqueles lugares. Assumiram, assim, funções Francisco António da Roza
(Club Lusitano - Hong Kong), Gustavo Augusto de Senna Fernandes (Casa de Macau
Portugal), Júlio Augusto Airosa Branco (Casa de Macau São Paulo) e Edward Rozario (Casa
de Macau Austrália. Como secretários permanecem Sebastião Israel da Rosa (APIM) e Luiz
Amado Viseu (Instituto Internacional de Macau).
A presidência do Conselho Permanente ficou, como já foi referido, mais uma vez “nas mãos”
de José Manuel Rodrigues (APIM), coadjuvado pelos vice-presidentes Maria Fátima Ferreira
(APIM) e Henrique Manhão (Casa de Macau USA, Inc.). Luís Machado (APIM) continua a
desempenhar o seu papel de secretário-geral daquele Conselho.
Já o Conselho Fiscal tem novamente José Luís de Sales Marques como presidente, Telmo da
Silva Martins como secretário e Alberto Botelho dos Santos como relator.
Jorge Alberto Rangel renovou por mais três anos o lugar de presidente do Conselho
Consultivo. Maria Edith da Silva e Henrique Miguel Rodrigues de Senna Fernandes, João dos
Santos Ferreira e Fernando Amílcar Bastos, respectivamente, vice-presidentes e secretários.
Como vogais do Conselho Consultivo ficam Maria Luíza Rangel, Joaquim Ché da Paz, Cíntia
Maria da Luz Badaraco Acconci, Nuno Luís de Senna Fernandes e Leonel Zilhão Ayres da
Silva Barros. Mónica Assis Cordeiro foi a única a desistir do lugar.
A Comissão Executiva continua a ser integrada por José Manuel Rodrigues, Luís Machado,
Lourenço do Rosário, Maria de Fátima Ferreira, Nuno José de Senna Fernandes, Albano
Cabral e Duarte Alves.
Segundo José Manuel Rodrigues, durante a Sessão Plenária, discutiram-se ainda “temas
recorrentes”, como o financiamento das Casas de Macau no exterior, a juventude e a eventual
candidatura do patuá e da gastronomia macaense a Património Intangível da Unesco.
“Sensibilizamos as Casas para fazerem uma pesquisa interna de modo a, em tempo útil,
apresentarem sugestões, através de um relatório, ao Conselho Permanente. Não tem de ser
uma proposta concreta, o que se pede é que dêem ideias para nós as trabalharmos,
nomeadamente sobre a parte do Património Intangível”, referiu o responsável, salientando
que, assim sendo, “nada ficou decidido”.
“É claro que há a necessidade urgente de rapidamente chegarmos a um consenso, tomarmos
uma posição única, que permitirá apresentarmos a candidatura ao Governo e, depois de
trabalhada, a submetermos às instâncias competentes”, ressalvou.
ENCONTRO DOS JOVENS. Por confirmar ficou ainda a realização do II Encontro de Jovens
Macaenses no próximo ano, mas, de acordo com o presidente do CCM, “tudo leva a crer que
vai acontecer”.
Neste âmbito, voltou a ser evidenciada a importância da criação de um núcleo constituído por
jovens macaenses, locais e da Diáspora. “Era ideal que, no processo do Encontro dos Jovens
Macaenses, pudéssemos ter maioritariamente jovens na organização”, disse José Manuel
Rodrigues.
Os órgãos sociais do CCM também focaram, por outro lado, a estruturação do modo de
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financiamento das Casas de Macau no exterior, “outra questão recorrente” no âmbito da
preservação da cultura macaense. “As Casas sempre demonstraram a necessidade de obter
um subsídio pecuniário e apoio em termos de pessoal, da parte da RAEM, para se colmatar
certas carências em relação à manutenção das respectivas sedes e à realização de
actividades para as quais não têm meios”, afirmou José Manuel Rodrigues. Porém, até se
efectivar esse apoio “há necessidade de se acautelar muitas coisas”, adicionou o responsável.
Até agora, as Casas de Macau recorriam directamente ao Governo da RAEM para solicitarem
financiamento para as suas actividades, mas o Conselho Geral deliberou que os assuntos
deverão passar antes por aquela organização, por uma questão de eficiência.

Hoje é Dia da Cultura

Os participantes do Encontro das Comunidades Macaenses “Macau 2010” vão assistir hoje,
pelas 10 horas, a uma conferência sobre o Patuá e apresentação do portal “Macanese
Families website”, no auditório do Instituto Politécnico de Macau. Num dia reservado à cultura,
os oradores serão Henrique d’ Assumpção, autor do site, Alan Baxter, Miguel Senna
Fernandes e Deolinda Adão. Pelas 13 horas será oferecido um almoço, seguindo-se uma tarde
de convívio para as associações interessadas. Pelas 18 horas, há uma recepção na
residência do cônsul geral de Portugal na RAEM para as delegações das Casas de Macau e
Comissão Organizadora. Amanhã, é o dia da Festa de Nossa Senhora Padroeira das
Comunidades Macaenses, por isso, pelas 9.30 horas será feita uma deposição de coroas de
flores junto do Monumento das Comunidades Macaenses e mais tarde, às 11 horas, é
celebrada a Missa e Te-Deum na Sé da Catedral. Para as 17 horas está marcada a
inauguração do espaço renovado no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, seguida de
Chá Gordo e actuação de artistas locais e da Diáspora.
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