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JANTAR OFERECIDO POR CHEONG U AOS PARTICIPANTES NO ENCONTRO

Apelo ao regresso à “terra de oportunidades”

No jantar ontem oferecido por Cheong U, Costa Antunes abordou o desenvolvimento

de Macau nos últimos dez anos e José Manuel Rorigues pediu apoio para as

actividades das casas de Macau

PAULO BARBOSA

O Encontro das Comunidades Macaenses demonstra “a vitalidade da comunidade de Macau

na diáspora e o seu empenho em manter viva a ligação a Macau”, advogou ontem João Costa

Antunes, num jantar de gala que foi oferecido aos participantes do evento pelo Secretário para

os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U. O director dos Serviços de Turismo de Macau fez

um apelo às gerações mais novas de filhos da terra a regressarem a Macau, que considerou

ser, cada vez mais, “uma terra de oportunidades”.

Perante muitas centenas de macaenses da diáspora, Costa Antunes afirmou que “a paisagem

do território mudou-se muito com a construção de hotéis, ‘resorts’, casinos e centros de

convenções, o que tem ajudado a colocar Macau no mapa internacional do turismo de

negócios”. O responsável avançou com alguns indicadores para ilustrar um desenvolvimento

que “irá continuar nos próximos anos”, garantiu. “Ao longo da última década, o número de

visitantes triplicou, a quantidade de quartos de hotel duplicou e o número de convenções

realizadas na cidade é superior em sete vezes”.

José Manuel Rodrigues, o presidente da comissão organizadora do encontro, dirigiu-se a

Cheong U para pedir ao Governo da RAEM apoio “que atenue as despesas com a

manutenção e actividades das diversas casas de Macau”. Rodrigues solicitou também apoio

do Executivo às actividades da Confraria Macaense e à candidatura do patuá a património

intangível da humanidade. Cheong U, o cicerone, não discursou, tendo subido ao palco para

entregar lembranças alusivas a Macau aos presidentes das diversas casas de Macau.
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