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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

O animé e a banda desenhada do Japão têm uma 

influência forte em Macau. Todos os anos são organizadas 

várias exposições de animé e banda desenhada na cidade, 

e os artistas amadores começam a aparecer. Além disso, as 

produtoras estão a trabalhar muito para se estabelecerem 

no mercado de Macau e assegurarem uma posição em 

Hong Kong e no Japão. Será que Macau consegue criar 

uma indústria de animé e de banda desenhada com as suas 

próprias características? Convidámos um editor, um artista 

de banda desenhada e fãs de animé a discutir o futuro da 

indústria.

Macau tem vários artistas mas às vezes não fazemos a 

mínima ideia de onde é que podemos ver os seus trabalhos. 

Além disso, não existem muitas galerias na cidade. A Galeria 

IaoHin tem tido um papel decisivo e a sua abertura está 

a desafiar o status quo do panorama artístico da cidade. 

Florence Lam, directora da galeria, partilha a sua visão, 

missão e experiência na secção “Diálogo”.

Não perca também as nossas histórias sobre o Fórum 

para as Indústrias Culturais (Macau) 2015 e as actividades à 

escala mundial que celebram o 125.º aniversário da morte 

de Vincent van Gogh. E, como sempre, os nossos sete 

bloggers partilham connosco ideias fantásticas sobre as 

indústrias criativas em todo o mundo.
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D e s t a q u e

Matthew Fong, fundador da Chun Man Publishing 

Co. Ltd., era apaixonado por banda desenhada já desde 

criança, embora não tivesse qualquer conhecimento 

sobre o aspecto comercial do ramo. Apenas em 2008, 

quando foi lançada a manga japonesa Bakuman, 

sobre a luta de um aspirante a artista de manga, é que 

entendeu os contornos da indústria. Em 2010, fundou 

a empresa Chun Man com o objectivo de publicar e 

distribuir histórias aos quadradinhos. O seu modelo de 

funcionamento foi buscar inspiração a Bakuman.

A Chun Man está sediada em Macau mas Fong 

admite que este é apenas o ponto de partida. Fong 

acredita que as indústrias criativas devem olhar para 

fora de Macau – para os campos de batalha de língua 

chinesa, como Hong Kong e o interior da China. “O 

que é a criatividade? É pensar de forma inovadora e 

não estar condicionado ao mercado local. Apenas 

quando alcançarmos sucesso no estrangeiro, alguém 

reparará em nós aqui. Só nessa altura é que teremos 

verdadeiramente promovido a criatividade 

local”, diz.

E como é que se pode sair de Macau? O 

percurso da Chun Man foi longo e sinuoso. No início, a 

empresa estava mais focada em BD para crianças, e em 

2010 publicou a revista infantil Panda Children Monthly 

que, através de assinaturas gratuitas, conseguiu chegar 

às escolas. Apesar de ter alcançado com sucesso o 

mercado infantil, tudo se passou em tempo de crise e 

o pai de Fong, banqueiro de profissão, teve de apoiar 

o filho ao longo destes tempos difíceis. A Chun Man 

alterou posteriormente o seu estilo e estratégia de 

marketing, focando-se na população jovem e investindo 

em Hong Kong. No ano passado, foi lançada com êxito 

em Hong Kong a MDecomics, que neste momento até é 

vendida no interior da China.

Fong admite que os elementos de Macau presentes 

na MDecomics são escassos, porque a publicação 

está principalmente orientada para os mercados fora 

de Macau e, sobretudo, porque “Macau” não é um 

competitivo. “Mesmo os locais que são património da 

humanidade, como as Ruínas de São Paulo, não são 

muito conhecidos no estrangeiro. Macau não devia 

bloquear o caminho às industrias criativas. Desde que 

a marca consiga chegar a outro lugar, e que seja uma 

empresa de Macau, então será o suficiente para que se 

torne numa marca de Macau”, diz Fong.

A MDecomics teve uma boa recepção em Hong 

Kong e Macau, e os jovens artistas de manga dessas 

cidades também estão orgulhosos de figurar na revista. 

“Graças à Bakuman, o nosso modelo não pretende 

criar artistas de Macau, mas dar-lhes uma plataforma 

onde possam apresentar os seus trabalhos sem que 

para isso tenham de ser contratados. Um regime de 

colaboração significa que podemos manter a nossa 

qualidade elevada, enquanto damos aos artistas a 

liberdade de trabalhar para quem querem sem estarem 

dependentes de nós”, acrescenta Fong. A Chun Man 

também ajuda artistas que colaboram com a revista a 

publicar banda desenhada a nível individual.

Depois do mercado de Hong Kong e do interior da 

China, a Chun Man também está interessada em entrar 

um dia no mercado japonês. Recentemente, foi um dos 

candidatos seleccionados pelo Fundo das Indústrias 

Culturais para receber um empréstimo sem juros de 

cinco milhões de patacas, que tem como objectivo 

apoiar a entrada no mercado japonês. Fong 

conhece as dificuldades e sabe que, para 

ter alguma hipótese, terá de representar os 

melhores artistas de manga de Macau. A Chun 

Man planeia, além disso, trazer para Macau 

artistas japoneses menos conhecidos de banda 

desenhada, e fornecer-lhes uma plataforma para se 

desenvolverem. “Trabalhos de qualidade média no 

Japão são considerados em Macau obras de grande 

qualidade”, nota. “Na fase actual, já encontrámos 

parceiros no Japão com quem podemos trabalhar 

e, no final do ano, vamos operar oficialmente como 

uma plataforma online. Os nossos parceiros japoneses 

vão encontrar talentos locais e a Chun Man será a 

responsável pela publicação e importação desses 

trabalhos, tornando-se na ponte que liga o mundo da 

banda desenhada do Japão e de Macau”, conclui Fong.

 A MDecomics teve uma boa recepção em Hong Kong e Macau, 
e os jovens artistas de manga dessas cidades também estão 
orgulhosos de figurar na revista.

 Matthew Fong, fundador 
da Chun Man Publishing Co. 

Ltd., admite que os elementos 
de Macau presentes na 

MDecomics são escassos, porque 
a publicação está principalmente 

orientada para os mercados fora de 
Macau e, sobretudo, porque “Macau” não 

é um competitivo.

Não se pode discutir animação nem manga 

sem mencionar o Japão, o reino do animé, cuja 

influência é sentida em todo o mundo. Entre as 

indústrias culturais e criativas, a animação também 

é muito lucrativa e sustentável. Por exemplo, o 

franchising The Pokémon Company, que existe 

há cerca de duas décadas, produz filmes, jogos, 

brinquedos e, até 2013, encaixou quatro triliões de 

ienes em lucros para a empresa.

É claro que não podemos falar de Macau da 

mesma forma que falamos do Japão. Não existe 

até hoje uma única obra famosa de animé ou 

de manga criada em Macau. Mas nos anos mais 

recentes algumas empresas de produção entraram 

na indústria e vários apaixonados pela manga e 

pelo animé começaram a produzir as suas próprias 

obras, e a organizar eventos relacionados com este 

universo. Poderá ser esta uma boa aposta para as 

indústrias culturais e criativas 

de Macau?

Joseph Leong, Tom Lei e Agostinho Jesus Liu do Castro
Foto cedida por Agostinho Jesus Liu do Castro, Hazel Ma, Ki Leong, Comic Wanderer
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Mãos à obra!
Podem os artistas de manga e
animação de Macau ser bem-sucedidos?

Chun Man Publishing:
de Macau para o mundo



Nos últimos anos tem-se trabalhado muito para a 

promoção das indústrias culturais e criativas em Macau, 

mas este é um esforço que ainda não é levado a sério 

pelo público, disse durante a entrevista o responsável 

pela Chun Man, Matthew Fong. “É como um ciclo 

vicioso. Não é difícil arranjar um 

emprego bem pago em 

Macau. Os empregos na 

área cultural e criativa 

não são tão bem pagos 

como a maioria dos 

empregos do mercado, 

por isso os jovens não 

estão dispostos a entrar na indústria ou a tirar cursos 

relacionados com este sector. Isso torna as pessoas de 

Macau menos competitivas em relação à população 

de regiões vizinhas”, diz. Fong compara as indústrias 

culturais e criativas a atletas portadores de deficiências – 

por mais que se esforcem, nunca serão atletas saudáveis.

Mas é realmente assim? Mesmo que o futuro da 

animação e da manga seja incerto, ainda há muitas 

pessoas que querem entrar nesta indústria. O artista de 

banda desenhada Ki Leong, que está por trás de C-La em 

Macau, é um exemplo disso. Leong diz querer trabalhar 

na indústria a tempo inteiro.

C-La em Macau é uma representação adorável de 

uma dona de casa e da vida de uma família comum de 

Macau. Esta sátira conquistou os leitores de Macau. O 

criador é um estudante do 4.̊  ano de design gráfico no 

Instituto Politécnico de Macau. “Muitas pessoas pensam 

que o autor de C-La em Macau é uma dona de casa, mas 

desculpem, não é”, diz.

Inicialmente, Leong criou uma página pessoal no 

Facebook apenas por diversão e com a esperança de a 

usar como plataforma para partilhar o seu trabalho com 

os outros. Nunca pensou que um dia seria reconhecido 

no mundo das histórias aos quadradinhos.

A página conquistou mais de 3.000 adeptos em 

quase dois anos. Leong transformou recentemente a 

BD C-La em Macau em curtas animações e foi elogiado 

pelos júris durante o Festival Internacional de Filme e 

Vídeo de Macau de 2015. O autor acredita que a banda 

desenhada tem dificuldade em atrair a atenção do 

público e que a animação é mais aliciante. Por isso, a 

utilização dos dois registos para apresentar a C-La em 

Macau tem sido eficaz na conquista de mais leitores.

No entanto, Leong não é muito optimista quanto 

ao futuro dos mangas em Macau – a base de leitores 

ainda é pequena e a indústria não tem dimensão. Seja 

como for, o autor insiste que vai trabalhar a tempo 

inteiro como artista de banda desenhada após terminar 

os estudos. “Neste momento só me quero concentrar 

na C-La em Macau e preparar-me para ser um artista 

de banda desenhada a tempo inteiro. Vou dizer a mim 

mesmo que não posso voltar atrás e espero fazer o 

melhor que posso. Por outro lado, como o mercado é 

tão pequeno, se eu tiver sucesso posso aproveitar a 

vantagem de ser o pioneiro e abrir o mercado da banda 

desenhada. Nessa altura poderá haver esperança”, diz.

C-La em Macau pode ter trazido fama a Leong, 

mas não trouxe muito em termos de lucros financeiros. 

Foi distinguido, venceu prémios pecuniários, mas em 

termos práticos isso não ajudou ao desenvolvimento 

da sua carreira, dando-lhe, por exemplo, 

oportunidade de publicar o seu trabalho. 

Mesmo assim, Leong diz que quer ser um 

pioneiro na indústria. “Macau não tem um 

trabalho de banda desenhada representativo, 

por isso espero que as pessoas possam ficar a saber 

mais sobre a banda desenhada através de mim e 

da C-La em Macau”, refere. “Desde que consigamos 

sensibilizar as pessoas para a banda desenhada local, 

então poderemos começar a desenvolver produtos 

relacionados, como brinquedos e outros objectos, e 

criar mais oportunidades comerciais para os artistas de 

banda desenhada.”

 O charme e o aspecto 
satírico de C-La em Macau é 
apreciado pelos leitores da 
cidade

 C-La em Macau foi a rampa de lançamento do 
artista emergente de banda desenhada
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C-La em Macau:
pioneiro local de banda desenhada



A segunda edição da Exposição ACT Macau (Macau 

Animation Comic & Toy Expo), organizada pela Macau 

Animação e Quadrinhos Aliança, realizou-se em Julho 

no Venetian Macau. Entre os expositores encontravam-

se sobretudo associações de artistas amadores que 

publicam as suas próprias obras, empresas de animé e de 

manga, e agências de publicidade. Também estiveram 

presentes algumas editoras de animé, oriundas de 

cidades de segunda ou terceira linha do interior da 

China. Nesta edição, o número de visitantes esteve 

longe de ser o ideal e o espaço esteve praticamente 

deserto. Apenas a exposição da BD taiwanesa Kid Jerry 

atraiu um maior número de pessoas.

Michael Wong, co-fundador da Exposição ACT 

Macau, diz que a baixa taxa de participação já era 

esperada. “O objectivo da Exposição ACT Macau é 

promover as indústrias criativas locais e, por isso, esta 

é forçosamente financeiramente desvantajosa.” As 

associações de artistas amadores de BD, empresas de 

design e de publicidade fizeram uso desta plataforma 

para se promoverem, em vez de fazerem negócio. 

De acordo com os nossos repórteres, o design dos 

expositores não era atraente. Havia poucos expositores 

nesta área de “3.5” mil metros quadrados e era 

improvável que o vazio do espaço atraísse visitantes.

A Macau Animação e Quadrinhos Aliança é 

parcialmente financiada pela Direcção dos Serviços de 

Economia, Instituto Cultural e Fundação Macau e, por 

isso, não tem fins comerciais. A exposição Ani-Com & 

Games Hong Kong (ACGHK), na região vizinha de Hong 

Kong, pode servir de boa referência para Macau. De 

acordo com a Xinhuanet, em 2014 este evento de cinco 

dias bateu o recorde de número de participantes – 752 

mil. Além de consagradas obras de animação e manga 

do Japão, também clássicos da banda desenhada de 

Hong Kong como Oriental Heroes, Teddyboy e Storm 

Riders estiveram em destaque no evento. Com todo o 

apoio dos seus fãs, continuaram a lançar novos produtos 

derivados ao longo dos anos.

Hong Kong começou a produzir banda desenhada 

20 anos antes de Macau e já desenvolveu um certo 

sentido estético. Em Hong Kong, as editoras de BD 
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adoptaram a linha de montagem japonesa, isto é, o 

argumentista é responsável pelo enredo, enquanto 

o principal artista de BD é responsável pelo design 

do storyboard e das personagens. Os assistentes 

têm as suas próprias funções, como a criação do 

enquadramento e das cenas, do desenho de acção e do 

preenchimento com tinta. Todo o processo é altamente 

industrializado. Se uma banda desenhada de qualidade 

for bem comercializada, então terá resultados frutuosos. 

Por exemplo, a banda desenhada Storm Riders, que Ma 

Wing Shing fez em 1989, é uma das bandas desenhadas 

de Hong Kong que se tornou num clássico nas regiões 

de língua chinesa. Ao longo dos anos, a história foi 

adaptada inúmeras vezes para outros média, como a 

televisão, cinema, animação, jogos de vídeo e até artes 

performativas.

Ao contrário das histórias aos quadradinhos e 

da animação de Hong Kong, que são tão populares, 

em Macau a situação parece sombria. Leo Lei, fã 

incondicional da BD de Hong Kong e do Japão em 

Macau, diz: “Ok, agora há artistas de banda desenhada 

por aí em Macau, mas nenhum de nós se cruzou 

com eles. Isto revela que a banda desenhada local é 

de qualidade inferior”. Leo Lei explica que não foi à 

exposição ACT Macau, porque nunca ouviu falar do 

evento. “ Eu acredito que se o teu trabalho é sólido e de 

alta qualidade, vai naturalmente chegar aos leitores.”

No entanto, Wong explica que a Macau Animação 

e Quadrinhos Aliança é formada por diferentes grupos 

de artistas amadores de BD. Eles olham para a produção 

de banda desenhada como um passatempo e não 

como um negócio. “Precisamos de artistas profissionais 

de BD para criar uma indústria em Macau. Por essa razão, 

é essencial promover a cultura da leitura de histórias aos 

quadradinhos, e fazê-lo para que um maior número de 

pessoas fique a saber mais sobre banda desenhada, e 

mesmo com o objectivo de atrair talentos para trabalhar 

na indústria.”

 Algumas histórias aos quadradinhos 
de Hong Kong tornaram-se clássicos 
em regiões onde se fala a língua 
chinesa
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 A Exposição ACT Macau teve 
este ano uma baixa taxa de 
participação, e o espaço esteve 
praticamente deserto.
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Impressões sobre as exposições de animação e
BD em Macau e Hong Kong



S: Macau é uma cidade habitada por ocidentais e orientais. Nota 

alguma diferença na forma como os chineses e os estrangeiros olham 

para a arte? 

L: Claro que olham para a arte de forma diferente, tal como o fazem 

com a cultura, gastronomia e bens de consumo. Para os estrangeiros, a 

arte satisfaz uma necessidade espiritual, como é o caso da leitura. Eles 

tendem a jantar num restaurante agradável, calmo. Por outro lado, os 

chineses prestam mais atenção à qualidade e apresentação da comida. 

Isto também explica por que razão os coleccionadores chineses estão 

mais conscientes do valor futuro das obras de arte.

S: Quem são os coleccionadores de arte de Macau? 

L: São sobretudo estrangeiros com um sentido estético. Uma 

das razões pelas quais fundei esta galeria foi porque queria quebrar 

estereótipos e envolver as pessoas de uma forma mais directa na 

apreciação da arte.

S: A galeria organiza mais exposições de artistas locais ou 

estrangeiros? 

L: Exibimos sobretudo trabalhos de artistas estrangeiros porque a 

população de Macau nutre um sentimento de curiosidade pela arte de 

outros países e considera que esta tem maior valor de mercado. Através 

destas exposições, esperamos aumentar o interesse dos consumidores 

locais pela arte. Gradualmente as artes locais também poderão ganhar 

reconhecimento.

S: Já trabalharam com artistas locais? 

L: Sim. Jacques Le Nantec, que faz escultura em bronze, foi o 

primeiro artista local com quem trabalhámos. 

Colaborámos com ele em 2013. É um artista 

muito talentoso que vive em Macau há mais 

de dez anos, mas que se mantém discreto. A 

exposição teve uma recepção muito boa e foi 

um enorme estímulo para nós. O segundo 

artista com quem trabalhámos foi Yuen Wai Ip 

Leo, um designer de interiores com um estilo único. Yuen 

tem um grande interesse pela pintura desde pequeno e 

utiliza sobretudo Macau como tema de inspiração. As suas 

obras também são metáforas e reflectem o que sente em 

relação às coisas que acontecem à sua volta.

S: É difícil gerir uma galeria em Macau? 

L: Nós estamos sob enorme pressão. Muitas pessoas 

têm a ideia de que as galerias de arte são apenas 

máquinas de fazer dinheiro e nós queremos 

mostrar que somos apaixonados pelas artes, 

mantendo boas relações com artistas, com os 
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Em Macau apenas umas quantas galerias 
de arte. Fundada em 2012, a Galeria IaoHin é 
uma das poucas galerias comerciais da cidade. 
Florence Lam, directora do espaço, conta 
como espera encontrar um novo caminho 
para as artes de Macau.

Chan Lap Hang
Foto cedida por Around Chao, pela Galeria IaoHin 

nossos parceiros de trabalho e com os meios de comunicação social.

S: Qual é o maior desafio? 

L: O nosso objectivo é injectar uma nova dinâmica no modelo 

existente e conseguir alargar o leque de oferta para os apaixonados da 

arte. Um dos desafios passa por “derrubar” o sistema artístico existente 

em Macau, que é principalmente composto por organizações não 

lucrativas. Elas são adequadamente financiadas e têm sempre planos 

para os espectáculos seguintes, enquanto nós funcionamos de forma 

completamente diferente. Encontrar um equilíbrio entre o valor artístico 

e as exigências do mercado é importante para a curadoria de arte. Por 

exemplo, um artista de elevada reputação pode não ser uma boa escolha 

para uma galeria comercial porque o seu estilo não se ajusta ao público. 

Para cada exposição é feito um planeamento estratégico, no que diz 

respeito aos temas, apresentação das obras de arte e colaborações 

corporativas, considerando se todos estes factores referidos podem 

trazer alguma coisa de novo e, claro, assegurar o controlo dos custos.

S: Foi atribuído à Galeria IaoHin mais de um milhão de patacas 

de subsídio do Fundo das Indústrias Culturais. Que uso vai dar a este 

subsídio? 

L: Parte do subsídio vai ser usada para melhorar a área de exposição. 

Queremos solucionar os problemas estruturais do edifício, que é antigo. 

Com os novos recursos, também podemos melhorar a apresentação 

visual e operacionalidade da sala de exposições e da entrada da galeria 

através da instalação de paredes móveis, com o objectivo de criar um 

“percurso” móvel para os visitantes. As melhorias vão permitir à galeria 

tornar-se numa melhor plataforma de promoção e venda das obras de 

arte de Macau.

 “São sobretudo estrangeiros com sentido 
estético que compram arte em Macau. Uma 
das razões pelas quais fundei esta galeria 
foi porque queria quebrar estereótipos e 
envolver as pessoas de uma forma mais 
directa na apreciação da arte”, diz Florence 
Lam, directora da Galeria IaoHin.

 Jacques Le Nantec, um artista francês que faz escultura em 
bronze, foi o primeiro artista local com quem a Galeria IaoHin 

trabalhou.

 A Galeria IaoHin apresentou recentemente durante 
o Le French May a série Raízes Humanas do escultor 
francês Mickaël Obrénovitch

Galeria IaoHin: 
desafiar o status quo do
panorama artístico em Macau

L:  Florence Lam, directora da Galeria IaoHin

S: Flora Shaw, editora executiva da C2
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O Fórum para as Indústrias Culturais (Macau) 2015, uma iniciativa 

conjunta da Associação de Intercâmbio de Cultura Chinesa e do Instituto 

das Indústrias Culturais da Universidade de Pequim, decorreu com êxito 

em Maio. Representantes da Conferência das Nações Unidas para o 

Comércio e Desenvolvimento, especialistas e académicos de todo o 

mundo reuniram-se para pensar sobre o futuro do desenvolvimento 

das indústrias culturais e criativas de Macau.

De acordo com Ieng Weng Fat, membro do Conselho para as 

Indústrias Culturais (CIC), que participou no fórum, o evento foi um 

grande sucesso. Criou-se espaço para intercâmbios profundos, o que 

pode beneficiar o futuro das indústrias culturais e criativas de Macau. 

“Um dos discursos que mais me impressionou foi o de Li Yongping, 

antiga vice-presidente da câmara da cidade de Taipé. Ela acredita que 

Macau deveria `voltar ao ponto de partida  ́para reflectir sobre o seu 

posicionamento e `acalmar  ́ diante do rápido desenvolvimento. Ao 

longo de mais de uma década, desde a transferência de soberania e 

do boom da indústria do jogo, temos estado ocupados e muito do que 

fizemos foi bastante passivo. Como deve ser o planeamento geral de 

Macau? Quais são as metas de Macau? É necessário tempo para pensar 

sobre tudo isto”, diz Ieng.

O professor Sher Jih Hsin, director do Centro de Estudos Culturais 

e Criativos da Ásia-Pacífico, foi directo ao assunto: “Os produtos criativos 

e culturais em Macau têm falta de originalidade e de características 

que toquem no coração das pessoas”. De acordo com Ieng, durante 

o fórum alguns especialistas salientaram que o design é o núcleo das 

indústrias culturais e criativas. O Reino Unido, por exemplo, atribui 

grande importância ao design. Ao longo do último século, todos os 

tipos de teorias têm sido integradas no mobiliário do dia-a-dia no 

Reino Unido, como a ergonomia e as alusões, formando um “valor 

duplo”. “ Por isso, alguns académicos pensam que as indústrias culturais 

e criativas têm que ver com a experiência. O público não precisa tanto 

da funcionalidade, e é aqui que o valor das indústrias culturais 

e criativas é demonstrado – ao nível espiritual. 

Este tipo de experiência 

espiritual é interpretado através das histórias que estão por detrás dos 

produtos.”

Relativamente a este ponto, muitos peritos deixaram todo o 

tipo de sugestões interessantes para Macau: como não conseguimos 

encontrar uma posição para Macau, por que não convidamos o mundo 

a apresentar propostas sobre “o que é Macau?” Durante o fórum, o 

professor sul-coreano Lee Yong-koo sugeriu a criação de um “banco de 

histórias”. Para Ieng, “uma grande componente das indústrias culturais 

e criativas é `contar histórias .́ A indústria não se reduz puramente aos 

produtos comerciais”.

Por outro lado, o professor Xiang Yong, vice-reitor do Instituto das 

Indústrias Culturais da Universidade de Pequim, realça que Macau é 

uma plataforma, mas não um mercado. “Macau tem uma população 

pequena de mais para operar sozinha. Por isso, Macau deve fazer bom 

uso das plataformas comerciais da internet e estabelecer centros de 

estudo globais para ̀ criar um grupo de cérebros  ́e atrair mestres de todo 

o mundo com boas ofertas”.

No encontro, Xiang Yong sugeriu ainda que “para mudar a 

percepção da cultura, uma pessoa tem de reconhecer de forma racional 

a diferença entre o papel de uma empresa cultural e da indústria cultural 

e, ao mesmo tempo, prestar atenção à integração das duas”. Ieng Weng 

Fat também deu a sua opinião sobre este aspecto: “Primeiramente, 

as empresas culturais incluem aspectos formados em conjunto por 

uma comunidade, como o património mundial. O 

governo tem de liderar a participação 

cívica. O objectivo é, 

1  Ieng Weng Fat acredita que as empresas culturais incluem aspectos formados em 
conjunto por uma comunidade, como o património mundial. O governo tem de liderar 
uma participação cívica gradual. O objectivo é, sobretudo, gerar efeitos sociais, fazendo 
com que estas empresas se tornem numa parte da cultura de Macau. Os residentes vão 
reconhecer de forma gradual esta cultura histórica e estabelecer um sentido de pertença.

2  O Fórum para as Indústrias Culturais (Macau) realizou-se em Maio e reuniu 
especialistas e académicos de todo o mundo, com o objectivo de reflectir sobre o futuro 
do desenvolvimento das indústrias culturais e criativas de Macau.

3  Ieng Weng Fat, membro do Conselho para as Indústrias Culturais, diz que “uma grande 
componente das indústrias culturais e criativas é `contar histórias´. A indústria não se 
reduz puramente aos produtos comerciais”.

sobretudo, gerar efeitos sociais, fazendo com que estas empresas se 

tornem numa parte da cultura de Macau. Os residentes vão reconhecer 

de forma gradual esta cultura histórica e estabelecer um sentido de 

pertença. Já a indústria cultural refere-se às actividades comercias que 

envolvem conteúdos culturais e que têm como finalidade gerar lucros 

comerciais. E como podem as empresas culturais integrar-se com a 

indústria cultural? O Departamento de Promoção das Indústrias Culturais 

e Criativas (DPICC), sob a alçada do Instituto Cultural, é um elemento 

importante. À superfície, o DPICC apoia a industrialização das empresas 

culturais. O processo de conversão ocorre de uma empresa para uma 

indústria. Sempre pensei que a alma das indústrias culturais era a 

literatura. Macau deve promover substancialmente o desenvolvimento 

da literatura e isso não acontece simplesmente da noite para o dia. 

Macau tem um pequeno número de habitantes e é necessário importar 

talentos para desenvolver a cultura local, fortalecendo, desta forma, a 

nossa indústria. Por essa razão, as empresas culturais e a indústria cultural 

devem conhecer a sua relação mútua, e não podem ser confundidas.”

Wong Io Man
Foto cedida por Associação de Intercâmbio de Cultura Chinesa, 
Flora Shaw
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Este ano marca o 125.º aniversário da 

morte do pintor holandês Vincent van Gogh. 

Pioneiro do expressionismo do século XIX, Van 

Gogh influenciou profundamente o mundo das 

artes no século XX através da sua obra. As obras-

primas De sterrennacht (A Noite Estrelada) 

e Tournesols (Doze Girassóis Numa Jarra) 

tiveram um impacto internacional tão grande 

que continuam a ser fonte de inspiração para 

anúncios publicitários.

Van Gogh e a sua rica e colorida paleta 

influenciaram fortemente as artes do século 

XX. Após 125 anos, as suas obras continuam a 

percorrer o mundo de formas únicas e criativas. 

Um exemplo: Van Gogh vivia em Nuenen, 

uma vila no sul da Holanda que, por isso, é 

hoje conhecida como “Vila de Van Gogh”. 

A localidade está situada perto da cidade 

industrial de Eindhoven, o berço da empresa 

Philips, que começou a sua actividade com o 

fabrico de lâmpadas de filamentos de carbono. 

Todos os Invernos, era costume organizar-se 

uma exposição de equipamento de iluminação.

Por isso, quando a “Vila de Van Gogh” 

decidiu celebrar o 125.º aniversário da morte 

do pintor, convidaram um designer de 

iluminação para criar a “ciclovia de Van Gogh” 

numa estrada que faz a ligação à cidade. Ao 

anoitecer, as pessoas dirigiam-se ao local com 

as suas bicicletas e a rua era iluminada em 

tons azuis-claros, criando a imagem de estrelas 

a movimentarem-se no céu. De acordo com 

o designer, a ideia era reproduzir a imagem 

do consagrado quadro de Van Gogh, A Noite 

Estrelada.

Os europeus não são os únicos que 

estão a prestar este ano homenagem a Van 

Gogh. A Grande Exhibition, na Austrália, 

organizou a exposição “Van Gogh Alive”, uma 

mostra multissensorial de arte, que já passou 

pelos Estados Unidos, Rússia e Israel, e que se 

encontra neste momento em Xangai e Pequim. 

Através de projectores de alta definição, várias 

imagens das pinturas de Van Gogh podem ser 

apreciadas numa parede de quatro metros 

de altura ou no chão por onde passam os 

Ng King Ling
Foto cedida por Ng Kin Ling, The National 
Gallery, Instituto de Arte de Chicago, Antonio 
Biondi 

visitantes. Desta forma, os espectadores têm 

oportunidade de andar por cima das pétalas 

dos girassóis de Van Gogh, criados há mais de 

100 anos, de se aproximaram de uma beira-

rio estrelada e centenária ou de percorrerem o 

caminho diante do café.

Para homenagear o pintor, vários locais 

estão a mostrar Van Gogh de forma inventiva, 

recorrendo à tecnologia e criatividade do 

século XXI. Devido ao seu reconhecimento 

nacional, o Museu Van Gogh, localizado em 

Amesterdão, capital holandesa, não precisou de 

pensar em projectos para a ocasião, mantendo 

confortavelmente o funcionamento apenas 

com a exposição dos quadros mais famosos de 

Van Gogh. As principais fontes de rendimento 

do museu são a bilheteira – o espaço recebe 

cerca de 1,5 milhões de visitantes por ano – e 

a venda de lembranças relacionadas com as 

pinturas de Van Gogh.

Porém, desde a erupção vulcânica 

na Islândia, em 2010, o número de turistas 

europeus decresceu drasticamente, levando a 

uma quebra dos lucros do espaço. O Museu Van 

Gogh acabou por perceber que não podia ficar 

parado e começou a estudar formas de gerar 

novas fontes de rendimento. Foi assim que se 

introduziram mudanças nos últimos anos.

O museu percebeu que cada vez mais 

pessoas estão a investir em obras de arte, 

embora muitos coleccionadores não saibam 

como organizar exposições, nem tenham 

conhecimentos sobre medidas de segurança, 

mesmo quando organizam uma mostra. Por 

isso, o Museu Van Gogh contactou museus 

privados para oferecer os seus serviços de 

consultadoria, disponibilizando especialistas 

internos para ensinar formas de gestão de obras 

famosas e introduzir sistemas de segurança. 

O Museu Van Gogh e um armazém comercial 

de obras de arte em Nova Iorque chegaram 

a assinar um contrato de três anos para o 

fornecimento de sistemas de controlo.

Nos últimos anos, o Museu Van Gogh 

também se envolveu no sector da educação, 

organizando cursos de finanças aplicadas à 

arte em conjunto com as escolas de gestão da 

Universidade de Tilburg e da Universidade de 

Tecnologia de Eindhoven, na Holanda. Além 

disso, o museu também apostou no mercado 

chinês, realizando cursos de mestrado na 

área das artes e das finanças e introduzindo a 

disciplina de “Gestão de Empresas Culturais” em 

cursos de MBA.

A vida deste pintor genial foi uma tragédia 

– sofreu perturbações mentais, cortou a orelha 

e acabou por se suicidar. Mas se soubesse que 

todo o empenho depositado nas suas obras 

está a conduzir ao florescimento actual das 

indústrias criativas globais, talvez pudesse 

finalmente sorrir de satisfação.

 Inspirado no famoso quadro de Van Gogh A Noite 
Estrelada, um designer de iluminação criou a “Ciclovia 
de Van Gogh” numa estrada que faz a ligação à cidade de 
Nuenen, no sul da Holanda.

 A obra Tournesols (Doze girassóis numa jarra) teve 
um impacto tão grande nas pessoas que, ao longo do 
século, tem sido frequentemente fonte de inspiração para 
anúncios publicitários.

 A vida de Van Gogh foi uma tragédia, 
mas as suas obras estão a conduzir ao 
actual florescimento das indústrias 
criativas globais

 Exposição itinerante “Van Gogh Alive”
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Data: 9/8/2015

Horário: 15:00

Local: Rua de Coelho do Amaral, nº 47, 
 Espaço de Arte

Bilhetes: Entrada livre

Programa: O encenador e actor malaio Koh 
Choon Eiow, que também é director artístico 
do Approaching Theatre, é conhecido pela 
sua intensa paixão por tudo o que envolve 
celuloide. Desta vez ele vai falar sobre a forma 
como o cinema o inspirou enquanto actor e 
dramaturgo.

Organizador: Cai Fora

Website: www.facebook.com/
 events/501046233392389/

Palestra sobre cinema com Koh Choon Eiow

Date: 11/7/2015-23/8/2015
 (Encerra às segundas)

Horário: 11:00-19:00

Local: 1a Space, Vila artística Cattle Depot, Rua 
 Ma Tau Kok Road, nº 63, Hong Kong

Bilhetes: Entrada livre

Programa: Artistas e escritores foram 
convidados para uma sessão fotográfica 
com um nome de um livro de Hong Kong 
à sua escolha escrito na pele. As 33 fotos 
deslumbrantes são apresentadas nesta 
exposição que junta literatura, caligrafia e 
fotografia.

Organizador: The House of
 Hong Kong Literature

Website: www.hkliteraturehouse.org/
 literature-tattoo/

INKcarnation: Literary Tattoos

Date: 20/8/2015-23/8/2015

Horário: Consultar o programa

Local: Consultar o programa

Bilhetes: Entrada livre

Programa: O património mundial intangível, 
o design criativo, a autorização do uso de 
marcas, o animé e a banda desenhada são 
alguns dos temas desta feira. Os pavilhões 
regionais e nacionais apresentam designs 
originários de várias regiões. Apareça e fique 
a conhecer o que há de novo e o que está na 
moda na Ásia.

Organizador: Associação de Cultura Chinesa 
de Hong Kong, Secção de Hong Kong da 
Federação de Círculos Literários e Artísticos 
da China

Website: www.hkiccif.com/list-416.html

Feira Internacional das Indústrias
Culturais e Criativas de Hong Kong

Date: 4/8/2015

Horário: 20:00

Local: Pequeno Auditório do
 Centro Cultural de Macau

Bilhetes: MOP140/120

Programa: A dupla musical KAVH e o pianista 
emergente Raymond Chan apresentam neste 
concerto uma série de músicas pop escritas 
por compositores de Macau. As receitas da 
venda do álbum Lover dos KAVH revertem a 
favor da Associação de Surdos de Macau.

Organizador: Macau Hot Blooded Performing 
 Arts Association

Website: www.pianomacao.com

Concerto: Kavh x Raymond Chan

Date: 28/8/2015-30/8/2015 

Horário: Consultar o programa

Local: Venetian Macau, Sala D, Cotai

Bilhetes: Entrada livre 

Programa: A primeira edição da exposição 
New Art Wave convida 80 institutos de arte 
de 20 países e regiões para participar na 
competição “Prémios de Arte New Art Wave 
2015”. Serão realizados cinco seminários, com 
temas que vão da preparação de artistas, 
à compra e coleccionismo de arte, até ao 
comércio electrónico e ao mercado da arte.

Organizador: Mention PR Consultants
 e I-EXPO

Website: www.new-artwave.com

Exposição New Art Wave

Date: 31/7/2015-9/8/2015

Horário: Consultar o programa

Local: Livraria Eslite Xinyi, 6.˚,
 Sala de Exposições

Bilhetes: Consultar o programa

Programa: A realização da exposição multimédia 
e de fóruns redefine aquilo que é o “design 
gráfico” através de uma tentativa de descobrir 
a alma das obras de arte (e dos artistas) e de 
transmitir a lógica de aperfeiçoamento do 
design.

Organizador: Your Love Creative Design
 e FLiPER

Website: www.edf.com.tw

Festival de Design Ensouler

Data: 1/7/2015-13/9/2015 

Horário: Consultar o programa

Local: Hong Kong (Consultar o programa)

Preço: Gratuito

Programa: Criada pelo HKCSS – HSBC Social 
Enterprise Business Centre, a actividade 
“Community Discovery” é uma campanha de 
educação pública que tem como objectivos 
descobrir o património da comunidade e 
promover a cultura comunitária. O evento 
combina a narração de histórias, excursões e 
instalações de arte que transportam o charme 
e a vibração do movimentado bairro de Yau 
Tsim Mong.

Organizador: Act2Change

Website: www.facebook.com/
 events/1682460155317367/

“Community Discovery”: Passeios de
descoberta e Exposição de Arte Comunitária

Date: 5/9/2015

Horário: 14:00-21:30

Local: Albergue SCM

Bilhetes: Entrada livre

Programa: O grupo de rock de Macau 
Blademark celebra o seu 10.º aniversário com 
uma série de concertos, exposições de artes 
visuais e uma feira de rua no Bairro de São 
Lázaro. Pode contar com um sábado cheio de 
acção.

Organizador: Albergue SCM

Website: www.facebook.com/YCAMACAO

Festival Blademark

Date: 9/8/2015

Horário: 12:00-20:00

Local: Sala de Exposições 2,
 Kowloonbay Comércio Internacional
 e Centro de Exposições

Bilhetes: HKD10

Programa: Com 180 expositores, esta 
mostra não constitui apenas uma plataforma 
para os adeptos da bricolage se juntarem 
e partilharem competências, mas serve 
para apresentarem o seu talento e os seus 
trabalhos. Todos os produtos são produzidos 
ou desenhados em Hong Kong.

Organizador: Jenbrial Patisserie

Website: www.jenbrial.com/products/hkhad

Exposição de Artesanato e
Design de Hong Kong

O Dragão Dourado 2.0

Date: 7/8/2015-9/8/2015;
 12/8/2015-15/8/2015

Horário: 20:00

Local: Teatro Caixa Preta, Edifício do
 Antigo Tribunal, Praia Grande

Bilhetes: MOP150

Programa: O Grupo de Teatro Experimental 
Pequena Cidade vai apresentar cinco peças 
durante a temporada 2015/2016, incluindo O 
Dragão Dourado 2.0, que já foi apresentado 
três vezes em Macau. Escrito pelo aclamado 
autor alemão Roland Schimmelpfennig, esta 
peça sombria e caprichosa está carregada 
de elegância teatral, mudanças abruptas de 
enredo e ideias sobre a alienação endémica 
na cultura contemporânea.

Organizador: Grupo de Teatro Experimental 
 Pequena Cidade

Website: www.facebook.com/
 events/383324398526126/
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Participei recentemente numa residência 

artística organizada pela Fundação Renaissance 

de Hong Kong. Ao longo de seis dias, as nossas 

actividades incluíram oficinas de vídeo, literatura,  

música e teatro, assim como seminários, 

actividades criativas, exibições de filmes, leituras 

de poesia, concertos, sessões de debate e, no final, 

um grande evento artístico. Cada equipa tinha 

de criar um projecto de palco com base no tema 

“livre”.

Os participantes, provenientes do 

interior da China, Hong Kong e Macau, eram 

maioritariamente estudantes universitários e 

profissionais ou amadores do mundo da arte. 

Como tal, a grande maioria tinha uma sólida 

formação em arte. Ao longo de seis dias e seis 

noites, os participantes combinaram poesia, 

música, vídeo e arte corporal, criando obras que 

incluíam elementos de cada uma destas formas 

de arte. Senti-me muito bem com esta residência, 

já que percebi que ainda conseguia trabalhar 

com estudantes, apesar de ter deixado a escola 

há tanto tempo. Além disso, foi inspirador ver o 

desejo criativo de todos os participantes. Na arte, a 

criatividade é sempre 

o elemento mais importante, as qualificações são 

secundárias. A criatividade ousada de todos os 

participantes foi o que mais me sensibilizou. 

Durante os debates, apercebi-me de como 

os participantes eram ponderados e corajosos. Um 

dos pontos em discussão foi o tema da residência: 

“livre”. De uma perspectiva sociológica e classista, 

a luta de classes, tal como é descrita por Marx, tem 

como objectivo libertar as massas do controlo 

dos capitalistas, com vista a uma sociedade 

sem classes. Mas a história veio demonstrar que 

isso é extremamente difícil e que não nos pode 

tornar “livres”. O Existencialismo, que teve origem 

durante a Revolução Industrial, descreve a forma 

como os humanos se tornaram pequenas peças 

de uma gigante máquina, perdendo as suas 

próprias identidades. A existência humana é 

insignificante num contexto histórico geral. O 

budismo distingue o ser-se livre do levar-se uma 

vida sem obstáculos. O budismo maaiana ensina 

seis paramitas, ou virtudes, que restringem a 

liberdade de uma pessoa. São elas: generosidade, 

disciplina, resistência, diligência, concentração e 

sabedoria. Por isso, do ponto de vista 

do budismo, uma pessoa 

deve aceitar as restrições à 

sua liberdade de forma a 

alcançar a iluminação. Só 

depois do aperfeiçoamento 

das paramitas, poderá ser 

alcançado um mundo indolor, 

o vazio – a verdadeira liberdade. Nestas três 

interpretações de liberdade, o ponto comum é o 

controlo, a diversos níveis. O vasto alcance histórico 

do marxismo, a abordagem individualista do 

budismo e a base filosófica do existencialismo 

são diferentes formas de explorar a ideia do ser-se 

livre e da transformação do sentido da identidade 

individual em tempos de grandes mudanças.

Durante a residência, senti verdadeiramente 

a importância de deixar diferentes elementos 

da arte colidir entre si. Afinal de contas, o sentido 

artístico está presente em qualquer pessoa, à 

espera de uma reacção química no momento em 

que se dá uma colisão, permitindo que uma ideia 

criativa se transforme em realidade e crie bases 

para o desenvolvimento das artes. Nos últimos 

anos, deram-se grandes avanços na promoção 

das indústrias culturais e criativas em Macau. 

Para os criativos, é essencial a existência de uma 

plataforma interactiva para comunicar e aprender 

com outras pessoas. A sociedade vai progredindo 

e chegará a um ponto de maior exigência ao nível 

da realização espiritual. Só através de discussões 

e momentos de partilha é que a criatividade se 

poderá manifestar verdadeiramente. A educação 

não se deve reduzir ao simples acto de ensinar, 

mas deve envolver discussões entre pares. Eu 

diria mesmo que uma residência artística deste 

género em Macau seria muito benéfica para o 

desenvolvimento das artes locais e de artistas 

mais ousados e criativos.

Nos últimos anos, cada vez mais cineastas 

têm escolhido Macau como cenário para os seus 

filmes, na esperança de transportar para o cinema 

o deslumbrante Cotai Strip e a singular paisagem 

urbana. Nestes filmes, Macau é frequentemente 

utilizada apenas, e só apenas, como pano de 

fundo.

Alguns filmes captam elementos de Macau 

de uma forma mais abrangente, apresentando, 

cena após cena, lugares que nos são familiares, 

enquanto contam de forma séria histórias da 

cidade. No entanto, a cidade descrita nestes filmes 

não é de todo aquela onde vivemos. O que é 

transportado para a tela de cinema anda à volta 

de temas inebriantes como o jogo, prostituição, 

tráfico de droga, roubos ou homicídios. Para 

fazer um filme tipicamente intrigante, ao estilo 

das melhores histórias de Macau, é essencial um 

elenco com estrelas, embora um orçamento 

elevado seja apenas facultativo.

Estes filmes têm capacidade para se virem 

a tornar sucessos de bilheteira. No entanto, é 

muito provável que as imagens da nossa cidade 

captadas pelos cineastas sejam para nós motivo 

de descontentamento. Não é que não queiramos 

compreender este “lado negro” de Macau, mas 

mais do que sentir que esta cidade está a ser 

explorada, sentimos que a imagem que se está a 

fazer passar é falsa. Então, de que forma é que os 

realizadores devem abordar o assunto para nos 

convencerem de que a Macau que retratam se 

aproxima da realidade? Por exemplo, deve ser pelo 

menos evocado o estilo de vida da população de 

Macau. Escusado será dizer que o nosso ethos 

pode ser resumido a “um encontro das culturas 

orientais e ocidentais” – este é o poder da nossa 

cidade. No entanto, como as mais emocionantes 

histórias se inspiram na vida, os elementos 

culturais incorporados neste “lugar de encontro 

de Oriente e Ocidente” são apenas entendidos 

como um sentimento ou uma memória, nada 

mais.

A série Macau Stories (que por si só já se 

tornou quase numa “marca”) ilustra o percurso 

destas curtas-metragens sobre Macau, que 

começaram por ser iniciativas imaturas, mas que 

foram adquirindo uma estrutura cada vez mais 

disciplinada, seja a nível da técnica de filmagem, 

seja no método de narrativa das três histórias. As 

curtas-metragens que mais impressionaram os 

espectadores são aquelas que não precisam de 

exagerados floreados para contar a história. Tudo 

se resume a um bom argumento – principalmente 

quando ainda temos de desenvolver algo a que 

possamos chamar nosso, contar uma história 

genuinamente boa que capte a essência de 

Macau é particularmente importante.

Participei em Maio no segundo programa de 

intercâmbio de cinema entre Guangdong, Hong 

Kong e Macau, onde ouvi mais de dez cineastas 

de Hong Kong e Macau contarem histórias sobre 

o planeamento das suas filmagens. Para ser 

honesta, fiquei horrorizada com a forma pomposa 

e desajeitada como se expressaram – pareciam 

estar perdidos num mundo de faz-de-conta. 

Embora quisessem ter uma abordagem global, 

não foram capazes de contar convenientemente 

as suas histórias. O moderador deu apenas cinco 

minutos para fazerem as suas apresentações. 

Aqueles que falharam, justificaram-se com a 

falta de tempo, enquanto três jovens cineastas 

de Macau conseguiram contar as suas histórias 

na perfeição. Não consegui deixar de aplaudir 

a determinação dos seus discursos elaborados 

com desenvoltura e, mais do que tudo, as histórias 

realistas que contaram e com as quais a maior 

parte do público se consegue relacionar.

O filme Passing Rain, de Chan Ka Keong, 

apresentou, através de seis personagens, a ideia 

de que tudo o que o ser humano ganha ou 

perde é, em última análise, efémero. Choi Ian 

Sin evidenciou a aliança estabelecida entre as 

“meninas das massagens” que trabalham num 

ramo complexo, enquanto Emily Chan contou 

a história de um alegre romance e da adaptação 

da sua curta de 40 minutos, Yesterday Once 

More, a uma longa-metragem de 90 minutos. A 

realidade de Macau presente nessas três histórias 

não é “fabricada”; pelo contrário, ela surge na 

sequência de eventos que acontecem na vida 

dos cineastas. A rápida leitura da sinopse deste 

filme é o suficiente para ficarmos impressionados. 

O cinema é uma forma de arte imaginativa. 

Os enredos crescem na louca imaginação do 

escritor mas, independentemente do alcance da 

imaginação, este deve manter os pés firmes na 

terra para que possa dotar a ficção de sentido.

Por outras palavras, precisamos de ter bons 

guiões que revelem sensibilidades locais. Um bom 

guião significa pelo menos duas coisas: que existe 

uma história válida e uma personagem sólida de 

Macau. Em primeiro lugar devemos contar uma 

história através da nossa própria  perspectiva, 

para depois a transformarmos num bom filme. 

Apenas os filmes que carregam tais sensibilidades 

conseguem competir no mercado.

(O cinema e o desenvolvimento das 

indústrias culturais e criativas em Macau – série 2)

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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 Imagens do filme Macau Stories
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Residência artística de Verão Contar uma boa história sobre Macau
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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

B l o g u e s

016 017



8a edi�‹o 8a edi�‹o

Fui há pouco tempo a Taipé com um amigo, 

que é investigador da história do Cristianismo. Por 

isso, alguns locais históricos ligados à religião cristã 

faziam parte do nosso itinerário, como é o caso 

da Universidade Aletheia em Tamsui. Quando 

chegámos ao edifício Bok Su Lao (A Casa dos 

Reverendos), um pequeno café virado para um 

lindíssimo jardim no piso inferior despertou a 

nossa atenção.

Visitar este estabelecimento não fazia parte 

dos nossos planos, mas o vício do café falou mais 

alto e não consegui resistir a pedir uma chávena. 

Sentámo-nos e ficámos a observar o dono 

deste espaço enquanto preparava o nosso café. 

Também passei algum tempo a apreciar o interior 

do estabelecimento. A máquina de café expresso 

com um design retro e feita de cobre, a mobília 

de madeira e os pequenos anjos em cerâmica 

à janela combinavam na perfeição com este 

edifício de estilo colonial de 1909, de alvenaria 

fina e pontiaguda, e com um alpendre de tijolos 

vermelhos. Com todos os produtos culturais e 

obras de arte no café, era bem possível passar 

aqui uma tarde e descansar caso não tivéssemos 

outros planos.

O edifício Bok Su Lao foi originalmente 

construído em 1909 para servir como residência 

do reverendo William Gauld. Depois de morrer, 

em 1923, a casa passou a albergar o reverendo 

Hugh MacMillan, que esteve à frente da Escola 

de Teologia de Taipé, sendo posteriormente o lar 

do reverendo James I. Dickson, ligado à escola 

secundária de Tamkang. Originalmente, este 

edifício vermelho não tinha qualquer relação 

com café, mas o proprietário do café Bok Su 

Lao, Kevin Lin, conta que foi o destino que o 

juntou ao café e a este edifício centenário. Como 

o governo de Taiwan apoia a preservação e a 

revitalização do património, Lin aproveitou esta 

boa oportunidade para converter um pequeno 

espaço do edifício num café. Foi o proprietário 

que desenvolveu, além disso, o design de 

interiores e de produto deste espaço. O produto 

principal é o café preparado na hora, claro, mas 

estão disponíveis também mais de 20 produtos 

artísticos especialmente desenhados para este 

estabelecimento, como obras de arte em forma 

de grãos de café, imagens do reverendo George 

Leslie Mackay, fundador da Universidade de 

Aletheia, e produtos relacionados com a religião 

cristã, além de fotografias e desenhos de Lin. 

Pessoalmente, tenho preferência pelas chávenas 

de café com o desenho do Bok Su Lao e as fitas 

decorativas onde estão estampados os edifícios 

da universidade.

Além deste aspecto criativo, Lin também 

quer mostrar aos seus clientes o seu espírito de 

serviço. “Podemos guardar os postais escritos 

pelos nossos clientes e enviá-los numa data 

determinada. Este atendimento especial permite 

que os clientes e os seus amigos distantes 

sintam o carinho do manuscrito e também o 

espírito de Mackay.” E já que se fala neste toque 

humano, Lin também organiza exposições 

de arte e arrenda o espaço a artistas locais para 

eventos especiais, tais como aulas de arte ou 

clubes de leitura. O seu trabalho conta com o 

apoio e estima dos clientes e artistas e, por isso, 

ele espera que no futuro seja possível aumentar a 

venda de produtos culturais.

Abrir uma loja num local turístico é uma 

oportunidade única mas tem vários obstáculos. O 

proprietário tem de cumprir escrupulosamente as 

regras e não pode alterar sem permissão o interior 

ou o exterior do edifício. A simplicidade do design 

de interiores do café Bok Su Lao foi uma boa 

solução. Lin fez uso dos seus próprios produtos 

criativos e obras de arte para transmitir um certo 

charme e mostrar aos clientes a sua paixão. Com 

o seu envolvimento no funcionamento do café, o 

responsável rapidamente entendeu quais eram 

as preferências dos clientes e aperfeiçoou de 

imediato o seu serviço.

Alguns edifícios históricos de Macau 

albergam lojas e restaurantes. O Governo da 

RAEM e do Instituto Cultural têm dado muito 

apoio aos projectos de revitalização. No entanto, 

apercebi-me que estas lojas ou têm muitos 

produtos ou têm poucos e, na maioria dos casos, 

falta-lhes uma ligação forte ao próprio edifício. 

A falta de personalidade remete de certa forma 

para o desperdício do potencial do edifício. É 

verdade que produtos semelhantes, tais como 

postais, podem ser encontrados e vendidos na 

maioria das cidades turísticas. No entanto, um 

bom proprietário de uma loja poderá juntar ao 

mesmo pedaço de papel algum calor humano. 

Claro que um plano de negócio bem estruturado 

é importante, mas a capacidade de observação 

também é fundamental para o sucesso. Gerir um 

negócio criativo não é a mesma coisa que gerir 

um supermercado. Os lojistas devem ter espírito 

de iniciativa e entender os padrões de consumo e 

Vista sobre os edifícios históricos

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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Antes de dar a volta ao mundo, já tinha 

planeado escrever e publicar relatos de viagem. 

Penso que este desejo é comum à maioria dos 

viajantes. Fui escrevendo enquanto estava na 

estrada, e só o conteúdo do diário de viagem era 

o suficiente para fazer dois livros. Por isso, quando 

já tinha completado mais de metade do percurso, 

comecei à procura de uma editora com a ajuda de 

amigos. Por fim, encontrei a Reading Times, em 

Taiwan, e os editores gostaram do meu trabalho. 

Estreei-me no ano passado na literatura de 

viagem com Travel Between Hope and Pain, sobre 

a minha viagem à Ásia Central e ao Médio Oriente. 

A sequela do livro vai ser lançada em Setembro e 

é sobre a minha viagem à Europa, América do Sul 

e América Central.

Vários amigos perguntavam: “Sendo tu de 

Hong Kong, por que razão optaste por publicar 

em Taiwan?”

No que diz respeito à literatura de viagem, 

não sou o primeiro cidadão de Hong Kong a 

publicar em Taiwan. A Journey that Starts From 

the End of the Silk Road, de Chow Chung Wah, 

Daydream Traveller, de Ng Mun Mun, e vários 

livros de Susanna Cheung Chui Yung foram 

publicados em Taiwan muito antes de o meu livro 

estar pronto. Este ano foi lançada a obra de Ueda 

Riki, Quit Your Job, Hit the Road e, tanto quanto sei, 

outros viajantes de Hong Kong também estão a 

planear publicar as suas obras em Taiwan. Optei 

por Taiwan principalmente porque tem leitores. 

Taiwan tem uma população de 20 milhões de 

pessoas. Com fortes hábitos de leitura, Taiwan tem 

naturalmente mais leitores do que Hong Kong. E 

isso é evidente quando se olha para o volume da 

tiragem das primeiras edições. Em Hong Kong, as 

primeiras edições têm geralmente uma tiragem 

de mil cópias (algumas apenas 500 cópias). São 

poucas as vezes que as vendas justificam a aposta 

numa segunda ou terceira edição. Já em Taiwan, 

a primeira edição de uma obra costuma superar 

as duas mil cópias e o lançamento de edições 

subsequentes são comuns.

Existe outra razão para a minha opção: em 

Taiwan existe uma maior disponibilidade por 

parte dos leitores para a leitura de obras sérias e 

com muito texto. Por outras palavras, os leitores 

estão mais dispostos a ler obras de diferentes 

géneros porque o mercado em Taiwan é maior 

e os leitores têm mais qualidade. O meu livro é 

um registo mais sério de literatura de viagem e 

eu acredito que os leitores taiwaneses estão mais 

preparados para consumir este tipo de obras.

Se um escritor quer aventurar-se pelo 

mercado taiwanês, então porque é que os seus 

livros não são publicados em Hong Kong e depois 

enviados para Taiwan? Além da qualidade da obra, 

também a promoção e os canais de distribuição 

são essenciais para o sucesso da venda de um 

livro. Em Taiwan, com o apoio da editora, é mais 

fácil obter exposição mediática e organizar 

debates literários para promover as obras. Além 

disso, as livrarias em Taiwan dão prioridade aos 

livros publicados localmente e, como é evidente, 

vão dar ênfase a esses livros nas suas prateleiras, 

onde ficarão, além 

disso, por um maior 

período de tempo. Por 

isso, se procura chegar 

ao mercado taiwanês, 

é natural que o seu 

livro seja publicado em 

Taiwan.

Escolhi Taiwan em 

vez do interior da China, 

onde o mercado é maior, 

pelas seguintes razões: em primeiro lugar, tanto 

em Taiwan como em Hong Kong são utilizados 

os caracteres chineses tradicionais. Mesmo que 

a utilização seja por vezes diferente, raramente 

temos dificuldades de comunicação. Por isso, 

mesmo que um livro seja publicado em Taiwan, 

pode ser vendido directamente em Hong Kong, 

sem que para isso seja necessário converter numa 

outra língua ou versão. Em segundo lugar, se um 

trabalho incluir conteúdo politicamente sensível, 

a censura no interior da China pode ser uma 

verdadeira dor de cabeça. Em comparação com 

o interior da China, a liberdade de imprensa em 

Hong Kong e Taiwan é uma vantagem real.

É de realçar que a indústria da edição está 

em declínio tanto em Hong Kong como em 

Taiwan. É difícil publicar uma obra que tenha 

conteúdo de grande qualidade e que ao mesmo 

tempo seja comercializável. Tenho vários amigos 

que estão pessimistas em relação ao futuro do 

mercado editorial. Mas eu ainda acredito que uma 

sociedade precisa de bons livros. Talvez os hábitos 

de leitura mudem, mas um bom escritor acaba 

sempre por conseguir contar a sua história aos 

leitores. Portanto, continuemos todos a fazer um 

bom trabalho.

Publicar em Taiwan

Viaja pelo mundo, é colunista, autor do livro Travel Between 
Hope and Pain, co-fundador e editor-chefe do website 
IronShoe Travel Channel.

Lam Fai
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Durante um certo tempo, em Taiwan, 

qualquer coisa que estivesse relacionada com a 

educação cultural acabava por se tornar sempre 

numa espécie de “actividade”. Nas escolas, os 

professores e os estudantes estavam demasiado 

ocupados para cumprir as metas estabelecidas 

pelo Ministério da Educação. Na teoria, estas eram 

metas contempladas em políticas oficiais, que 

estavam relacionadas com a conduta, o talento 

artístico ou algo do género, mas que no fundo não 

passavam de simples actividades sem interesse. 

Com falta de recursos e de tempo, a forma mais 

fácil de cumprir estes objectivos era a organização 

de actividades como o “plano quadrienal para a 

criação de x, y ou z” ou “projectos de e-learning”. 

Depois de receberem estas instruções, os 

professores ficavam sobrecarregados, literalmente 

com uma pilha de trabalho –  preparavam as 

campanhas de promoção, faziam a inscrição 

dos estudantes, tiravam as suas fotografias e 

preparavam relatórios.

O mesmo acontece com os assistentes 

sociais. Há simplesmente demasiados casos para 

tratar e poucas pessoas para o fazer. O simples 

cumprimento de responsabilidades básicas 

já é extremamente difícil. Mas os assistentes 

sociais têm de lidar com muitos outros pedidos, 

sejam encomendas do governo, actividades de 

responsabilidade social das empresas (CSR na sigla 

inglesa), conferências de imprensa, identificação 

de casos de crianças carenciadas e assim por 

diante – tudo em nome da angariação de fundos. 

Há uma lista interminável de actividades para 

organizar, relatórios para escrever, contribuições 

para angariar e avaliações para fazer.

No sector cultural a situação é mais grave. 

Os professores sabem que o seu trabalho é 

ensinar. Os assistentes sociais sabem que o seu 

papel passa por apoiar e prestar assistência aos 

mais desfavorecidos. E qual é o trabalho de um 

profissional da cultura? Durante as dinastias 

Ming e Qing, quem trabalhava neste sector era 

geralmente visto de forma negativa, como sendo 

uma pessoa ociosa que trabalhava para a classe 

alta, dando apoio à organização de óperas ou de 

peças de teatro, escrita de literatura e jardinagem. 

Hoje em dia esta já não é uma ideia realista. A 

cultura já não é do domínio dos ricos. Pessoas de 

todas as classes sociais têm os seus próprios valores 

e cultura. Explorar esses valores e culturas é a base 

daquilo que hoje conhecemos por indústrias 

culturais e criativas. Mas este é um processo 

longo e difícil, que exige coesão social, uma forte 

auto-identificação e um contexto histórico ideal. E 

como é que estas pessoas vão angariar dinheiro? 

Através da organização de actividades.

Todas as propostas têm os mesmos 

elementos: objectivos, execução, orçamento, 

previsões. As avaliações são sempre feitas com 

base nestas estimativas iniciais. Nos meus 

primeiros anos de experiência profissional na 

indústria, dei por mim envolvida num destes 

episódios. Trabalhava com um grupo de teatro 

infantil. Nessa altura, a utilização do computador 

ainda não estava generalizada e o acesso à 

internet era feito apenas por via telefónica. A 

maioria dos documentos era escrita à mão e 

depois fotocopiada. Eu podia apresentar um 

orçamento de 100 mil dólares taiwaneses e 

apenas duas centenas de pessoas estariam 

presentes na plateia. Depois de submeter o meu 

relatório, fui inevitavelmente convocada pelo 

Ministério da Cultura, que me deu um puxão de 

orelhas. “Não fez gráficos. Por que razão é que em 

vez de um diagrama circular fez um gráfico de 

linhas? Onde estão os dados que dizem respeito 

à exposição nos meios de comunicação social? 

Qual é a relação entre a exposição aos média e a 

resposta do público? Com base no seu relatório, 

não consigo perceber quais são os benefícios 

deste projecto. Precisamos disso de forma a 

podermos proceder a uma avaliação”, diziam.

A solução são os números. Não interessa se 

a sua criação é brilhante, se tem uma recepção 

positiva ou se as bases da sua companhia de teatro 

são sólidas. Tudo isso tem de ser quantificado 

num conjunto de números apelativos. O trabalho 

sem fins lucrativos não pode ser calculado em 

dinheiro, mas tem de se reflectir no “público”. 

E o que é que uma pessoa pode fazer para se 

aproximar do mercado de massas? Organizar 

actividades. Iniciativas silenciosas não produzem 

benefícios. Tem de haver uma proliferação de 

eventos. Cerimónias aborígenes transformam-se 

em carnavais, actuações de teatro em festivais 

de arte. Locais históricos tornam-se mercados 

de artesanato, festivais rurais de cultura passam 

a ser mercados nocturnos. Os trabalhadores 

culturais são de certa forma profissionais de 

relações públicas. À primeira vista, todos estes 

acontecimentos parecem muito animados, mas 

na realidade falta-lhes uma base artística. 

A criatividade mede-se apenas pelas vendas
e pelo marketing?

Num seminário sobre projectos culturais 

públicos, um responsável fez a seguinte pergunta 

aos estudantes presentes: “A nossa cidade não 

tem florestas, minerais, indústria e agricultura. Que 

futuro económico irá ter a nossa juventude?”

Entre as centenas de estudantes, ninguém 

se atreveu a dar a resposta que o responsável 

esperava, mas houve quem murmurasse 

baixinho:  “Dinheiro”.

Poucas cidades do mundo podem gabar-

se desta forma. Mas será que queremos ver as 

nossas cidades tão empobrecidas até ao ponto de 

o dinheiro ser a única coisa que nos resta? É assim 

tão improvável que seja a cultura a impulsionar o 

desenvolvimento de uma cidade?

Utilizar a cultura para desenvolver uma 

cidade não é nada de novo. As indústrias culturais 

na Europa desenvolveram-se em antigas cidades 

industriais, dando um novo ímpeto económico a 

estes lugares. Bilbau, em Espanha, é um exemplo 

clássico. A conclusão do Museu Guggenheim 

e o gradual planeamento urbano ajudaram a 

transformar uma zona industrial atrasada num 

importante destino turístico europeu. Mesmo 

em cidades que prosperaram recentemente, as 

indústrias culturais são importantes. Abu Dhabi, 

por exemplo, criou o distrito cultural Saadiyat, uma 

ampla área que abrange o Louvre, o Guggenheim 

e outras instituições artísticas internacionais 

de topo, e que poderá vir a tornar-se no mais 

proeminente centro cultural do mundo. Mas o 

mais importante é a mensagem que este projecto 

deixa ao mundo – Abu Dhabi é mais do que 

petróleo.

Macau também começou a apostar no 

desenvolvimento cultural em 2010, com o 

objectivo de diversificar a economia. O que a 

diferencia de Abu Dhabi é que Macau já contava 

com uma forte componente cultural, incluindo 

as áreas classificadas como Património Mundial 

da UNESCO e uma relação de 400 anos entre o 

Oriente e o Ocidente. Então, o que impede Macau 

de deixar a sua marca cultural no mundo? Ao 

contrário das cidades previamente mencionadas, 

o que falta a Macau é um projecto cultural de 

destaque que possa dar vida a toda a cidade e 

despertar a atenção do mundo. Seria algo que se 

enraizasse profundamente na mente das pessoas 

– ou um género de “comunicação icónica”, como 

a denomina o urbanista Charles Landry. Uma 

cidade precisa de encontrar esse ícone para se 

destacar entre as outras cidades do mundo. Mas 

esses projectos são geralmente dispendiosos 

e controversos. Em Bilbau, o vice-presidente da 

câmara Ibon Areso enfrentou grande oposição do 

público em relação ao projecto do Guggenheim. 

Mas sem a sua sabedoria e coragem, Bilbau não 

teria gerado o chamado Efeito Guggenheim, 

e não teria encorajado empresas a investir 

posteriormente elevadas somas de dinheiro no 

planeamento urbano. Foi um investimento de 

alto risco e que pôs seriamente à prova a visão e 

gestão dos urbanistas.

Na realidade, em Macau não faltam gestores 

culturais com visão. Há uma década, a candidatura 

de Macau a Património Mundial da UNESCO foi 

aprovada. Este foi um projecto cultural muito 

importante, que colocou Macau em definitivo no 

mapa do mundo. Agora é necessário revitalizar 

a imagem cultural de Macau. Mas como? Talvez 

através da criação de novos projectos culturais, ou 

através do “Desfile por Macau, Cidade Latina” que 

é organizado há já vários anos, ou então através 

da Bienal de Macau, inspirada na de Veneza e já 

proposta anteriormente. Os nossos modelos de 

planeamento cultural estão prontos. O próximo 

passo é convencer o público de que a cultura 

pode mudar uma cidade.

Mudar uma cidade através da cultura

Escritora freelancer. Mestre em Artes pela Universidade 
Nacional de Arte de Taipé, Instituto Superior de Estudos 
Teatrais. Chang olha para a viagem como uma disciplina e, 
cada vez que se encontra num sítio desconhecido, aprende 
a olhar para as coisas de uma perspectiva diferente. Amazing 
Australia, An In-Depth Guide to Angkor e Lonely Planet IN Series: 

Taiwan são alguns dos trabalhos publicados pela autora.SiSi Chang
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Desde que o acesso à internet se tornou 

numa parte indispensável da vida moderna, o 

mundo virtual transformou-se literalmente no 

maior “poço de desejos” que a história alguma 

vez conheceu. Se alguém quiser “fazer um pedido 

ao universo” (um mantra que se tornou popular 

com o bestseller O Segredo, um guia para o 

crescimento espiritual), talvez a forma mais rápida 

de o concretizar seja no mundo virtual.

Já todos ouvimos contar histórias de pessoas 

que não vêem o seu talento reconhecido e 

vivem afundadas num mar de miséria ao não 

conhecerem mais nada além da rejeição – é o 

caso de John Kennedy Toole que, ao longo da 

vida, recebeu negas atrás de negas das editoras. 

Sem conseguir que pelo menos um dos seus 

livros fosse publicado, Toole perdeu a vida para 

a depressão e não teve oportunidade de ver o 

seu livro Uma Confraria de Tolos (A Confederacy 

of Dunces) ganhar o Prémio Pulitzer. O romance 

tornou-se num bestseller popular e numa obra 

de culto.

Se hoje Toole fosse um internauta, o seu 

destino poderia ser rescrito. Bastava sentar-se ao 

computador e publicar o seu trabalho na livraria 

digital da Amazon, tal como fez Hugh Howey com 

Wool – o autor foi responsável por publicar o seu 

próprio livro. Publicado em formato digital, Wool 

teve tanto sucesso de vendas que despertou a 

atenção das editoras tradicionais que quiseram 

fazer negócio com Howey.

Claro que os casos frustrados de talentos não 

reconhecidos não vão desaparecer da noite para 

o dia. Mas pelo menos a internet veio abrir uma 

janela de oportunidades àqueles que querem ser 

artistas. Em vez de esperar que a sorte venha bater 

à porta, estas pessoas podem tomar a iniciativa 

para alcançarem o que querem. As plataformas 

de crowdfunding, os blogues e os websites de 

partilha de conteúdo ajudam a manter um alto 

grau de independência, e os artistas podem evitar 

o filtro de chefias superiores, chegar directamente 

ao público ou clientes e avaliar a sua popularidade 

com base no número de “likes” recebido e no 

volume de livros vendidos.

A Threadless, fundada em 2000 nos 

Estados Unidos, foi uma das primeiras empresas 

de comércio electrónico a enriquecer com o 

crowdfunding. O seu modelo de funcionamento é 

essencialmente o seguinte: os utilizadores podem 

submeter a qualquer altura na internet o design de 

t-shirts e os membros do Threadless vão analisar 

e dar a opinião sobre o que gostam e o que não 

gostam. A Threadless selecciona semanalmente 

os designs que obtiveram mais pontos ou foram 

mais controversos e colocam-nos à venda, 

partilhando os lucros com os designers. Embora 

a produção de cada peça seja limitada, é possível 

fazer a reimpressão de produtos esgotados caso 

um número significativo de pessoas estejam 

interessadas.

Ao usar estes websites como plataforma 

de marketing, os designers podem mostrar em 

primeira mão as suas ideias criativas e os clientes 

encarregam-se do processo de tomada de 

decisão. Quão na moda está o estar na moda? 

No admirável novo mundo da internet, questões 

como esta já não são definidas por um pequeno 

grupo de pessoas.

Lojas digitais como a Threadless, que estão a 

fazer furor, encontraram designers colaboradores 

entre o comum dos mortais. A Society6 apresenta 

produtos de decoração de interiores desenhados 

por internautas, incluindo tapetes, almofadas e 

cortinas para a casa de banho. Da perspectiva 

dos consumidores, estas obras de arte podem ser 

amadoras, mas são apresentadas como objectos 

relativamente raros e mais personalizados, o que 

faz com que vestir a mesma roupa que outra 

pessoa seja bastante improvável. Além disso, estes 

não são como os produtos de grandes marcas 

fabricados em série, que tendem a ser superficiais 

e não dão ao consumidor uma sensação de 

participação.

O final da Primavera de 2015 assistiu à 

oferta pública inicial do Etsy, o maior website 

do mundo de comércio electrónico P2P (peer-

to-peer) de objectos feitos à mão ou produtos 

vintage (têm de ter pelo menos 20 anos). A Etsy 

precisou de apenas dez anos para transformar 

uma startup numa empresa de capital aberto 

utilizada por compradores e vendedores 

de todo o mundo. O Etsy não deve a sua 

popularidade apenas a um motor de busca 

altamente personalizado e às funcionalidades 

em permanente inovação, mas talvez também 

à singular estratégia comercial, que procura a 

satisfação das novas expectativas da era pós-

industrial – os padrões de produção e consumo 

são impulsionados por um profundo sentido 

de humanidade e participação.

O individualismo pode ter os seus limites, 

mas nós testemunhámos no século XXI como 

a internet pode efectivamente adaptar-se 

à ideologia de uma pessoa e dar vida a um 

movimento social radical e massivo, e a um 

fenómeno cultural de raiz. Esta é uma força que 

tem de ser considerada.

Fazer um pedido cósmico

8a edi�‹o

Vencedora do Prémio Literário de Taipé, Prémio Literário 
China Times, Prémio Literário Lin Rong San e Prémio 
Literário Liang Shih-chiu. Ruby gosta de poesia e ensaios, 
de fotografia e desenho; adora descobrir o velho e o novo, 
o humor requintado e a verdade no absurdo; espera poder 
desempenhar um papel num dos filmes de Lou Ye e escrever 

letras para músicos que admira.Ruby Chen
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