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Os pontos de vista e as opiniões constantes 
da presente publicação são os dos seus 
autores e entrevistados, não reflectindo 
necessariamente a posição do Instituto 
Cultural do Governo da R.A.E. de Macau.

Mensagem do Editor

Entre as indústrias culturais e criativas, o design e a 

publicidade são as mais “acessíveis”. Porquê? Nem todos 

gostam de ver filmes ou de ler, mas todos nós já nos 

relacionámos certamente com o design, já que todos 

os produtos precisam de um certo tipo de design e a 

publicidade é uma forma de comunicar o design a um 

público mais vasto. Muito antes da “cultura e criatividade” 

se tornarem palavras da moda, o design e a publicidade já 

eram indústrias maduras. E qual é a situação em Macau? 

No “Destaque” e “Diálogo” desta edição, profissionais das 

respectivas indústrias partilham connosco a sua visão e 

opinião sobre o tema.

O concerto anual dos Prémios de Música Pop (Best of 

the Pop Music Awards) é o tema do “Evento” deste número, e 

na secção “Mundo” viajamos até ao Irão para ficar a conhecer 

a pujante indústria cinematográfica do país.

Os nossos sete bloggers continuam a trazer-nos as 

novidades e os temas em destaque nas indústrias culturais 

e criativas.

Lei Chin Pang

Editor-Chefe

Editor-Chefe: 

Lei Chin Pang

Editora Associada: 

Flora Shaw

Editor Português: 

José Oliveira

Email: 

c2magazine.macau@gmail.com

Produzida pela: 

Companhia do Desenvolvimento

Cultural e Criativo 100 Plus Limitada

Publicada pelo : 

INSTITUTO CULTURAL do Governo 

da R.A.E. de Macau

Conteúdos

Destaque

Criatividade em Macau:

o rock-and-roll da indústria do design

Di‡logo

Guru da publicidade fala sobre as

indústrias culturais e criativas

Evento

Podem os Prémios de Música ser uma nova

referência para o panorama musical de Macau?

Mundo

O cinema num regime totalitário

Agenda Cultural

Blogues

Cheong Sio Pang - Artes para a humanidade

Lio Chi Heng - Filmes que têm por base a literatura

Eugenia Lo - O renascimento dos mercados

Ron Lam - O boom do regesso às aldeias no Japão

Choy Sau Ying - A preservação do património pode tornar-se numa indústria?

Mu Yu - O preço da cultura

Rachel Mok - Por que devemos ouvir música indie de Hong Kong?

002.........

008.........

010.........

012.........

014.........

016.........



as suas capacidades. Por fim, acabou por identificar o que faltava 

no mercado de Macau e continuou a desenvolver a sua própria 

marca, Hylé Design Macau, de forma a promover o design de 

produto de qualidade.

A empresa é dirigida por três pessoas e Siu congratula-

se com o facto de já terem recuperado o investimento 

realizado. O recrutamento de mais talentos para dar resposta 

às necessidades de expansão é um dos desafios que enfrenta. 

Até ao momento, é unicamente Siu quem tem assegurado a 

responsabilidade do design.

“Na realidade, existem muitas pessoas que estudaram 

design de produto em universidades estrangeiras, mas a 

maioria sente dificuldades em encontrar oportunidades 

de emprego na sua área quando regressa a Macau e, 

inevitavelmente, a falta de oportunidades desencorajá-las.”

Siu sente que em Macau a qualidade dos produtos 

manufacturados não é, de facto, menos interessante do que a 

de Taiwan, embora os produtos taiwaneses de fabrico manual 

se estejam a tornar mais comerciais à medida que a produção 

se torna mais sistemática e em massa. Uma das principais razões 

para tal sucesso, aponta Siu, deve-se ao facto de esses bens serem 

produzidos localmente, em Taiwan. Macau não pode adoptar 

este modelo devido às limitações de produção. Por outro lado, a 

sua competitividade assenta na personalidade e singularidade 

dos seus produtos. Siu acredita que o melhor caminho para criar 

oportunidades de empreendedorismo criativo em Macau passa 

por aproveitar a singularidade e a estética dos produtos.

Siu contratou inicialmente um estúdio para desenvolver o 

design. Mais tarde, mudou a sua base para o Centro de Design 

de Macau. Admite que foi muito importante assegurar um 

estúdio de trabalho neste espaço, onde já está há quase um 

ano. “A localização do estúdio beneficia-me em grande medida 

porque a renda é mais acessível do que em qualquer outro sítio. 

Mais importante do que isso, na sua maioria, os inquilinos no 

Centro de Design de Macau são profissionais criativos. Sempre 

que montam exposições ou outras actividades, o apoio 

suplementar é muitas vezes necessário e, consequentemente, 

este espaço atrai mais oportunidades de negócio.”

Embora até agora a marca tenha apostado em acessórios e 

objectos de papelaria de pequena dimensão, Siu está à procura 

de projectos mais criativos. No futuro, esta equipa tem na mira 

trabalhar com peças de mobiliário de maior dimensão, adoptando 

o mote “trazer a antiga cidade para o presente e futuro; revitalizar a 

cultura de Macau” como inspiração para o design.

“Os produtos desta série são feitos à base de madeira de 

uma mansão centenária e desocupada em Macau. Queremos 

incorporar motivos culturais da antiga cidade nos produtos 

que valorizam o bem-estar. Além disso, esperamos que estes 

produtos possam lembrar as pessoas de que é necessário 

cuidar do ambiente.”
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Em Macau, o design de produto tem sido frequentemente 
menosprezado, sendo interpretado como não mais do 
que a simples e óbvia produção de logotipos e cartazes. 
Recentemente, porém, com a crescente importância 
atribuída pelas empresas à gestão de marcas, a população de 
Macau começou a apreciar produtos que valorizam o bem-
estar e a entender o valor do design. No contexto destas 
novas tendências, quais são os desafios e oportunidades 
com que se deparam os designers de Macau? Neste número, 
falamos com três profissionais criativos locais, que traçam 
em pormenor o cenário da indústria do design de Macau.

D e s t a q u e

 Produtos de madeira 
desenhados pela Hylé 
Design Macau

 Quando regressou de 
Taiwan, Siu Kai Tong 
desenvolveu a sua própria 
marca, Hylé Design Macau, 
para promover o design de 
produto de qualidade.

Joseph Leung e Day Ng
Foto cedida por Around Chao, 
Agostinho Jesus Liu do Castro 

Hylé Design Macau:
conservar a originalidade do 
design na produção em massa

A Hylé Design Macau, uma marca sem pontos de venda 

a retalho em Macau, fez maravilhas vendo o seu trabalho 

reconhecido nos mercados de retalho e digital, através da livraria 

Eslite em Taiwan, do website de design de produto Pinkoi.com e 

da plataforma Nuandao.com, do interior da China. Siu Kai Tong, 

fundador da marca, teve a ideia de reciclar madeiras de qualidade 

e converter esses materiais em acessórios delicados e artigos de 

papelaria. A filosofia que está por trás deste conceito pretende 

apoiar a promoção da protecção ambiental e dar destaque 

à pureza e simplicidade da madeira em estado virgem. Estes 

produtos não são apenas uma expressão da paixão do designer, 

mas também criações interessantes com um toque mais humano.

“A minha família gere um negócio de mobiliário no interior 

da China e faz peças de mobiliário nas suas próprias fábricas. Estes 

produtos são todos feitos com madeira de alta qualidade, que é 

caracterizada por grãos de madeira belos e singulares. Eu quero 

aproveitar os restos destes materiais de fabrico e torná-los em 

algo belo, porque de outra forma vão parar no lixo. Esta é a nossa 

filosofia de design: tudo tem um valor oculto”, diz Siu.

Depois de terminar os estudos em design de produto em 

Taiwan, Siu voltou a Macau para procurar oportunidades de 

trabalho. Neste seu regresso, ficou desiludido com o panorama do 

design de produto em Macau, constatando que a cidade se estava 

a deixar ficar para trás em relação ao ambiente criativo de Taiwan. 

Ainda antes de estabelecer a 

Hylé Design Macau, Siu trabalhou 

como designer gráfico, tendo 

oportunidade de pôr em prática 

da indústria do design

Criatividade em Macau:
o rock-and-roll
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Situado no Parque cultural e criativo 678, ao longo do 

Istmo de Ferreira do Amaral, o Todot Design é um estúdio de 

design gerido por uma equipa de seis pessoas. Os desenhos 

exuberantes desta empresa ganharam notoriedade e 

começaram a atrair uma forte carteira de clientes, que inclui 

departamentos governamentais, organizações artísticas e 

educacionais, e também marcas locais e do interior da China. 

Os acessórios visuais do filme Macau Stories 3: City Maze, por 

exemplo, foram desenhados por este estúdio.

Bob Lei, fundador e director do Todot Design, licenciou-se 

em design pelo Instituto Politécnico de Macau. Após terminar 

os estudos, Lei foi para Hangzhou, onde adquiriu alguma 

experiência no sector do design gráfico, antes de avançar para 

um novo desafio, juntando-se à KL&K Design, em Shenzhen, para 

trabalhar em gestão comercial de marcas. Face às exorbitantes 

taxas de imposto e diversas políticas restritivas no interior da 

China, Lei decidiu regressar a Macau para desenvolver a sua 

carreira na área do design.

“Quando regressei a Macau, apercebi-me que as companhias 

de design da cidade se focavam sobretudo em eventos como 

conferências e casamentos, e eu estava com mais vontade de 

explorar novas áreas, como o design de marca.” Determinado a 

alcançar algo seu, Lei decidiu estabelecer a sua própria empresa. 

Juntamente com Chiu Kwok Kwan e Ho Man Yu, criou em 2013 o 

estúdio Todot Design. Os três fundadores complementavam-se: 

um conhece os projectos governamentais, o outro é um guru da 

área multimédia e Lei tem experiência no design comercial que 

se faz no interior da China. De acordo com Lei, o grande forte 

deste estúdio de design é a integração de todo este conjunto de 

competências.

No interior da China, os principais clientes tendem a ser muito 

exigentes e podem descartar a qualquer minuto as propostas das 

agências de design. Por isso, estas agências são competitivas em 

termos da retenção dos clientes, que é principalmente alcançada 

através de um grande poder de persuasão e de lobbying. Por 

outro lado, a maioria dos clientes em Macau recorre às agências 

de design para serviços de pequena escala, tais como trabalhos de 

design de marca ou de acessórios de casamento, que são muito 

menos exigentes. Por isso, frequentemente, as empresas locais 

estão menos conscientes da importância da gestão de marca.

“Alguns clientes da área da restauração pedem-nos para 

desenhar um menu ou um folheto. Muitas vezes, temos de 

explicar que apenas um menu não vai alcançar grande efeito. 

Afinal de contas, qual é o cliente-alvo de um restaurante? O design 

é necessário para atrair mais negócio, e implica tudo, desde os 

uniformes dos empregados à forma como cumprimentam os 

clientes.” Por isso, o Todot Design quer promover o valor do design 

de marca entre os seus clientes.

Lei admite que, ao longo do tempo, o governo foi 

começando a reconhecer a importância do design. Actualmente, 

o governo apenas paga a uma empresa de design quando é 

feita a adjudicação de um contrato. Aquelas que não vencerem 

o concurso não poderão recuperar o capital investido no design, 

mesmo que se tenham empenhado consideravelmente neste 

trabalho. Em Taiwan e Hong Kong, porém, os governos estão 

dispostos a providenciar uma pequena ajuda adiantada a todas 

as empresas concorrentes e depois paga as restantes verbas 

consoante o vencedor do concurso, para que as agências sejam 

integralmente compensadas pelo seu trabalho. “É ridículo que 

avaliem as propostas no que diz respeito às estimativas de tempo 

e orçamento e não avaliem o próprio design.”

Ao contrário de outras indústrias criativas, as agências de 

design não produzem bens individuais, como filmes, música 

ou livros. Pelo contrário, o seu trabalho de design tem de ir de 

encontro aos planos do cliente no que diz respeito à produção, 

vendas e marketing. Dada a natureza do design, como é que se 

consegue ter uma certa independência face aos clientes? Para o 

Todot Design, a solução passa por criar produtos exclusivos. Lei 

revela que a empresa está a planear lançar a sua própria marca de 

design, a qual vai contar com produtos diferentes das populares 

sacolas com desenhos 2D ou t-shirts. “Por exemplo, também 

vamos explorar a funcionalidade do design, como por exemplo 

criando relógios bem 

desenhados, que são mais 

intuitivos e confortáveis.”

O lançamento de uma marca 

independente de design coloca a 

questão da produção, um problema que 

tem limitado a indústria do design de Macau. 

“Enquanto é fácil fazer um cartaz ou um banner, 

é difícil desenhar uma caneta e conseguir que seja 

produzida localmente.” Para superar esta dificuldade, o Todot 

Design tem em mente fazer uma parceria com fabricantes do 

interior da China para lançar a sua própria colecção de design.

Uma breve análise aos vários tipos de design no mundo revela 

as diferenças no design e no gosto: a elegância do design francês, a 

simplicidade escandinava e o estilo complexo japonês… Então, o 

que pode oferecer o design de Macau para se destacar dos outros? 

“Se estivéssemos a falar de há uma década, diria que o design 

na cidade incorporaria um forte sentido da riqueza portuguesa. 

No entanto, nos anos mais recentes, outras influências tornaram 

impossível ligar Macau a um único estilo.” Como se pode ver no 

design dos seus produtos, o Todot Design não se define por um 

estilo único e distinto. Lei refere que a arte do design é diferente das 

artes plásticas: mais do que exibir o seu sentido de estética e fazer um 

juízo artístico, o designer faz a ligação do cliente à comunidade. Lei 

espera que as empresas de Macau se diversifiquem e continuem a 

desenvolver-se, em vez de estarem tão dependentes da indústria 

do jogo, para que o sector do design tenha mais oportunidades de 

mostrar o que consegue fazer.

D e s t a q u e

Todot Design:  
design de
marca

 Bob Lei, fundador do Todot Design, trouxe para Macau 
experiência na área do design de marca e espera promover o 

valor do design de Macau entre os seus clientes.
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apenas na forma do subsídio do Fundo das Indústrias Culturais. O centro candidatou-se a 

um fundo de cinco anos, mas recebeu apenas capital suficiente para operar durante dois 

anos, diz Chu. Actualmente, as despesas são principalmente suportadas pela Associação 

de Designers de Macau (ou seja, continua a operar sem financiamento integral). Por 

outras palavras, o futuro do Centro de Design de Macau é de alguma incerteza.

Chu acredita que as indústrias criativas em Macau ainda não se estabeleceram 

de forma sólida e enfrentam um futuro incerto devido à falta de um claro apoio 

governamental. “O governo não disse se vai intervir no mercado ou encorajar o mercado 

a encontrar o seu próprio equilíbrio. Isto inibiu as pequenas e médias empresas de apoiar 

as indústrias criativas. Muitas destas empresas estão à espera que o governo assuma 

o comando antes que elas o façam. Consequentemente, a falta de financiamento 

corporativo impediu o desenvolvimento do sector criativo.”

Quando questionado sobre as perspectivas que existem para os designers de 

Macau, Chu responde: “Apesar do trabalho inovador dos designers, as pessoas em Macau 

ainda são bastante conservadoras no que diz respeito ao gosto estético e, por isso, os 

designers locais encontram dificuldades em ligar-se a este mercado. Apesar disso, um 

bom designer não deve apenas atender ao mercado, mas desempenhar um papel mais 

activo que contribua para a inovação. O design é uma profissão, e o design 

criativo tem o poder de transformar a atmosfera e a 

aparência de uma cidade.”
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Iniciado pela Associação de Designers de Macau, o Centro de Design de 

Macau entrou em funcionamento em Novembro do ano passado. Em vez de 

adoptar uma estratégia orientada para o negócio, a missão do centro está na 

promoção do design criativo e energético na cidade, e na criação de um espaço 

criativo de trabalho, fornecendo aos designers de diferentes meios ou disciplinas 

uma plataforma de colaboração e de troca de ideias.

Além de oferecer estúdios a preços acessíveis aos designers que exercem 

em Macau, o centro também serve como espaço de exposições para a 

apresentação dos seus trabalhos. No rés-do-chão, encontra-se um espaço de 

venda de produtos criados por esses designers e também um pequeno café. 

É necessário ser membro para poder utilizar as instalações e para receber as 

últimas informações actualizadas do centro. O presidente James Chu diz que a 

decisão de incluir no espaço um ponto de venda a retalho tem como objectivo 

principal mostrar os trabalhos destes criativos, encorajando aqueles que 

preferem este tipo de produtos a abordarem directamente os designers, uma 

iniciativa que ajuda a criar mais oportunidades para estes profissionais.

Neste momento, todos os 17 estúdios estão ocupados por designers de 

diferentes competências especializadas. “O centro não tem a intenção de acolher 

designers de disciplinas idênticas. É importante cultivar diferentes talentos, em 

vez de promover um estilo específico de design.”

Na realidade, um designer não pode ficar no centro mais do que três anos 

e está sujeito a uma avaliação anual. Como o centro foi criado em parceria 

com o Fundo das Indústrias Culturais, o painel de avaliação dos designers é 

composto por dois representantes do governo e um representante do centro. 

James Chu considera o mecanismo insatisfatório. “Aqueles que representam o 

fundo deveriam demonstrar pelo menos algum conhecimento prático sobre o 

sector do design. Caso contrário é injusto para os designers serem avaliados por 

pessoas de fora da indústria.”

Organizações como o Centro de Design de Macau dependem geralmente 

de patrocínio comercial ou, se não for esse o caso, de subsídios do 

governo ou de promoção. Mas actualmente o centro não 

recebe qualquer tipo de apoio corporativo 

e a ajuda do governo chega 

D e s t a q u e

O futuro incerto do 
Centro de Design de Macau

 “O centro não tem a intenção de acolher 
designers de disciplinas idênticas. É importante 
cultivar diferentes talentos em vez de promover 
um estilo específico de design”, diz James Chu, 
presidente da Associação de Designers de Macau.



 Lio aponta que, no ciclo 
de trabalho, o estudo 
do comportamento 
humano é particularmente 
importante, embora de 
momento não exista 
qualquer tipo de formação 
nesta área em Macau.

 A Sands China Ltd. 
é uma das principais 
clientes que trabalha 
com Catarina Lio

 A directora de operações 
do grupo Ogilvy & Mather 
em Hong Kong, Catarina 
Lio, sente que a “cultura” 
e a “criatividade” estão a 
ser postas no mesmo saco 
à força em Macau, sem 
qualquer interacção entre 
as duas.
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A indústria publicitária tem sido a promotora da criatividade, mesmo antes de o termo 
“cultura e criatividade” se ter tornado numa expressão da moda. O grupo Ogilvy & Mather 
é uma das maiores empresas de publicidade e comunicação do mundo. Convidámos para 
este número a directora de operações do grupo em Hong Kong, Catarina Lio, a partilhar 
connosco as tendências da indústria da publicidade no mundo e em Macau.
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Lei: Quando estudou na Universidade de Macau já tinha algum interesse pela 

área da publicidade? Como é que entrou na indústria?

Lio: Estudei no Departamento de Marketing. No meu primeiro emprego depois 

da licenciatura trabalhei como repórter de televisão e aprendi muitas coisas. Estas 

experiências foram muito úteis para o meu envolvimento posterior na indústria 

publicitária. Por exemplo, aprendi como manter a objectividade e entender o foco 

das coisas. Quando isto é aplicado à publicidade, uma pessoa entende quais as 

mensagens que uma marca quer transmitir. O trabalho como repórter é duro, requer 

um controlo meticuloso de  prazos apertados e a habituação a muitas horas de 

trabalho. Na indústria da publicidade passa-se o mesmo – o serviço aos clientes e a 

análise de estratégias levam muito tempo. A formação como repórter libertou-me 

da ideia de trabalhar das nove às dezassete. Depois de trabalhar quase durante um 

ano como repórter, senti que esta não era a minha especialidade e, por isso, 

mudei para indústria da publicidade.

Lei: Começou a trabalhar em publicidade em 2000. 

Como vê as mudanças que se deram na indústria na última 

década?

Lio: Penso que o alcance da visão e a dimensão do envolvimento 

do publicitário aumentaram. Quando investidores estrangeiros integram uma 

empresa de publicidade de Macau, eles vão exigindo gradualmente mais e querem 

o trabalho feito com maior rapidez. Ao contrário da indústria publicitária local, que 

não sabe como se faz um orçamento, os investidores estrangeiros têm grandes 

orçamentos e podem analisar sistematicamente quanto capital é necessário para 

alcançar resultados num determinado negócio. Hoje em dia, quando os publicitários 

locais trabalham em empresas com investimento estrangeiro, a dimensão é maior 

do que aquela a que estão habituados, e têm a oportunidade de colaborar e filmar 

com pessoas de Hong Kong ou estrelas pop. Oportunidades como estas rareavam 

no passado e não envolviam elevadas somas de capital. Actualmente, a indústria local 

de publicidade não tem um papel preponderante, encontrando-se ainda numa fase 

de absorção.

Lei: As empresas de jogo de grande dimensão estão a começar a atribuir 

importância à publicidade e ao marketing. Que nível de envolvimento podem ter as 

pessoas de Macau neste âmbito?

Lio: Nível intermédio. Tanto quanto sei, alguns projectos mais simples são 

executados por publicitários locais; aqueles que requerem acções mais profundas, 

como reflexão e criação, estão nas mãos de estrangeiros. Penso que Macau sente 

falta desse tipo de pessoas, como por exemplo de um director de marketing que 

integre o marketing e todos esses outros elementos em diferentes departamentos. 

Alguém que saiba como visualizar imagens desde o início e todas as suas voltas 

e reviravoltas; alguém que saiba como planear uma estratégia e como 

executar esses tipos de trabalhos. Os publicitários locais que conheço 

mantêm-se simplesmente a um canto a reunir menus, compor palavras 

e imprimir cartazes.

Lei: Na sua opinião, quantos anos é que a indústria publicitária de 

Macau vai precisar para assumir um papel preponderante na organização 

e planeamento?

Lio: Penso que deverá começar com a educação. Digamos que a 

educação universitária de quatro anos pode dotar os estudantes de um 

conhecimento básico e, entretanto, publicitários de nível médio e alto, que 

se aventuraram no exterior e regressaram, podem guiar estes licenciados 

a partir do seu quinto ano. Com este mecanismo, a indústria publicitária 

poderá amadurecer. Além disso, muitas pessoas interpretam erradamente 

a publicidade, pensando que se trata apenas de design. Mas, na realidade, 

debater o conceito de uma publicidade é mais importante. No nosso ciclo 

de trabalho, o design é o último processo – o passo final na elaboração de 

um produto. Mas neste momento, Macau está a ignorar 80 por cento do ciclo de 

trabalho – análise de mercado, análise da marca e análise do comportamento humano. 

De todos estes, penso que o estudo do comportamento humano é particularmente 

importante, mas de momento não existe qualquer tipo de formação nesta área em 

Macau. Por isso, muitas pessoas não entendem quais são os elementos necessários 

numa discussão de ideias para que os trabalhos publicitários alcancem o nível de 

criação – coisas como o comportamento do consumidor, o modo de serviço , etc.

Lei: A maioria das pessoas que querem entrar nas indústrias culturais e criativas 

são artistas. A Macau falta um entendimento sobre diferentes aspectos, como o 

mercado, as tendências culturais e os consumidores, mas mesmo assim continuam a 

promover-se as indústrias culturais e criativas. O que pensa sobre isso?

Lio: Na minha opinião, vi que Macau está a promover as indústrias culturais e 

criativas. o que transmite aparentemente alguma confiança. Como se está ainda 

no início, parece que já foi criada muita coisa. Mas a situação vai facilmente atingir 

um ponto de saturação, e vai acontecer no próximo ano. Sinto que a “cultura” e a 

“criatividade” estão a ser postas no mesmo saco à força, sem que de momento haja 

alguma interacção entre as duas. A venda agressiva da criatividade e o deixar-se ficar 

pelo “embrulho”, organizando exposições e coleccionando peças de arte, não vai 

mudar nada na sociedade e na cultura de Macau. A promoção deve ser coordenada 

com a educação e interacção com pessoas de fora. Acredito que poderemos assistir a 

mudanças nos próximos cinco ou seis anos.

D i ‡ l o g o

Guru da publicidade fala sobre as 
indústrias c ulturais e c riativas
Chan Lap Hang
Foto cedida por Around Chao, Alex537

Lio: Directora de operações do grupo Ogilvy & Mather em Hong Kong, Catarina Lio Lei: Comentador cultural, Lei Chin Pang
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Day Ng Foto cedida por Around Chao
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Os Prémios de Música Pop da TDM (Best of the Pop Music Awards) distinguem todos os anos mais de dez músicos e são 

considerados um dos principais indicadores da música pop de Macau. Mas será que estes prémios são apenas troféus de 

prateleira? Ou será que podem ir além disso e trazer oportunidades valiosas para os músicos de Macau?

Este ano, os Prémios deram mais uma vez origem a 12 canções favoritas. O músico de Macau Joe Lei voltou a subir 

ao palco para receber um prémio. Lei, que já participou como jurado no evento e foi premiado múltiplas vezes, tem 

testemunhado da primeira fila, e também dos bastidores, os progressos deste evento. Nos últimos anos, Lei vestiu-se de 

forma descontraída para subir ao palco. Este ano, porém, viu-se rodeado de artistas elegantemente vestidos e não teve 

outra opção senão participar na cerimónia de fato. A qualidade das músicas tem variado ao longo dos anos e, mesmo 

não dando o seu melhor, Lei foi levando prémios para casa. Mas, com a melhoria da qualidade das apresentações, o 

músico já não olha para os Prémios de ânimo leve e dá o seu melhor no seu trabalho.

As edições anteriores do evento podem comparar-se a concursos de escrita: venciam os bons textos e melodias, e a 

diferença entre estes Prémios e outros concursos de criação musical era pouca. Mas durante a 13.ª edição valeu mais do 

que apenas a criatividade – toda a produção das músicas e mesmo a imagem e a performance tinham de atingir um 

nível elevado para sobressaírem. A maioria dos premiados deste ano teve o apoio de empresas de entretenimento 

da área da produção e da promoção. Bastou assistir à competição para perceber que as produtoras investiram 

ali muito trabalho: as coreografias tinham arranjos especiais, e estilistas foram contratados para transformar os 

artistas da cabeça aos pés. A TDM também não poupou na produção, criando um cenário animado e colorido, e 

iluminação de palco para realçar as actuações dos artistas.

“Gostar de ganhar e de juntar prémios é inerente à natureza humana. Os Prémios de Música Pop fizeram 

com que músicos e produtoras lutassem por um objectivo comum, uniu-nos para que produzíssemos boa 

música, e melhorou o nível geral da música de Macau através da competição”, diz Joe Lei.

O interior da China, Hong Kong e Taiwan, com uma produção de competições musicais mais 

madura e influente, tornaram-se num “lago” onde as maiores produtoras de entretenimento vão “pescar” 

prémios. Aqui não é dada atenção adicional a músicos excepcionais, especialmente aos independentes. 

“Na Rádio Comercial de Hong Kong, é quase impossível ouvir um cantor menos conhecido ou esperar 

que receba um prémio assim do nada.”

Antes da cerimónia de entrega dos prémios deste ano, Lei não conhecia praticamente nenhuma 

das músicas premiadas. Mas, depois de as conhecer, reconheceu o seu valor. “Não há 100 por 

cento de justiça quando se atribuem prémios, mas pelo menos os Prémios de Música Pop ainda 

recomendam músicos com talento real, independentemente da sua reputação e de serem ou não 

apoiados por empresas.” Compete agora à TDM decidir se o evento se vai tornar ou não no campo 

de batalha das produtoras.

No estrangeiro, os artistas que participam em cerimónias de prémios de música de maior 

dimensão têm todas as atenções viradas para si nessa noite em particular, e tornam-se famosos. 

Vão, além disso, ligar-se a produtoras ainda melhores e pisar palcos ainda maiores – é uma 

oportunidade importante para desenvolverem a sua carreira musical. Lei lamenta que, neste 

momento, os prémios de música de Macau possam apenas estimular os músicos dando-lhes 

destaque por uma noite e não ofereçam oportunidades mais concretas.

“Não pensem que vão sair de Macau e ser descobertos por produtoras de Hong Kong – 

nem sequer o governo de Macau está a criar oportunidades para os cantores actuarem.” Lei 

espera que a TDM e o governo criem mais oportunidades para os premiados actuarem em 

palco, para que dessa forma o público fique a conhecê-los.

Acrescentar mais temporadas aos Prémios de Música Pop é uma das formas de 

aumentar a influência desta competição. A banda local Blademark tem vindo a participar 

no concurso há vários anos. Acreditam que o período de selecção de três meses não é 

suficiente para o público ouvir todas as 60 músicas. Organizar competições duas vezes 

por ano pode ser uma mais-valia para os músicos.

Muitos dos cantores e bandas participantes olham para a ocasião como uma 

mera oportunidade tentarem um “golpe de mestre” e para a cooperação entre 

várias indústrias. Este tipo de ambiente descontraído e empreendedor fez que 

com muitos músicos, incluindo Joe Lei, valorizassem os Prémios. Mas sendo 

este o concurso de música de maior escala em Macau, tem o dever de ajudar 

a indústria de música local, que vai tentando avançar com passos hesitantes. 

2 

1 

musical de Macau?
Música ser uma nova
Podem os Prémios de

referência para o panorama

 “Os Prémios de Música Pop de Macau 
fizeram com que músicos e produtoras 
lutassem por um objectivo comum, 
uniu-nos para que produzíssemos 
boa música e melhorou o nível geral 
da música de Macau através da 
competição”, diz o músico Joe Lei.

1  Na sua 13.ª 
edição, os Prémios 

de Música Pop de 
Macau aperfeiçoaram 

extraordinariamente a 
produção da programação. Os 

artistas participantes também 
são notáveis.

2  Joe Lei admite que, com a melhoria da 
qualidade das músicas, já não olha para o 

evento de ânimo leve e dá o seu melhor no seu 
trabalho.



A viver neste tipo de atmosfera política, os cineastas têm de 

se movimentar num espaço delicado. Por exemplo, Uma separação 

toca questões sociais através da crise conjugal de uma família 

apenas para escapar a uma investigação oficial; o realizador de 

Taxi foi proibido de filmar mas assumiu o risco, gravou nas ruas em 

segredo e enviou o resultado para fora do país. Ambos fizeram-no 

simplesmente por amor ao cinema.

Uma Separação não conseguiu escapar aos ataques 

indiscriminados dos conservadores do país, que o consideraram 

imoral. Felizmente, nos Óscares, o filme bateu Footnote do 

seu país rival, Israel, vencendo a categoria de melhor filme 

estrangeiro. Foi de imediato “colocado num pedestal”, 

deixando de ser imoral. Em contrapartida, Taxi não teve tanta 

sorte: foi banido do país, Panahi continuou a ser impedido de 

trabalhar e faltou mesmo ao Festival Internacional de Cinema 

de Berlim. Foi a sua sobrinha que recebeu o prémio.

Na verdade, o Irão só precisa de apostar mais na 

inclusão para desenvolver a indústria cultural, que se baseia 

nos seus cineastas talentosos. Estes filmes iranianos, banidos e 

suprimidos, foram autênticos sucessos de bilheteira. Os custos de 

produção de Uma separação totalizaram meio milhão de dólares 

americanos. Até Dezembro de 2014, o filme tinha arrecadado 22 

milhões de dólares em receitas de bilheteira – provavelmente é 

mais rentável que a exportação de pistácio e tapetes.

A indústria cinematográfica permite até que o 

mundo tenha um maior entendimento do país, 

que é visto como o “Eixo do Mal”. Quando Uma 

Separação chegou aos cinemas israelitas, o jornal 

britânico The Guardian fez entrevistas de rua. 

Algumas pessoas disseram: “Eu apenas aprendi 

que os homens no Irão vestem fato, conduzem 

automóveis e até têm máquinas de lavar em casa!”

A chave para a compreensão mútua sempre 

foi a abertura e a inclusão, não a política 

da censura.

O filme iraniano Taxi venceu este ano dois importantes 

prémios do Festival Internacional de Cinema de Berlim – o Urso 

de Ouro para melhor filme e o prémio da Federação Internacional 

de Críticos de Cinema, Fipresci. Jafar Panahi escreveu, realizou e 

representou neste falso documentário, interpretando o papel 

de um taxista que, num ambiente de repressão governamental, 

instala uma câmara de vídeo no tablier do táxi e filma secretamente 

diversos passageiros para abordar várias questões sociais do Irão.

Não é a primeira vez que um filme iraniano leva para casa um 

prémio internacional. Em 2009, About Elly, com direcção de Asghar 

Farhadi, venceu o Urso de Prata para melhor realizador no Festival 

Internacional de Cinema de Berlim; e em 2011 Uma Separação, 

do mesmo realizador, foi eleito o melhor filme estrangeiro na 84ª 

edição dos Óscares da Academia e na 69ª edição dos Globos de 

Ouro, vencendo também o Urso de Ouro no Festival Internacional 

de Cinema de Berlim. Adepto de Hitchcock, Asghar Farhadi é 

especialista em trabalhar as batalhas interiores da mulher em 

sociedades autoritárias.

Fazer filmes no Irão não é nada fácil: com a Revolução 

Iraniana de 1979, o governo começou a asfixiar a indústria 

cinematográfica, acusando-a de “corrupção moral”. Isto 

durou até 1997, quando o reformista Mohammad Khatami 

subiu à presidência e implementou uma política liberal e inclusiva 

para a cultura. A partir dessa altura, o cinema iraniano começou 

a correr mundo e a ser galardoado, como é caso de The Children 

of Heaven, Taste of Cherry, entre outros. Mas quando Hawkish 

Mahmoud Ahmadinejad subiu ao poder em 2005, a censura voltou 

a limitar a indústria do cinema, levando até à detenção e prisão de 

produtores cinematográficos. Em 2010, Asghar Farhadi fez um 

apelo ao governo para permitir o regresso ao país de cineastas no 

exílio, sendo fortemente criticado pelas autoridades. A produção 

de Uma Separação esteve interrompida até Farhadi pedir desculpas 

publicamente. Jafar Panahi esteve seis anos preso por “colocar 

em perigo a segurança nacional” e foi proibido de sair do país e 

conceder entrevistas nos últimos 20 anos.
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O cinema num 
regime totalitário

Ng Kin Ling
Foto cedida por Golden Scene Company Ltd., 
Berlinale, Sony Pictures Classics
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O realizador iraniano Asghar Farhadi 
venceu o Urso de Prata para melhor 
realizador no Festival Internacional de 
Cinema de Berlim com o filme de 2009 
About Elly.

Uma separação reflecte sobre questões 
sociais do Irão através da crise conjugal 
de uma família

Imagem do filme Taxi

M u n d o
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Agenda 
Cultural

Data: 25/9/2015-27/9/2015

Horário: 20:15 (25/9/2015-26/9/2015);
 14:30 (26/9/2015-27/9/2015)

Local: Estúdio de Teatro, Centro Cultural de
 Hong Kong

Bilhetes: HKD250/200

Programa: A peça de teatro, uma adaptação 
de três contos da obra Hong Kong Triology 
de Chan Koon-chung, é um relato agradável e 
profundo dos tempos antigos de Hong Kong 
– de 1978 a 2003 – pela voz de três rapazes 
locais.  

Organizador: Theatre Ronin

Website: www.facebook.com/
 events/1703095666585363

Sentimental K por Theatre Ronin – 
Adaptação da obra Hong Kong
Trilogy de Chan Koon-chung

Data: 18 e 20/9/2015

Horário: Consultar o programa

Local: Rua de Coelho do Amaral, n.o47

Bilhetes: Consultar o programa

Programa: O tema do seminário sobre o teatro 
de Macau de 2015 é a “Linguagem”. Tópicos 
como “Explorar e praticar a linguagem teatral”, 
“Teatro como uma linguagem”, a “Narração 
das linguagens teatrais” e o papel de Macau 
no teatro chinês vão estar em debate. 

Organizador: Macao Theatre Culture Institute

Website: www.facebook.com/
 events/589275554546223/

Seminário Sobre o Teatro de Macau:
 “Linguagem”

Data: 11/9/2015-12/9/2015

Horário: 20:00

Local: Teatro Caixa Preta, Teatro de Lavradores 
(Avenida de Venceslau de Morais, Edf. Air Way, 
Fase II,13.o andar C, Macau)

Bilhetes: MOP120

Programa: Uma produção da Stella e 
Artistas, Four Dimension Spatial e Max Dance 
Hall, Retrace to the Starry Sky é um dos 
episódios da série “Dancing in the moment”. 
A coreografia, que se funde com a fluidez da 
dança contemporânea, expressa a interacção 
entre os dançarinos, a cidade e a paisagem 
urbana.

Organizador: Max Dance Hall

Website: goo.gl/LesC4t

Retrace to the Starry Sky

Data: 20/9/2015

Horário: 20:00

Local: Teatro Sands

Bilhetes: MOP100

Programa: A guitarra está em destaque na 
edição deste ano. Guitarristas de topo de Hong 
Kong e Macau, bem como o grupo de Hong 
Kong Supper Moment, o cantor e compositor 
Terence Siu Fay, o grupo português de 
Macau João Gomes e Banda e as vencedoras 
do concurso de letras lançado pela MACA, 
Viviana Lo e Bobo Loi, sobem este ano ao 
palco. Durante o festival vai ser prestada 
homenagem ao ex-vocalista dos Special Force, 
Lawrence Lei, que morreu em 2013.

Organizador: Associação dos Compositores, 
 Autores e Editores de Macau 

Website: www.facebook.com/
 events/1603992249878711

Festival de Música MACA:
Guitarra, a Alma da Música

Data: 9/9/2015

Horário: 20:00

Local: Grande auditório,
 Centro Cultural de Macau

Bilhetes: MOP100

Programa: Músicas de clássicos do cinema 
como O Espírito do Amor, Titanic, O Tigre e o 
Dragão e Forrest Gump vão ser apresentadas 
num concerto que também integra videoarte 
e que pretende recriar as cenas mais 
memoráveis de cada filme. 

Organizador: Associação de Regentes de 
 Banda de Macau

Website: mbda.org.mo/mbda/activitieshtml/
 activities20150909_BestFilmMusic.
 html

As Melhores Músicas de Filmes

Data: 10/9/2015-10/10/2015

Horário: 12:00- 20:00

Local:  Travessa da Fábrica, n.o5, Centro de 
Design de Macau, 1.o andar, Galeria de 
Exposições, Macau 

Bilhetes: Entrada livre

Programa: Ao longo de quatro décadas, o 
arquitecto Manuel Vicente prestou um grande 
contributo à cidade de Macau. A exposição 
pretende fomentar a reflexão e o debate 
sobre o contributo do pensamento do mestre 
nas esferas da intervenção cívica, urbanismo e 
arquitectura em Macau.

Organizador: Associação Docomomo-Macau

Website: www.facebook.com/
 events/512302298933893

Descobrir Manuel Vicente: 
Uma Exposição Arquitectónica

Data: 18/6/2015-30/9/2015

Horário: Todo o dia

Local: MGM Macau

Bilhetes: Entrada livre

Programa: A exposição apresenta mais de 
40 obras de arte com temas diversos de 12 
artistas portugueses a viver em Macau. Em 
destaque está a instalação “Valkyrie Octopus” 
de Joana Vasconcelos, que conta a história 
marítima dos portugueses e o legado que 
deixaram em Macau.

Organizador: MGM Macau

Website: www.mgmmacau.com

Perspectivas Artísticas Portuguesas

Data: 15/8/2015-11/10/2015

Local: MOCA Taipé

Bilhetes: TWD50

Programa: O que é a arte contemporânea 
de Hong Kong? Como se relaciona com as 
pessoas? Esta exposição é uma oportunidade 
de ficar a conhecer a arte de Hong Kong e 
uma tentativa de imprimir uma “ideia de Hong 
Kong” viva a todos aqueles que possam sentir 
que a arte de Hong Kong lhes é desconhecida.

Organizador:  Hong Kong- Taiwan Cultural 
Co-operation Committee

Website: www.mocataipei.org.tw/
 index.php/2012-01-12-03-36-46/
 upcoming-exhibitions/
 1591-2015-06-24-07-08-25

Em Nome da Arte: Exposição de
Arte Contemporânea de Hong Kong

Data: 19 e 26/9/2015

Horário: 15:30 - 17:30

Local: Biblioteca Sir Robert Ho Tung

Bilhetes: Entrada livre

Programa: Os encontros deste mês incluem 
leitura de poesia e a introdução à poesia 
de jovens escritores de Macau. Dois ávidos 
viajantes contam também como abriram uma 
livraria no longínquo vale chinês de Nujiang 
e partilham os momentos mais marcantes de 
uma expedição à África.

Organizador: Biblioteca Central de Macau

Website: www.library.gov.mo/cn/useful/
 news_detail.aspx?newsID=477

Falar Sobre Livros: Poesia e Viagem

Data: 25/9/2015-27/9/2015

Horário: 15:00, 20:00

Local: Sala de concerto, Hong Kong City Hall

Bilhetes: HKD520/400/280/180

Programa: Voces, Suite Flamenca é o 
novo espectáculo de Sara Baras, a popular 
estrela espanhola de flamenco. Com 15 
dançarinos em palco, este espectáculo muito 
divertido, colorido e vibrante capta toda a 
emoção, drama e paixão do flamenco. É a 
oportunidade perfeita para mostrar o enorme 
talento de Baras, com a construção de um final 
verdadeiramente espectacular e de estrutura 
livre.

Organizador: Departamento de Serviços de
  Lazer e Cultura de Hong Kong

Website: www.lcsd.gov.hk/CE/
 CulturalService/Programme/tc/
 dance/program_794.html

Voces, Suite Flamenca –
Ballet Flamenco Sara Baras



Há alguns meses dirigi a orquestra de uma 

escola local na Feira de Bandas de Macau  no 

Centro Cultural. Ensaiámos muito para esta 

actuação. Houve definitivamente momentos 

de desilusão, porque o conceito de música 

clássica não é fácil de compreender. Mas foi 

encorajador perceber que os estudantes, 

inicialmente hesitantes, adquiriram uma certa 

compreensão – um pequeno passo, mas 

muito significativo. Como tal, os educadores 

de arte deparam-se com dois conceitos na 

busca de uma civilização humana espiritual: 

a popularização da educação artística e a 

contribuição desta para a humanidade.

A popularização da educação artística 

pode ser vista na cultura de bandas das escolas 

de Macau. Mas o que é preocupante é que 

a educação das artes está a enfrentar sérios 

desafios, como o rápido desenvolvimento da 

sociedade. Isso significa que a forma como as 

pessoas recebem a informação é cada vez mais 

fragmentada e temática. A substância é muito 

mais frágil do que os aspectos superficiais 

– uma realidade que também se reflecte 

no desenvolvimento da música. A música 

superficial e fácil de entender atrai muitos mais 

fãs do que os estilos mais abstractos, como é o 

caso da música clássica. Em Macau, a educação 

artística ocorre sobretudo nas escolas, onde os 

alunos têm mais liberdade para absorver novas 

coisas e não são influenciados por muitos outros 

elementos. Os recursos nas escolas também 

estão mais concentrados, o que permite aos 

estudantes focarem-se na aprendizagem sem 

que para isso sejam afectados pelas tendências 

da sociedade, e dando-lhes oportunidade 

de aprender num ambiente justo e livre. 

Além disso, quando terminam os estudos, os 

interesses desenvolvidos no âmbito escolar 

podem ser transportados para o caminho que 

escolherão percorrer.

Antigamente, a educação da música 

clássica era um privilégio que apenas as elites 

podiam sustentar. Mas hoje já não é assim e a 

aprendizagem musical tornou-se acessível a 

todos. Infelizmente, a família média ainda não 

olha para a educação musical clássica como uma 

necessidade e, em muitos casos, considera-a um 

luxo. Por isso, as aulas gratuitas de música nas 

escolas estão a atrair estudantes desse tipo 

de famílias e que nutrem um interesse por 

música. Mas mesmo que as limitações 

económicas estejam ultrapassadas, é 

ainda importante contar com o apoio da 

família. Por exemplo, o facto de a família 

reagir mal quando os estudantes 

praticam em casa vai reflectir-se negativamente 

nos alunos. Na realidade, aprender música 

clássica pode ajudar a revigorar o intelecto 

e a aumentar a criatividade. O professor 

Adrian North, da Universidade de Edimburgo, 

conduziu em 2008 um estudo com 36 mil 

apaixonados por música, descobrindo que 

quem ouve música clássica tem maiores níveis 

de criatividade do que quem escuta apenas 

música contemporânea. Estas pessoas são 

também mais pragmáticas. A Universidade 

de Northumbria, no Reino Unido, também 

levou a cabo uma experiência em que 

explorava a relação entre a música clássica, a 

memória e a capacidade de concentração. O 

estudo concluiu que, comparando o grupo 

de controlo e o grupo experimental, aqueles 

que ouviam música clássica revelaram ter 

melhor capacidade de memorização e maior 

produtividade no trabalho.

Como cada vez mais escolas estão a 

promover em Macau o ensino da música 

clássica, o apoio dos estabelecimentos de 

ensino é indispensável. É animador perceber 

que os professores estão inteiramente 

dispostos a apoiar os estudantes, mesmo que 

não sejam alunos daquela escola. Com isto, 

posso constatar que a música ajuda a quebrar 

barreiras entre as pessoas, o que prova que a 

educação artística é uma espécie de alimento 

espiritual.

Um bom argumentista distingue-se ao criar 

histórias através das palavras; um bom realizador 

distingue-se ao contar histórias através da 

objectiva. A responsabilidade dos argumentistas 

e dos realizadores está dividida, cada um tem as 

suas funções. Mas alguns realizadores também 

gostam de assumir o papel do argumentista – 

aqueles que são bons nas duas coisas poderão 

provavelmente ser considerados génios. Mas 

quantos desses génios andam por aí neste 

mundo?

Quando um jovem realizador de Macau 

também assume o papel de argumentista e de 

produtor ao mesmo tempo, é geralmente porque 

o reduzido orçamento atribuído à equipa o força 

a assumir as três funções, independentemente 

de se tratar de uma curta ou longa-metragem. 

Outro motivo prende-se com o facto de Macau 

ter menos argumentistas de talento do que 

realizadores. Por isso, os realizadores não têm 

outra opção a não ser escreverem o argumento. 

Claro que não se pode deixar de mencionar o 

facto de algumas pessoas pensarem que são 

“extremamente talentosas”: “Se eu posso fazer um 

filme, claro que consigo escrever um argumento”. 

Para um desenvolvimento a longo prazo do 

cinema de Macau, esperemos que esta situação 

não continue assim.

Porque o cinema tem origem na literatura, e 

a literatura origina o cinema.

O cinema, uma jovem arte com apenas 

um século de história, está intimamente ligado 

à literatura antiga. Esta relação entre imagens e 

palavras reflecte-se em filmes que vão buscar 

referências à literatura. Por exemplo, a técnica 

narrativa, o estilo da estrutura e as práticas 

de apresentação da ficção oferecem ricos 

ingredientes para o cinema; as conotações 

profundas e abundantes manifestações nos 

trabalhos literários serviram de referência para 

a expressão de uma linguagem da câmara nos 

filmes. Na história global do cinema, muitos filmes 

são adaptações de trabalhos literários, e quase 

todos os filmes que foram adaptados de obras-

primas da literatura clássica são hoje grandes 

preciosidades do cinema.

Posto isto, os filmes de Macau relacionam-

se com a literatura de Macau? Claro que sim. 

Nos anos 1980, uma série dramática do interior 

da China foi adaptada do trabalho The Crossings 

do veterano ficcionista Chou Tong; o filme A 

Trança Feiticeira foi uma adaptação do romance 

do consagrado escritor macaense Henrique de 

Senna Fernandes. Diago, que foi lançado em 

Macau e em 20 províncias no interior da China 

pelo 10.º aniversário da transferência de soberania 

de Macau, baseou-se num livro de ficção de minha 

autoria. One Week, lançado posteriormente, foi 

uma adaptação do trabalho do dramaturgo Lei 

I Leong; Streets of Macao foi filmado há dois anos 

por realizadores de Hong Kong e Macau e era 

composto por sete curtas-metragens, uma das 

quais foi adaptada da obra de um escritor local, 

Leong Sok Kei. 

O actual micro-filme do ano When Felicity 

Calls é uma adaptação do romance com o 

mesmo nome de Rai Mutsu. O filme foi lançado 

conjuntamente pela Associação dos 

Escritores de Macau e pela Fundação 

Macau. A palavra “literatura” foi promovida 

porque a história gira à volta de um sonho 

literário – um jovem que vai atrás do sonho 

de se tornar escritor a tempo inteiro; e 

muitas personagens foram desempenhadas 

por escritores de Macau convidados. Mais 

importante, o objectivo de fazer este filme 

era promover o Prémio Literário de Macau, 

organizado bianualmente, além de dar mais 

visibilidade ao evento “Escritores de Macau vão 

às escolas”,  que permite aos alunos do ensino 

secundário ficarem a conhecer escritores e obras 

literárias de Macau.

Os escritores de Macau acalentam sonhos 

literários; os realizadores de Macau acalentam 

sonhos no mundo do cinema. Ambos podem 

trabalhar em conjunto para criarem uma melhor 

combinação, que possa resultar em filmes 

expressivos, maduros e comercializáveis.

Normalmente, um realizador dedica-se 

em primeiro lugar ao guião literário, criado pelos 

argumentistas através das linguagens literárias. 

Quando a criação do cinema de Macau enveredar 

pelo caminho de referência, como poderão os 

nossos realizadores competir lá fora se lhes falta 

realização literária e se não sabem como absorver 

“o alimento artístico” dos trabalhos literários?

Cineastas, por favor, quando tiverem tempo 

consumam a literatura de Macau que está mais 

próxima de vocês, aprendam como é que os 

escritores de Macau contam histórias de Macau 

e tomem como referência as técnicas narrativas 

e a capacidade que estes escritores têm de dar 

forma a uma personagem. Desta forma, poderão 

reforçar os vossos recursos artísticos.

Assistente de Investigação no Departamento de Comunicação 
da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Macau; 
Mestre em Políticas Públicas pela Faculdade Willy Brandt da 
Universidade de Erfurt.

Cheong Sio Pang
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 Foto cedida por Emily Chan. Imagem do filme 
When Felicity Calls.

 Foto cedida por Lo Man Chi
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Lio é escritora e a adaptação ao cinema do seu romance 
Diago esteve em competição na Selecção Oficial do Festival 
Internacional de Cinema Karlovy Vary em 2010.

Lio Chi Heng
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Visitar os mercados locais está sempre na 

minha lista “de coisas a fazer” quando vou a Nova 

Iorque, Londres ou outra grande cidade europeia. 

Faço-o na esperança de encontrar pequenos e 

bonitos objectos de decoração, obras de arte ou 

vestuário vintage. Encontrar aquilo que gostamos 

num mercado movimentado é uma experiência 

agradável, porque os objectos vendidos nesses 

espaços são muitas vezes únicos. Também 

gosto de falar com os vendedores sobre os seus 

trabalhos e colecções. Este tipo de interacção veio 

aproximar o comprador e o vendedor.

O Governo da R.A.E. de Macau tem 

organizado mercados nos últimos anos. Apesar 

da dimensão e qualidade dos produtos vendidos 

nos mercados ainda não ser as mesmas nos 

Estados Unidos e na Europa, este é já um bom 

começo. Vejo que muitos dos artistas e designers 

emergentes locais estão a aderir aos mercados de 

Macau.

Do outro lado do Rio das Pérolas, em Hong 

Kong, a cultura dos mercados floresce com 

variedade. A responsabilidade da organização 

dos mercados, que pertencia ao Governo ou a 

organizações não-governamentais, passou para 

empresas privadas instaladas em edifícios fabris ou 

comerciais, oferecendo aos participantes um 

maior leque de escolhas.

Er tong é um grupo artístico de duas pessoas, 

que utiliza materiais à base de cerâmica como 

principal meio de trabalho. Nos últimos tempos, 

tem participado activamente em mercados para 

apresentar e vender os seus trabalhos artísticos. 

De forma a escolher o mercado perfeito, o grupo 

visitou ao longo de um dia quatro mercados 

diferentes em Kwong Tong e Sham Shui Po. Há 

muito para observar num mercado, incluindo o 

espaço de exposição, as instalações, a dimensão 

das bancas de apresentação, o fornecimento de 

energia, os corredores e o controlo de multidões. 

A exposição de um mercado aos média também 

é importante. Alguns organizadores de mercados 

convidam os meios de comunicação social para 

entrevistas e enviam promotores para as ruas 

enquanto o evento decorre.

O aluguer é claramente uma preocupação 

importante. O aluguer diário de um expositor 

num mercado privado pode chegar a algumas 

centenas de dólares de Hong Kong. O vendedor 

é aconselhado a ler cuidadosamente os 

regulamentos, já que alguns mercados cobram 

uma quantia diária, enquanto outros poderão 

pedir ao vendedor que alugue o expositor 

ao longo de todo o evento caso o mercado 

dure poucos dias. Por último, mas não menos 

importante, as condições meteorológicas são 

cruciais para um dia de mercado de sucesso. Os 

mercados a céu aberto podem ser afectados 

pelo tempo quente ou chuvoso. Alguns 

mercados em espaços cobertos, organizados 

em antigos edifícios residenciais, são um 

alvoroço de grandes multidões e música, já 

que alguns deles podem ter espectáculos ao 

vivo e o barulho pode perturbar os vizinhos.

Depois de escolher um mercado adequado, 

o Er tong vai precisar de pelo menos um mês 

para preparar o grande dia. O grupo produziu 

dezenas de colheres e taças de cerâmica para o 

último mercado. Foi um êxito, já que conseguiram 

vender todos os produtos e alguns clientes 

interessados até fizeram reservas para a produção 

de objectos personalizados. “As vendas estão 

cada vez melhores e vamos continuar a aderir 

aos mercados. Também planeamos fazer novos 

produtos, como joalharia de cerâmica”, dizem os 

membros do Er tong.

A arte vale mais do que dinheiro, por isso 

fixar um preço para a venda dos produtos é 

uma arte. Para o Er tong, a cerâmica e o dia-a-dia 

são inseparáveis. Os responsáveis pelo grupo 

esperam que os clientes possam dar uso ao que 

compram e, por isso, decidiram estabelecer um 

preço razoável para os produtos. Porém, como 

a procura está a crescer, o Er tong vai ajustar os 

preços de acordo com esta situação.

O grupo planeia também juntar-se aos 

“mercados virtuais”, ou seja, às plataformas de 

negócio online para a venda de artesanato e 

produtos de design, como é o caso da Pinkoi. 

Os mercados virtuais têm conhecido um rápido 

desenvolvimento ao longo dos anos. Fundado 

em 2005, o Etsy é um mercado online de 

produtos manufacturados e vintage com 1,4 

milhões de vendedores e cerca de 20 milhões de 

compradores activos. A Pinkoi é outro mercado 

online orientado para a comunidade chinesa. 

Com uma apresentação bilingue (inglês e chinês), 

a Pinkoi tem uma revista online para promover 

novos produtos culturais e criativos. Alguns 

designers e artesãos sediados em Macau já se 

juntaram à Pinkoi, e outros deveriam começar a 

prestar atenção aos mercados virtuais.

O renascimento dos mercados

Eugenia Lo é uma jornalista independente e editora. É mestre 
em Criminologia e investiga o sistema de segurança pública 
no Interior da China. Com fortes laços familiares em Macau, 
Lo pesquisa de forma continuada o desenvolvimento cultural 
e social da cidade. Ao longo dos anos, Lo trabalhou com uma 
série de corporações internacionais e institutos, incluindo a 

Universidade de Hong Kong, British Council, Commercial 
Press (H.K.), Joint Publishing (H.K.), entre outros, 

participando em vários projectos de edição, 
relações públicas e tradução.

Eugenia Lo
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Mare, uma série de 15 minutos que está 

a passar nas manhãs da estação NHK, conta a 

história de Mare, uma aluna do ensino primário 

que, devido ao insucesso do pai nos negócios, 

teve de se mudar para uma pequena povoação 

da península de Noto, na província de Ishikawa. 

Ao testemunhar a situação difícil em que o 

pai deixou a família para ir atrás de um sonho, 

Mare abandona o seu próprio sonho de vir a ser 

pasteleira e decide manter os pés bem assentes 

na terra, tornando-se funcionária pública com um 

salário estável. Mas, depois de se mudar para esta 

pequena vila, os seus amigos fazem renascer a 

sua paixão e o seu sonho. Fiquei particularmente 

impressionado com a primeira parte desta série, 

em que Mare, que fala a variante oficial do japonês, 

tenta aprender os dialectos locais para se integrar 

na vida desta povoação. A família de Mare, que 

inicialmente é vista como intrusa e não é aceite, vai 

gradualmente ganhando o reconhecimento dos 

residentes através do trabalho árduo e contínuo 

que desenvolve. Mare também começa a amar 

esta aldeia como a sua própria casa.

Apesar de Mare ser uma história ficcionada, 

a série reflecte a actual situação de muitas aldeias 

no Japão. Por um lado, a população japonesa 

nas áreas rurais está a diminuir devido ao 

envelhecimento e à baixa taxa de natalidade. Os 

custos da manutenção de casas desocupadas são 

elevados e, por isso, quando as pessoas se mudam, 

acabam por deixar as casas abandonadas. De 

forma a manter a sustentabilidade das povoações, 

é inevitável que cheguem novos moradores. 

Aldeias espalhadas por todo o Japão estão a 

tentar atrair migrantes de diferentes formas. Por 

exemplo, a aldeia de Mitsue na província de Nara 

oferece apoio até um milhão de ienes japoneses 

a migrantes para renovarem casas desocupadas; 

quem se mudar para a aldeia Mishima, na 

província de Kagoshima, recebe uma vaca ao fim 

de três anos; algumas vilas até organizam blind 

dates na esperança de que as pessoas da cidade 

ali permaneçam após casarem com moradores 

locais.

Por outro lado, desde o terremoto de 

Tohoku, em 2011, a economia japonesa não tem 

registado quaisquer melhorias. Face aos desastres 

naturais inesperados, aqueles que vivem nas 

regiões metropolitanas começaram a pôr em 

causa a noção que tinham de um estilo de vida 

ideal. Muitos começaram a pensar que poderiam 

ter mais tempo livre se trabalhassem apenas 

para sustentar as suas necessidades básicas e 

fossem auto-suficientes, em vez de passarem o 

tempo a trabalhar com o objectivo de consumir. 

Por esse mesmo motivo, muitos residentes das 

áreas metropolitanas estão a considerar viver em 

aldeias. Hikaru Mimura, que escreve uma coluna 

para a revista online colocal.jp, mudou-se com o 

marido e a filha de cinco anos para Hitoyama, na 

província de Kagawa, após ter abandonado em 

Outubro de 2012 o seu emprego numa empresa 

de tecnologias de informação. Mimura começou 

a aprender a plantar oliveiras e existe procura 

para os produtos que fornece. Pode parecer a 

situação ideal, mas a interacção com os 

moradores locais é complicada.

Existem vários grupos a organizar 

todo o tipo de actividades para ajudar a 

construir pontes de comunicação entre 

os moradores destas aldeias e aqueles que 

vêm de fora. Por exemplo, a organização 

Cocolococo dá assistência a povoações do 

país na organização de actividades externas 

para resolver questões sociais, e oferece 

a oportunidade a quem vem do exterior 

de reforçar o entendimento sobre estas aldeias. 

Em Junho, realizou-se em Kiso, na província de 

Nagano, uma aula sobre os raviólis Hobamaki, 

a iguaria local. No final de Julho, foi organizada a 

actividade “Tempo para Iwate” em Tóquio, onde 

os residentes de Iwate promoveram actividades 

locais entre a população da capital japonesa. 

Além disso, no site da Cocolococo podem ser 

encontradas sugestões sobre a forma como as 

aldeias podem lidar com uma série de questões.

Enquanto procurava informação para 

escrever este artigo, apercebi-me que muitas 

das pessoas que optaram por viver em aldeias 

regressaram à cidade por dificuldades de 

adaptação ao novo estilo de vida. Outros criaram 

raízes e, além do trabalho agrícola, também 

abriram cafés ou pensões. Algumas pessoas 

sentiam mal-estar nas cidades e redescobriram-se 

em pequenas povoações; e houve quem tivesse 

vivido numa aldeia durante um longo período 

de tempo e optasse por regressar à cidade. Esta 

cultura migratória veio demonstrar a versatilidade 

nas vidas dos japoneses, permitindo que pessoas 

de todos os tipos encontrassem um espaço de 

maior conforto. Parece que falta a Hong Kong e 

Macau este tipo de versatilidade.

O boom do regesso às aldeias no Japão

Japan-based writer and traveller specialising in design, 
lifestyle and travel journalism. Ron previously served as an 
editor of MING Magazine, ELLE Decoration and CREAM.
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Li recentemente uma discussão sobre a 

preservação de edifícios históricos com mais 

de meio século em Macau, incluindo o Hotel 

Estoril e a Piscina Municipal Estoril, de estilo 

colonial. Houve até quem fizesse o upload na 

Internet da luta de artes marciais que opôs, 

em 1954, as lendas Wu Kung I e Chen Kefu. 

A “batalha do século”, como é conhecida, 

realizou-se na piscina. Descobri então que a 

luta foi organizada para ajudar as vítimas do 

incêndio na zona residencial de Shek Kip Mei, 

em Hong Kong – indicador das profundas 

ligações históricas entre as duas cidades. As 

duas antigas colónias têm claramente muito 

que aprender uma com outra no que diz 

respeito à preservação do património. 

Pediram-me para escrever sobre as 

indústrias culturais e criativas em Hong Kong. 

Depois de muito tempo a pensar, apercebi-

me que na última década não foi criada em 

Hong Kong qualquer política governamental 

ligada ao sector. Poderá a preservação cultural 

desenvolver-se numa indústria? Tem-se 

assistido a um aumento do 

interesse da população de Hong Kong pela 

aprendizagem da história da própria cidade, 

com organizações não-governamentais a 

realizarem visitas guiadas a diferentes locais. 

Estes grupos cobram entre 200 a 300 dólares 

de Hong Kong por excursões conduzidas 

por residentes locais com um profundo 

conhecimento dessas áreas. A organização The 

Conservancy Association Centre for Heritage 

(CACHe), por exemplo, realiza excursões 

históricas e pelos bairros, além de seminários 

históricos sobre questões como os eléctricos, 

os tufões em Hong Kong, etc. Sendo esta 

uma cidade marítima (Macau também é), a 

Hoi Bun Heritage Docents Society transporta 

igualmente os visitantes às profundezas dos 

diferentes bairros de Hong Kong durante as 

suas excursões. Outro grupo é o Walk in Hong 

Kong, que organiza passeios em inglês para 

visitantes de todo o mundo. Além da indústria 

das visitas guiadas, existem organizações 

não-governamentais em Hong Kong à frente 

de outros negócios criativos e culturais, que 

também contribuem para a preservação 

cultural na cidade. Estas organizações 

não acreditam que a preservação do 

património seja necessariamente 

uma actividade deficitária e, na 

realidade, é completamente lucrativa 

e sustentável. Um exemplo que o 

comprova é a organização HULU 

Culture, estabelecida em 2009.

Simon Go, fundador da 

HULU Culture, é um fotógrafo 

experiente. A sua mulher, Iman Fok, trabalhou 

no passado como assistente social. A visão 

desta dupla sobre a preservação cultural é 

altamente abrangente. Eles não são apenas os 

pioneiros das visitas guiadas locais em Hong 

Kong, mas também têm estado empenhados 

na investigação da história local, criando 

relações com os residentes dos bairros. Além 

disso, estão a tentar fazer uso do capital 

social para encontrar formas de revitalizar 

economicamente os bairros, procurando 

nesses espaços elementos criativos. A partir de 

2010, depois da realização do evento Heritage 

X Arts X Design na antiga esquadra da polícia 

de Hong Kong (PMQ), na Hollywood Road, o 

grupo voltou a organizar eventos semelhantes 

em diversos locais da cidade, recebendo 

para cada edição um apoio financeiro do 

Jockey Club de Hong Kong no valor de mais 

de quatro milhões de dólares de Hong Kong. 

A HULU Culture também abriu uma loja na 

antiga esquadra PMQ, vendendo produtos 

de designers locais e convidando artesãos de 

antigos ofícios de Hong Kong, como sapateiros 

e ferreiros, para falar do seu trabalho. Entre 

os jovens de Hong Kong também aumentou 

recentemente o interesse pelo artesanato, 

e os workshops organizados estão sempre 

esgotados. Quando se trata de preservação 

cultural, há mais do que a simples protecção 

da arquitectura e dos lugares. A transmissão do 

conhecimento sobre o artesanato tradicional à 

próxima geração também é muito importante 

e é algo que merece ser salvaguardado.

A preservação do património pode 
tornar-se numa indústria?

Pergunto-me se entre as pessoas ligadas 

à cultura e à arte existe um medo generalizado 

dos números. Muito frequentemente, a maioria 

não consegue distinguir entre milhares e milhões 

quando de repente se depara com uma sucessão 

de números, confundindo dezenas de milhares 

com centenas de milhares.

Para os artistas, manter-se longe dos 

números pode ser uma regra, se não mesmo uma 

doutrina. Qualquer conversa sobre rentabilidade 

é passível de despertar a sua ira, principalmente 

devido à antiga convicção de que o valor da arte 

e da cultura não pode ser medido por números. 

De uma forma positiva, a arte acalma e até ilumina 

a alma – esses efeitos são difíceis de quantificar. 

Mas significa isso que a participação nas iniciativas 

culturais deve ser encorajada sem qualquer 

consideração pelos custos? Podemos olhar para 

certos princípios, que tomamos por garantidos 

num contexto específico, como verdadeiros 

sob outras circunstâncias? Muitas vezes deparo-

me com pessoas que têm esta atitude: “Não 

tentes discutir arte ou cultura comigo. Não vou 

entender” – o que explica a profunda divisão entre 

culturalistas e não culturalistas, já que todas as 

partes envolvidas estão interessadas apenas na 

sua própria retórica, sem fazerem um esforço para 

comunicar e compreender os valores dos outros.

Esta é uma proposição importante. As 

autoridades culturais são obrigadas a transmitir 

ao cidadão comum a importância das despesas 

públicas no sector das artes e da cultura; os 

produtores de teatro estão incumbidos de 

convencer patrocinadores corporativos de todos 

os benefícios possíveis da realização dos seus 

projectos; já para não falar dos projectos que 

pretendem tornar-se produtos das indústrias 

culturais e criativas e que, por si mesmos, têm 

como objectivo alcançar viabilidade financeira.

Mais do que um meio para divulgar 

valores, a medição dos custos de projectos 

artísticos e culturais envolve questões como a 

legitimidade da atribuição dos recursos públicos, 

e a sobrevivência e desenvolvimento sustentável 

das instituições culturais e empresas culturais e 

criativas. Mas nos últimos anos estas questões 

em Macau parecem apresentar uma proposição 

falsa. As elevadíssimas receitas provenientes da 

indústria do jogo trouxeram ao sector cultural 

bastante mais apoio financeiro – o suficiente para 

que vários oportunistas beneficiassem dele sob o 

pretexto de promover a cultura. Sem uma análise 

ao custo-benefício e um mecanismo para fazer 

uma avaliação objectiva, todo o sector acabará 

por se ver envolvido numa teia de inconsistências, 

e o financiamento direccionado para genuínos e 

merecedores projectos de arte e cultura estará em 

risco. Uma questão que merece ser considerada 

é se existe mesmo um critério para medir o valor 

dos projectos artísticos e culturais.

Os académicos britânicos Robert Hewison e 

John Holden publicaram em 2011 “O Guia para a 

liderança cultural – Como gerir uma organização 

criativa”, sobre como entender, partilhar e até criar 

o valor da cultura. Desde os valores estéticos das 

ideias individuais, aos benefícios económicos e 

sociais das actividades culturais colectivas, o livro 

oferece aos trabalhadores do sector cultural uma 

série de conselhos práticos sobre a avaliação 

do valor da cultura e dá muito que pensar. Por 

exemplo, as organizações de arte e cultura são 

aconselhadas a medir através da elaboração 

de questionários o impacto físico, psicológico e 

espiritual que os projectos artísticos e culturais 

têm nos espectadores. Esses “inquéritos ao 

impacto” não ajudam apenas a quantificar o efeito 

daquilo que de outra forma seria um conceito 

abstracto de valor estético, mas também dão aos 

artistas a oportunidade de entenderem melhor 

a experiência artística tal como é compreendida 

pelo público. Têm sido realizados estudos para 

perceber se o público está ou não disposto a 

pagar pelos supostos serviços culturais gratuitos. 

Quanto dinheiro estarão dispostos a gastar? 

De acordo com um inquérito estrangeiro, os 

residentes estão dispostos a pagar um valor que 

ultrapassa 0,5 vezes ou mais o das receitas fiscais 

gastas pelos serviços públicos no sector cultural.

Tais cálculos exigentes e meticulosos não 

são necessários porque vamos adoptar para o 

sector cultural uma abordagem orientada para o 

negócio ou anular os valores que são nucleares 

às artes e à cultura, mas para salientar a absoluta 

viabilidade da medição do valor da cultura. No 

entanto, todas as formas de processar números 

levar-nos-iam eventualmente de volta ao ponto 

inicial onde tudo começou – como a cultura não 

vem com uma etiqueta com o preço, só se pode 

tornar num bem valioso quando o seu valor 

puder ser quantificado.

O preço da cultura

Antiga jornalista cultural e autora de artigos de fundo, Choy 
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Por que razão deve alguém ouvir música 

indie de Hong Kong? Nos últimos tempos, eu 

e o meu sócio da Bitetone, Edwin Lo, temos 

pensado muito sobre este assunto. Sim, 

se estamos a falar de música, gravações e 

qualidade de produção, se temos de pagar o 

mesmo preço, então por que não compramos 

um CD de um grupo internacionalmente 

conhecido em vez de um álbum de uma banda 

local de música indie? Esta não é decididamente 

uma questão económica. Mas os humanos não 

são animais racionais. Se os adeptos de futebol 

apoiassem apenas a equipa mais forte, então 

só precisariam de ver semanalmente o Bayern 

de Munique. Isso seria muito aborrecido. As 

equipas locais de futebol existem para satisfazer 

as necessidades emocionais das pessoas – é 

uma espécie de vínculo. Da mesma forma que 

quando ouvimos música local estamos a “ouvir” 

as crenças e as ideias que estão por trás dela. Os 

músicos indie representam, em grande medida, 

uma espécie de modo de vida; ouvi-los é como 

fazer parte dessa ideologia. Eles valorizam a 

forma como os jovens músicos desta cidade se 

expressam, mesmo que a 

música que façam não seja necessariamente da 

melhor qualidade. Mas é uma forma de captar 

um determinado tempo e espaço.

Não há dúvida que nos últimos tempos 

estão a entrar em cena cada vez mais grupos de 

música, concertos indie, editoras discográficas 

e aplicações digitais, grandes e pequenas. 

Mas há mais pessoas a ouvir música indie? 

Sim. É o suficiente? Nunca será o suficiente. 

Na minha opinião, o grande problema actual 

do universo da música indie de Hong Kong 

é que os grupos não têm uma visão a longo 

prazo. Eles podem ficar satisfeitos com a festa 

de lançamento do seu primeiro álbum, mas 

os discos ficam amontoados no estúdio sem 

quaisquer planos de marketing ou de vendas, 

e a sua fama praticamente morta. Isto acaba 

por ser uma desilusão tanto para os fãs como 

para os promotores que gostam da sua música. 

Depois do tempo e energia gastos a promover 

a banda, tudo fica seriamente comprometido. 

Não é um desperdício de trabalho?

Costumava acreditar que todos os grupos 

de música eram merecedores do meu apoio. 

Mas hoje já não penso que isso seja 

possível. Posso dar-lhes o máximo 

de apoio moral, mas em termos de 

dinheiro, tempo e esforço, tanto os 

fãs como os promotores precisam 

de ser selectivos na música que 

ouvem e que promovem. A 

qualidade musical é obviamente importante – 

tal como diz Anthony Wong, se mexer com o 

teu coração ou te fizer mexer os pés, então esse 

é o tipo de música que vale a pena ouvir. Eu 

sou do género mais antiquado: dou valor aos 

músicos com energia, ambição e coragem para 

experimentar coisas novas.

Kevin Kaho Tsui, que estudou no Reino 

Unido e regressou recentemente a Hong 

Kong para prosseguir a sua carreira musical, 

é uma pessoa que admiro muito. O artista de 

música indie pop investe muito do seu tempo e 

esforço na produção musical, design das capas, 

filmagem de telediscos, promoção e assim por 

diante, com resultados muito positivos – um 

verdadeiro sinal da importância que atribui 

ao detalhe e ao empenho. Ele também está 

disposto a ouvir as sugestões dos outros. Desde 

o seu mini álbum Party, Love & Dreams até ao 

trabalho Dear Florence, é possível perceber o 

quanto este artista amadureceu musicalmente. 

O seu novo álbum Harajuku foi buscar 

inspiração aos vídeos de música japonesa e 

é uma colaboração com Soni, o guitarrista da 

banda local de math folk, GDJYB. Tsui junta à 

sua característica e alegre sonoridade indie 

pop alguns sons agudos de guitarra, inspirados 

na música japonesa. Desde Lan Kwai Fong, 

passando por Tai Po, até Harajuku, espero que 

o Kevin possa um dia vir a actuar no seu lugar 

favorito: Manchester!
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