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　　Os eSports estão a crescer exponencialmente e agora podem ser um desporto e 

uma profissão. Nos últimos anos, esta onda também assolou Macau e é provável que 

venha a tornar-se numa indústria para promover a integração da indústria cultural de 

Macau e da cidade inteligente. No Destaque, um jogador local de eSports, os 

responsáveis pela Federação de Jogos Electrónicos de Macau e pelo 178ESports são 

convidados a partilhar as suas opiniões sobre o desenvolvimento dos eSports em 

Macau e a explorar a indústria local de eSports.

　　Uma mostra de cinema com background cultural e visão internacional é uma 

plataforma importante para o intercâmbio cultural e pode oferecer uma oportunidade 

para o desenvolvimento da indústria cinematográfica. Na secção Evento, cobrimos o 

Festival de Cinema entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Além disso, o 

produtor do filme de abertura Ira de Silêncio, Song Wen, bem como o jovem realizador 

local Chao Koi Wang, vêm a palco partilhar, a partir da sua perspectiva profissional, 

como podem os festivais de cinema ajudar os cineastas a crescer e desenvolver-se. 

As máquinas de venda automática de lembranças apresentadas pela MEEET Macau 

foram lançadas no mercado há menos de um ano, mas já estão instaladas em vários 

locais de Macau, com o objectivo de proporcionar uma experiência de compra de 

lembranças que combinam criatividade e estética colorida. Na secção História da 

Marca, os dois fundadores deste projecto, Miquelina Hoi e Ken Ho, são convidados a 

apresentar estas máquinas de venda automáticas de lembranças.

　　Como de costume, os nossos bloggers partilham os seus pontos de vista e 

novidades sobre as indústrias criativas pelo mundo, na secção "Blogues", trazendo aos 

leitores a mais actualizada informação cultural e criativa.
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Por Hazel Ma　Fotos cedidas por Wong Chi Kin, Gary Wong e pelos entrevistados

　　Nos últimos anos, os eSports têm-se tornado cada vez mais populares em Macau. Os videojogos já não são apenas um entretenimento para 
gamers, tornaram-se uma oportunidade de carreira à medida que a indústria dos eSports ganha dinamismo. Jogar videojogos profissionalmente 
é algo que agora tem um grande potencial. O governo de Macau lançou iniciativas para desenvolver as indústrias culturais e criativas e tornar 
Macau numa cidade inteligente. Impulsionados pela Internet, os eSports são uma actividade emergente que pode contribuir para integrar estas 
duas direcções de desenvolvimento. Nesta edição, convidamos um jogador de eSports local, os responsáveis pela Federação de Jogos 
Electrónicos de Macau e pelo 178Esports a dar-nos uma ideia do sector de eSports do território e do mercado local.

Indústria de eSports de
Macau preste a decolar
Indústria de eSports de
Macau preste a decolar

gamers



　　“Não fiques a jogar videojogos o dia todo! Não é bom para o teu futuro.” Era isto que os pais diziam aos seus filhos 
quando eles jogavam. Porém, jogar videojogos tornou-se hoje uma profissão. Agora, os jogadores profissionais são 
celebridades e potenciais participantes nos Jogos Asiáticos. A indústria dos eSports está a ganhar dinâmica, acumulando 
um valor de mercado na ordem dos milhares de milhões. Quando os eSports se tornaram uma moda noutras regiões, Macau 
também se apercebeu da oportunidade e começou a fomentar a sua própria indústria de eSports. A Federação de Jogos 
Electrónicos de Macau, fundada em Abril deste ano pelo seu actual presidente Mario Ho e por um grupo de pessoas com 
interesses similares, pretende construir uma plataforma que crie oportunidades para os jovens adultos locais.

Servir de ponte entre o Oriente e o Ocidente

　　Segundo Ho, embora Macau tenha começado a desenvolver os eSports tarde quando comparado com Hong Kong e o interior da China, 
este pequeno território tem vantagens únicas. O seu conveniente processo de vistos, background cultural e forte experiência no acolhimento 
de feiras internacionais são factores competitivos apelativos para que clubes e equipas de eSports participem em competições realizadas 
em Macau. Além disso, as estâncias turísticas topo de gama de Macau e o seu estatuto de Cidade Criativa na área da Gastronomia 
reconhecida pela UNESCO serão úteis para atrair recursos de eSports.

　　Como cidade internacional em que o Oriente encontra o Ocidente, Macau pode servir de ponte para a indústria dos eSports de ambos 
os lados. “Devemos jogar a carta internacional e tornar-nos na ponte que liga o mercado do interior da China ao mercado internacional”, 
diz Ho, sublinhando que Macau pode ajudar as equipas de eSports profissionais do interior da China a entrar em torneios internacionais e 
contribuir para que organizações internacionais entrem no gigantesco mercado chinês à medida que o sector dos eSports do interior da 
China se foca no desenvolvimento de clubes, organização de eventos de eSports e formação de jogadores.

Mario Ho

Só é preciso saber jogar videojogos?

　　Qual é a diferença entre jogar videojogos informalmente e profissionalmente? Ho deu esta definição simples: depende se estamos a 
jogar por entretenimento ou se aquela é a nossa carreira. “Os eSports não têm grandes diferenças dos desportos tradicionais. É muito difícil 
ser um jogador profissional. Por exemplo, se eu estiver no Reino Unido e souber jogar futebol, isso não faz de mim jogador das camadas 
jovens ou da equipa principal do Manchester United, com hipóteses de vir a disputar jogos na Premier League. O mesmo acontece com os 
eSports. Sem competências profissionais e o devido treino, não se pode entrar no mundo dos eSports”, explica Ho. 

　　Ho é gamer desde miúdo. Mas só encontrou os eSports quando se tornou empreendedor no interior da China após terminar o curso. 
Durante a sua jornada empresarial, conheceu vários programadores de jogos, estrelas de eSports e directores de clubes de eSports. Aos 
poucos, desenvolveu a ideia de criar uma organização de eSports em Macau. “Tendo estes recursos à mão de semear, sentimos que 
devíamos assumir a responsabilidade de contribuir para que a indústria de eSports prosperasse no território”, afirma Ho.
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　　Nos últimos anos, os eSports têm-se tornado cada vez mais populares em Macau. Os videojogos já não são apenas um entretenimento para 
gamers, tornaram-se uma oportunidade de carreira à medida que a indústria dos eSports ganha dinamismo. Jogar videojogos profissionalmente 
é algo que agora tem um grande potencial. O governo de Macau lançou iniciativas para desenvolver as indústrias culturais e criativas e tornar 
Macau numa cidade inteligente. Impulsionados pela Internet, os eSports são uma actividade emergente que pode contribuir para integrar estas 
duas direcções de desenvolvimento. Nesta edição, convidamos um jogador de eSports local, os responsáveis pela Federação de Jogos 
Electrónicos de Macau e pelo 178Esports a dar-nos uma ideia do sector de eSports do território e do mercado local.

Colaboração transversal chama a atenção

　　Desde a sua fundação em Abril, a Federação de Jogos Electrónicos de Macau 
estabeleceu acordos de cooperação estratégica com diversas organizações, ao 
mesmo tempo que organizava vários eventos em Macau, incluindo o 2018 Macao 
E-Sports Carnival realizado em meados de Junho que convidou equipas de topo do 
interior da China para competir em jogos populares como Honour of Kings e 
Playerunknown’s Battlegrounds. Na perspectiva de Ho, o evento valeu a Macau algum 
reconhecimento na Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, e parte 
das inovações pode ser reproduzida no futuro. Por exemplo, o evento convidou umas 
quantas estrelas de cinema para estarem presentes e jogarem por entretenimento. 
Através de uma colaboração transversal, o evento pretendia cativar uma audiência 
mais alargada que pudesse não estar familiarizada com os eSports.

　　A partir do próximo ano, a Federação de Jogos Electrónicos de Macau vai organizar 
pelo menos dois eventos de eSports internacionais anualmente. Além disso, a federação 
também irá organizar seminários e conferências para equipas de eSports e programadores 
trocarem ideias, com o objectivo de facilitar oportunidades aos jovens adultos interessados 
em eSports em Macau. Acresce que a federação planeou organizar uma competição de 
eSports na Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau no final deste ano 
ou no início do próximo, para encorajar o intercâmbio entre diferentes jogadores 
profissionais da Área da Grande Baía.

O Macau E-Sports Carnival 2018 foi um grande evento de eSports organizado em Junho deste ano

Jogadores participantes desfrutam da alegria da vitória

Educar a geração mais velha

　　De acordo com o relatório referente ao sector de eSports na China em 2018 (2018 China 
E-Sports Sector Report) lançado pela Tencent e outras organizações, o número de praticantes de 
eSports no interior da China é já superior a 300 milhões, contribuindo para um mercado na ordem 
dos 8,48 mil milhões de yuan. No ano passado, o Conselho Olímpico da Ásia listou oficialmente os 
eSports como modalidade para os Jogos Asiáticos de 2022 em Hangzhou. Todavia, muitas pessoas 
continuam a não ver com bons olhos os eSports, equiparando-os ao vício do jogo. Por esse motivo, 
Ho considera que educar a geração mais velha será um dos principais objectivos da federação no 
futuro. A Federação de Jogos Electrónicos de Macau irá cooperar com os serviços de educação e 
organizar seminários nas escolas de modo a ajudar os pais e os estudantes a saber mais sobre 
eSports. “Creio que as ideias erradas acerca dos eSports têm origem na geração mais velha, na 
geração dos nossos pais. Por isso, para nós é essencial educá-los acerca de eSports”, afirma Ho.

　　“A indústria de eSports de Macau vai arrancar. Só precisamos de algum tempo para fazer 
acontecer”, diz Ho com confiança.
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Honour of Kings
Playerunknown’s Battlegrounds

2018 China
E-Sports Sector Report

A estrela de cinema de Hong Kong Shawn Yue 
esteve presente no evento como convidado

A Federação de Jogos Electrónicos de Macau 
estabeleceu parcerias com várias organizações

Mario Ho defrontou jogadores profissionais de 
eSports no E-Sports Carnival



Os eSports são máquinas de fazer dinheiro

　　Segundo Chiu, muitas pessoas não conseguem distinguir entre jogar profissionalmente ou informalmente porque ainda encaram 
os jogos electrónicos como uma actividade de lazer e não como uma modalidade competitiva. Todavia, a mentalidade é muito 
diferente quando se joga profissionalmente. “Aliás, os jogadores de eSports obtêm rendimento através de vários canais, como a 
publicidade e as transmissões online em directo”, revela Chiu, explicando as fontes de rendimento e o potencial de carreira dos 
jogadores profissionais. “Em geral, os jogadores de eSports assinam contrato com um agente. É semelhante ao que se passa com 
as celebridades da Internet.”

　　Muitas pessoas pensam que os jogadores de eSports têm uma carreira profissional relativamente curta. A época áurea para os 
jogadores profissionais é dos 16 aos 20 anos e, depois de chegaram a essa idade, os reflexos dos jogadores profissionais começam 
a declinar, bem como a sua habilidade para controlar totalmente as suas mãos. No entanto, Chiu possui uma opinião diferente: 
“Acredito que essa teoria corresponde apenas a meia-verdade, porque há diferentes tipos de competições de eSports. Também há 
jogos de cartas que não exigem um grande comando das mãos. Nesse caso, quanto mais velhos, ou melhor, quanto mais experientes 
forem os jogadores, melhores praticantes serão”.

Inspirado por campeões mundiais

　　Chiu começou a jogar jogos electrónicos quando era pequeno. Mas é completamente diferente fazê-lo por diversão ou 
profissionalmente. A vitória de uma equipa lendária de Taiwan no campeonato mundial foi o clique que levou Chiu a entrar nos 
eSports.

　　Chiu recorda-se que, naquela altura, os eSports tinham começado a emergir na Ásia. Ele sentiu-se confiante ao ver que uma 
equipa de eSports asiática tinha sido capaz de chegar ao campeonato mundial e tornar-se campeã do mundo. A partir desse 
momento, quis tornar-se jogador profissional. Mas a jornada de Chiu nos eSports não tem sido fácil. Em primeiro lugar, deparou-se 
com a oposição dos seus familiares. “De início eles eram contra a ideia, mas eu falei com eles pacientemente. Acabaram por decidir 
dar-me dois anos para experimentar. Se não funcionasse, voltava para a escola”, conta Chiu. “Agora sou jogador profissional a 
tempo inteiro com um salário mensal de 12 mil patacas. Treino oito a nove horas todos os dias. Também preciso de treinar em locais 
profissionais e preparar-me para as competições. Não é diferente de outros trabalhos normais.”

　　O jogador de eSports de Macau Chiu Hong Lok entrou para a indústria dos eSports logo após terminar o ensino 
secundário. Durante os seus cinco anos de carreira profissional, tem disputado várias competições de eSports em Macau, 
no interior da China e em Hong Kong, conquistando alguns títulos. No ano passado, até participou nos World Cyber Games, 
alcançando os quartos-de-final em representação de Macau. É um dos melhores jogadores profissionais que o território 
possui. Apesar dos seus feitos, Chiu acredita que a indústria de eSports de Macau ainda está numa fase inicial e falta-lhe 
uma equipa que represente verdadeiramente a cidade.

Chiu Hong Lok
Jogador de eSports de Macau
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Educar a geração mais velha

　　De acordo com o relatório referente ao sector de eSports na China em 2018 (2018 China 
E-Sports Sector Report) lançado pela Tencent e outras organizações, o número de praticantes de 
eSports no interior da China é já superior a 300 milhões, contribuindo para um mercado na ordem 
dos 8,48 mil milhões de yuan. No ano passado, o Conselho Olímpico da Ásia listou oficialmente os 
eSports como modalidade para os Jogos Asiáticos de 2022 em Hangzhou. Todavia, muitas pessoas 
continuam a não ver com bons olhos os eSports, equiparando-os ao vício do jogo. Por esse motivo, 
Ho considera que educar a geração mais velha será um dos principais objectivos da federação no 
futuro. A Federação de Jogos Electrónicos de Macau irá cooperar com os serviços de educação e 
organizar seminários nas escolas de modo a ajudar os pais e os estudantes a saber mais sobre 
eSports. “Creio que as ideias erradas acerca dos eSports têm origem na geração mais velha, na 
geração dos nossos pais. Por isso, para nós é essencial educá-los acerca de eSports”, afirma Ho.

　　“A indústria de eSports de Macau vai arrancar. Só precisamos de algum tempo para fazer 
acontecer”, diz Ho com confiança.

Macau ainda não tem uma equipa profissional

　　Muitos praticantes de eSports por todo o mundo gozam de um rendimento bastante 
interessante e de um grande potencial de carreira, o que torna a profissão de jogador 
de eSports um emprego de sonho para muitos. Mas qual é a situação dos jogadores de 
eSports em Macau? Na perspectiva de Chiu, a indústria de eSports do território ainda 
está a crescer, o que faz com que muitos talentos interessados em tornarem-se 
jogadores profissionais não consigam encontrar trabalhos com um rendimento estável. 
Actualmente, há jogadores bem-sucedidos e activos no interior da China, Hong Kong e 
Taiwan. “Para já, o mais difícil é não termos uma equipa estável que represente Macau. 
Os eSports de Macau estão a desenvolver-se lentamente e, como tal, não possuímos 
uma infraestrutura madura. A maior parte das vezes, quando participamos em 
competições de eSports noutras regiões, temos de ser nós a pagar as despesas de 
transporte e alojamento. E é incerto se vamos ter sucesso ou não. Porém, o mais importante 
é que Macau precisa de ter uma equipa que represente o território. Caso contrário, é 
difícil atrair os jovens a juntar-se”, conclui Chiu.
 
　　Muitas entidades em Macau têm estado activas na organização de competições 
pela cidade. Contudo, na opinião de Chiu, há vantagens e desvantagens nisso, porque 
há muitos torneios internacionais que podem atrair turistas, mas que podem não 
fomentar a participação dos jovens jogadores locais. Por outras palavras, estes torneios 
não estão a encorajar os talentos locais a dedicarem-se aos eSports.

Formar jogadores locais é crucial para o desenvolvimento futuro

　　Embora não seja fácil a indústria dos eSports arrancar em força, Chiu continua a ter uma 
atitude positiva no que toca ao desenvolvimento desta na cidade, devido às vantagens de que 
Macau desfruta. “A força de Macau está nos recursos abundantes em termos de locais para 
eventos e hotéis, o que é excelente para organizar grandes provas internacionais”, afirma. O 
facto é que Macau tem muitas instalações de qualidade para eSports, mas será preciso muito 
mais do que isso para tornar as competições de eSports numa indústria. “Estamos a ter um 
problema geracional em Macau. Não temos jogadores jovens para seguirem as pisadas dos 
seus antecessores”, diz Chiu, acreditando que Macau pode aprender com Hong Kong e Taiwan 
e criar cursos de eSports para alimentar talentos futuros.

　　“Não é assim tão difícil seguir um sonho”, sublinha Chiu, encorajando as pessoas que têm 
interesse em tornar-se jogadores profissionais. “É só preciso dar o primeiro passo. A seguir 
a isso, o sucesso fica mais perto.”

Jogadores de eSports a treinar no seu local de treino
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League of Legends and Playerunknown’s Battlegrounds são 
os jogos de eSports mais populares recentemente 

Chiu Hong Lok (segundo à direita) representando 
Macau num evento de eSports, com os seus 

companheiros de equipa.

Macau apresenta vantagens para acolher 
competições de eSports de grande escala porque a 
cidade tem um conjunto de locais adequados

League of Legends Playerunknown’s Battlegrounds
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　　De acordo com um relatório da agência de conteúdo digital Limelight Networks, os jovens adultos norte-americanos 
passam mais tempo a assistir a eSports do que a desportos tradicionais. A criação da Federação de Jogos Electrónicos de 
Macau em Abril deste ano significou a penetração dos eSports na sociedade mainstream de Macau e Hong Kong. O 
178Esports, primeiro centro eSports de Macau com empregadas (maids), também surgiu na cidade durante este período. 
O 178 é gerido por Keith Law e Jay Cheang. Ambos vão partilhar a sua opinião sobre a indústria dos eSports. Law explica 
que o centro se chama 178 porque tem semelhanças homófonas com a palavra “juntos” em mandarim. E isso é exactamente 
o que está no cerne dos eSports. “Quando falamos de eSports, não falamos de individualismo. Falamos de espírito de 
equipa e cooperação. Vamos jogar juntos”, resume Law.

Jay CheangKeith Law
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Cultura de maid como novidade

　　A cultura maid do Japão varreu o globo, mas ainda não tinha penetrado no mercado de Macau. O 
178Esports aproveitou a oportunidade e incluiu-a no seu espaço de eSports. “Os eSports e a cultura maid 
são parte importante da cultura Otaku. Encontramos sempre cosplayers nas exposições de jogos, por isso 
quisemos atrair gamers de ambos os sexos para o nosso centro de experiências em eSports através dessa 
cultura”, revelam Law e Cheang.

　　No entanto, arrancar com um negócio novo é difícil. Quando se estavam a preparar para abrir o 178, 
perceberam que era difícil contratar maids. “As candidaturas que recebemos eram de pessoas que 
pensavam que queríamos apenas abrir um maid café. Mas acabámos por conseguir encontrar as pessoas 
certas graças à ajuda dos nossos amigos”, diz Law. “Aqui, as maids são sobretudo jogadoras de topo de 
Honour of Kings e cosplayers.”

Não é um cibercafé normal 

　　Inaugurado em Dezembro de 2017, o 178 já funciona há mais de meio ano. Mas os residentes de Macau 
ainda não estão realmente familiarizados com o centro de experiências em eSports. “O nosso público-alvo 
são os profissionais de colarinho branco. O nosso centro de eSports presta particular atenção ao serviço e 
à criação de um ambiente que é confortável e acolhedor”, afirmam Law e Cheang, explicando o que o 178 
oferece. O 178 é o primeiro centro de eSports que inclui a cultura maid. Funciona como um clube privado, 
com uma secção de jogos mobile, salas VIP, secção de PC e secção de PC topo de gama. “Efectuámos um 
investimento inicial de cerca de um milhão de patacas. No primeiro mês angariámos 2.000 membros. Penso 
que a nossa popularidade no mercado está muito relacionada com o nosso posicionamento topo de gama 
no sector dos serviços eSports. Ainda não há muita concorrência no mercado local”, afirma Cheang.

　　“As nossas empregadas fazem equipa com os nossos clientes e jogam com eles. Também temos 
jogadores profissionais normais que estão sempre no centro. Temos um jogo estratégico como 
Playerunknown’s Battlegrounds. Quando se joga este jogo é preciso ter muita coisa em conta, como por 
onde vamos, como pegamos na arma, etc. Os nossos jogadores profissionais podem fornecer orientações 
aos nossos clientes. Eles actuam como os personal trainers no ginásio. Outros cibercafés não possuem 
estes serviços”, ilustra Law. 

Director do 178Esports Director do 178Esports

178Esports:
O primeiro centro de experiências
eSports de Macau
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maids
Honour of Kings cosplayers
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O 178Esports oferece computadores preparados para eventos de eSports, permitindo que os jogadores aproveitem ao máximo a experiência de jogo

Keith e Jay mostram os seus “dotes futebolísticos”
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O 178Esports é o primeiro centro
eSports em Macau a integrar a cultura 

As maids aplaudem os jogadores

O 178Esports está cheia de paixão e amor

Direcção de operações dos centros de eSports

　　Actualmente, Macau não possui uma cadeia industrial completa de eSports. Isto é 
particularmente problemático porque os eSports não estão oficialmente listados 
enquanto modalidade desportiva e jogar videojogos ainda é encarado por muitos locais como 
um comportamento censurável. Isto dissuade os jovens de ingressar nesta actividade. “Um 
exemplo são os comentadores de transmissões online em directo. Organizámos há tempos 
uma Competição de Intercâmbio entre Taiwan, Hong Kong e Macau de Playerunknown’s 
Battlegrounds. E não tivemos um comentador de Macau que fosse tão profissional como 
os de Hong Kong”, acrescenta Cheang.

　　“Em Xangai e Shenzhen, a tarifa horária de um cibercafé varia entre 20 e 50 yuan. 
E é difícil arranjar lugar! Nós cobramos cerca de 20 patacas por hora. De momento, o 
nosso negócio está a correr bem. Alcançámos equilíbrio entre despesas e receitas 
porque não temos um grande investimento. Como tal, recuperámos todo o investimento 
que fizemos em seis meses. Além disso, cooperamos regularmente com a Organização 
de Profissões de Jogos Electrónicos de Macau. O resultado tem sido excelente. 
Descobrimos vários jogadores de eSports”, contam Law e Cheang.

As vantagens e desvantagens dos eSports de Macau

　　Apesar da escala reduzida da cidade, a indústria de eSports de Macau tem muito potencial. 
“Macau é a Las Vegas da Ásia. Tem capacidade para acolher competições regionais e internacionais. 
Actualmente, as grandes competições de eSports fazem tournée por diferentes locais. Por isso, em 
termos relativos, Macau é rico em infraestruturas relevantes, dado que a cidade possui  muitos hotéis 
e espaços adequados a eventos”, afirmam os empresários. Quando questionado acerca de apoios do 
governo local, Law declara: “O reconhecimento é o aspecto mais importante para a indústria poder 
impulsionar o desenvolvimento dos eSports, uma vez que os jogadores precisam de sentir que são 
reconhecidos como jogadores profissionais pelo público e pelo sector”. Cheang acrescenta que os 
jogadores de eSports ainda não são alvo desse reconhecimento enquanto praticantes de uma 
modalidade e, como tal, não recebem subsídios do governo. “Muitos jogadores têm de pagar as 
suas despesas. Alguns até já se mudaram para Taiwan em busca de melhores oportunidades. 
Muitos destes jogadores têm potencial para se tornarem grandes estrelas, mas afastam-se 
gradualmente do círculo dos eSports devido à falta de reconhecimento.”

Playerunknown’s 
Battlegrounds

tournée

maid

maids



Cultura de maid como novidade

　　A cultura maid do Japão varreu o globo, mas ainda não tinha penetrado no mercado de Macau. O 
178Esports aproveitou a oportunidade e incluiu-a no seu espaço de eSports. “Os eSports e a cultura maid 
são parte importante da cultura Otaku. Encontramos sempre cosplayers nas exposições de jogos, por isso 
quisemos atrair gamers de ambos os sexos para o nosso centro de experiências em eSports através dessa 
cultura”, revelam Law e Cheang.

　　No entanto, arrancar com um negócio novo é difícil. Quando se estavam a preparar para abrir o 178, 
perceberam que era difícil contratar maids. “As candidaturas que recebemos eram de pessoas que 
pensavam que queríamos apenas abrir um maid café. Mas acabámos por conseguir encontrar as pessoas 
certas graças à ajuda dos nossos amigos”, diz Law. “Aqui, as maids são sobretudo jogadoras de topo de 
Honour of Kings e cosplayers.”
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Ken Ho

Miquelina Hoi

Baixar os custos de operação é fundamental

　　O principal objectivo das máquinas de venda automática de lembranças é poupar dinheiro ao 
negócio. Isto permite que Ken e Miquelina invistam mais recursos nos produtos. “Baixar os custos de 
operação é a nossa principal preocupação. Para assegurarmos um desenvolvimento sustentável temosde 
garantir que dispomos de capital suficiente para investir na área certa. Isto é especialmente importante 
quando apenas temos uma quantidade limitada de capital. Arrendar um espaço comercial e tratar do design 
de interior custa muito dinheiro. Então, teríamos um montante significativamente menor de capital para 
investir no design de produto e no marketing”, refere Ken.

　　“De momento, todas as nossas máquinas de venda são de outros fornecedores. Podemos modificar as 
máquinas de acordo com os produtos que queremos vender”, diz Miquelina. Tendo lançado o projecto em 
Novembro de 2017, a MEEET arrendou espaços a outros negócios de grande envergadura para ali instalar as 
suas máquinas de venda automática, e há mais de 20 máquinas em Macau até agora. Estas máquinas 
podem ser encontradas junto de sítios de património mundial, centros comerciais e hotéis, etc.

Os produtos são o que realmente interessa para a marca

　　A MEEET foi fundada por Miquelina Hoi e Ken Ho, talentos profissionais com anos de experiência de trabalho 
e especialização. “Sou bom em design, mas bons designs funcionam com marketing adequado. Precisamos da 
experiência de marketing da Miquelina para fazer o nosso negócio viável”, diz Ken Ho, responsável pelo design 
da marca. Enquanto directora de marketing da MEEET, Miquelina trata de todos os aspectos da gestão de negócio 
além do markerting, incluindo a selecção de locais para as máquinas de venda, plano de negócios, 
exploração de mercado, etc. As diferentes especializações de Ken e Miquelina permitem à MEEET ser 
bem-sucedida em Macau.

　　As lembranças da MEEET têm designs temáticos de património mundial e de festivais, visando 
apresentar o património cultural único de Macau. “Macau acolhe 32 milhões de visitantes todos os anos, o 
que naturalmente gera um grande mercado para lembranças. Neste momento há várias lojas focadas nesta 
área do mercado, mas na verdade muito poucas marcas oferecem aos clientes produtos únicos. A principal 
razão para isto é que apenas alguns negócios investem recursos em design de produto e marketing. Foi aqui que a 
MEEET encontrou a sua oportunidade”, diz Miquelina.

　　Recentemente, uma série de máquinas de venda automática coloridas apareceu junto a algumas atracções turísticas e destinos de compras 

de Macau. Nestas máquinas de venda automática, turistas e residentes de Macau podem comprar delicadas lembranças locais. Estas máquinas 

de venda únicas são trazidas ao público pela MEEET. A MEEET vende lembranças fundidas com design temático de património mundial e 

festivais, bem como inovação cultural e estéticas coloridas, apresentando a cultura única de Macau. Depois do seu lançamento, levou menos 

de um ano para que estas máquinas de venda automática de lembranças penetrassem em várias áreas de Macau. Presentemente, os 

consumidores podem encontrar máquinas de venda automática de lembranças em muitas localizações.

Por Jasper Hou  Fotos cedidas por Wogn Chi Kin, Gary Wong e pelos entrevistados

Uma experiência de compras criativas em Macau

Conhecer as máquinas de venda
automática de lembrança apresentadas pela MEEET
Conhecer as máquinas de venda
automática de lembrança apresentadas pela MEEET

Uma experiência de compras criativas em Macau
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Lembranças variam consoante os locais de venda

　　Há mais de 100 lembranças diferentes disponíveis nas máquinas de venda automática. A 
MEEET escolhe as lembranças para as máquinas de venda automática com base em dados de 
perfil dos visitantes, tais como a preferência dos consumidores, o poder de compra, etc. “A Torre 
de Macau tem muitos visitantes de diferentes grupos. Por isso tivemos de instalar várias máquinas 
de venda ali, oferecendo aos visitantes uma selecção de lembranças mais abrangente”, diz Ken. 
“Na Doca dos Pescadores, por outro lado, temos apenas uma máquina de venda. Escolhemos 
lembranças da Capela da Nossa Senhora da Penha para esta máquina, por estarem em sintonia 
com o ambiente romântico daquela área.”

　　Uma vez que a MEEET reduziu os custos de arrendamento de um espaço comercial e de 
mão-de-obra, os seus produtos têm preços atractivos. Um postal, por exemplo, custa apenas 
MOP10, enquanto o produto mais caro custa cerca de MOP75. “O computador regista 
automaticamente as vendas das máquinas de venda automática. As estatísticas mostram 
que desde Novembro do ano passado até agora as nossas máquinas venderam em média 
3.000 a 5.000 produtos por mês”, refere Miquelina.

Lembranças requintadas  sob o tema de 
património mundial de Macau

As máquinas de venda automática em exposição no Festival
de Compras`de Macau 2017 rteceberam imensa atenção 

Produtos que combinam as cores vermelha e verde revelam
o charme cultural da China e do ocidente

Distribuição

Novos produtos chamam atenção para o ambiente natural de Macau

　　A MEEET ainda não alcançou lucros mas, de acordo com as estimativas de Miquelina, a 
marca conseguirá atingir um equilíbrio entre despesas e receitas em Outubro deste ano. 
“Temos um investimento inicial de sete dígitos para este projecto”, diz Miquelina. “De momento, 
muitos produtos culturais do mercado focam-se apenas em várias formas específicas, 
faltando-lhes visão para a sua marca. A MEEET não vende apenas produtos. Todas as 
nossas lembranças do Festival do Dragão Embriagado, por exemplo, têm uma apresentação 
da história do festival, dos seus rituais e outras informações culturais relacionadas.” 

　　De momento, a MEEET tem duas séries de lembranças sob os temas de património mundial 
e festivais. A marca está também a planear lançar lembranças sob os temas de entretenimento e 
ambiente natural. Através desta série de produtos, Ken espera aumentar a consciencialização do 
público para a protecção do ambiente natural de Macau.

Aeroporto Internacional de Macau

City of Dream

Studio City

Torre de Macau

Doca dos Pescadores de Macau

Dimensões M – Anim’Arte NAM VAN

Livraria Portuguesa de Macau

Waldo Hotel Macao

Sun Star Plaza

Sun Star City

Towns Well Hotel

Broadway Macau 

The Venetian Macao─
Boutique Di Gondola & Emporio Di Gondola

Asia Boutique Inn Macau



Baixar os custos de operação é fundamental

　　O principal objectivo das máquinas de venda automática de lembranças é poupar dinheiro ao 
negócio. Isto permite que Ken e Miquelina invistam mais recursos nos produtos. “Baixar os custos de 
operação é a nossa principal preocupação. Para assegurarmos um desenvolvimento sustentável temosde 
garantir que dispomos de capital suficiente para investir na área certa. Isto é especialmente importante 
quando apenas temos uma quantidade limitada de capital. Arrendar um espaço comercial e tratar do design 
de interior custa muito dinheiro. Então, teríamos um montante significativamente menor de capital para 
investir no design de produto e no marketing”, refere Ken.

　　“De momento, todas as nossas máquinas de venda são de outros fornecedores. Podemos modificar as 
máquinas de acordo com os produtos que queremos vender”, diz Miquelina. Tendo lançado o projecto em 
Novembro de 2017, a MEEET arrendou espaços a outros negócios de grande envergadura para ali instalar as 
suas máquinas de venda automática, e há mais de 20 máquinas em Macau até agora. Estas máquinas 
podem ser encontradas junto de sítios de património mundial, centros comerciais e hotéis, etc.
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Por Cleo Lei    Fotos cedidas por Wong Chi Kin, Gary Wong e pelos entrevistados

Filme de abertura Ira de Silêncio e filme brasileiro Aquarius

Um festival, três secções e 24 filmes chineses e lusófonos

　　Na secção “Filmes em Chinês”, foram incluídas quatro longas-metragens chinesas 
contemporâneas. Já filmes lusófonos foram nove a ser exibidos no festival, oriundos do 
Brasil, de Portugal, de Cabo Verde, de Moçambique, da Guiné-Bissau e da África do Sul.

　　Quanto à secção “Imagem‧Macau”, ela recolheu filmes portugueses e chineses 
produzidos entre 1923 e 2015 por realizadores portugueses. Estes preciosos filmes são 
curtos, mas a partir deles o público pode ter um vislumbre de Macau em diferentes eras. 
Entre estes filmes contam-se quatro documentários de 35mm e uma curta-metragem 
filmada em 1960 cedidas pela Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, I.P. Os cinco 
filmes de 35mm na “Secção Especial 1” desta parte tiveram um excelente acolhimento por 
parte da audiência. A organização teve de acrescentar mais sessões antes da exibição 
oficial devido à elevada procura.

　　Quando falamos sobre filmes, a primeira coisa que nos vem à mente são os blockbusters de Hollywood. Porém, a China 

e os países de língua portuguesa também têm uma série de produções de qualidade ao dispor. O Festival de Cinema entre 

a China e os Países de Língua Portuguesa, um dos principais eventos da primeira edição do “Encontro em Macau-- Festival 

de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa” organizado pelo Instituto Cultural de Macau, apresentou 

à cidade 24 filmes de qualidade chineses e lusófonos. O festival de cinema foi uma oportunidade para os habitantes de 

Macau saberem mais acerca do cinema lusófono e uma excelente forma de as comunidades lusófonas do território 

conhecerem melhor o cinema chinês. 

　　O festival exibiu 24 filmes, divididos por três secções: “Filmes em Chinês”, “Filmes em Português” e “Imagem‧Macau”. 

No âmbito do festival, também foram organizadas palestras e seminários após as projecções. A curadora do festival de 

cinema, Rita Wong, apresenta-nos a visão e a direcção do festival de cinema.

Intercâmbio cultural nos ecrãs – 
o Festival de Cinema entre a

China e os Países de Língua Portuguesa 

Rita Wong

blockbusters

Ira de Silêncio Aquarius
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Selecção profissional feita por críticos de cinema

　　O festival contou com uma equipa profissional na selecção dos filmes. 
“Convidámos Joyce Yang, crítica de cinema e membro da Sociedade de 
Críticos de Cinema de Hong Kong. Ela tem um conhecimento profundo 
sobre o cinema chinês contemporâneo”, explica Wong. “Os filmes chineses 
seleccionados para o festival são muito terra-a-terra. Por exemplo, temos 
Livre e Fácil, que tem lugar numa aldeia deserta e cheia de neve do norte da 
China durante a era pós-industrial. A selecção de filmes portugueses foi 
parcialmente efectuada por Clarence Tsui, um experiente crítico de cinema 
e uma profunda compreensão do cinema português fazem dele a escolha 
perfeita para esta função.”

Filmes contemporâneos chineses e filmes
clássicos portugueses

　　As obras mais aguardadas do festival foram o filme de abertura, Ira de 
Silêncio, e os filmes de encerramento, Aniki-Bóbó e Douro, Faina Fluvial. Ira 
de Silêncio é uma obra da autoria do emergente realizador chinês Xin Yukun, 
que ganhou reconhecimento no meio pelo seu primeiro trabalho, The Coffin 
in the Mountain. Xin possui um estilo de realização criativo e único e é a 
escolha perfeita para apresentar o progresso da indústria cinematográfica no 
interior da China. Os filmes de encerramento, Aniki-Bóbó e Douro, Faina 
Fluvial, são, respectivamente, a primeira longa-metragem e a primeira curta 
documental do lendário cineasta português Manoel de Oliveira. Este mestre 
do cinema esteve activo durante mais de oitenta anos, desde os tempos em 
que o cinema era mudo até à década actual. “Escolhemos a primeira 
longa-metragem e o primeiro documentário de Manoel de Oliveira para o 
encerramento do festival, e o filme de Xin para a abertura, para criar um 
contraste entre as obras modernas e clássicas. Queríamos proporcionar uma 
experiência cinematográfica especial ao público”, explica Wong.

Cenas de Ira de Silêncio

Nos bastidores

　　Não é tarefa fácil começar um festival de grande escala do zero. Para que o primeiro Festival de Cinema entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa fosse bem-sucedido, foram feitos grandes esforços nos bastidores. “Para começar, tivemos de encontrar parceiros de 
curadoria, como Joyce Yang e Clarence Tsui. Também tivemos de nos preocupar com as projecções, de contactar com as produtoras e tratar 
da logística dos filmes. Foi essencial ter uma logística bem montada”, afirma Wong, explicando que a preparação foi de extrema importância: 
“Depois de os filmes chegarem, precisávamos de os processar. Fazê-lo exigiu muito trabalho! Alguns filmes têm formatos complicados. Uns 
são digitais e outros são em 35mm. Também houve filmes que precisaram que tratássemos de pormenores extra como acrescentar legendas 
em inglês e efectuar visionamentos prévios. Mas valeu a pena o esforço de fazer com que a audiência pudesse ver Macau em épocas 
diferentes.”

A secção “Imagem‧Macau” trouxe ao público filmes que registam
92 anos de história em Macau, foi um grande sucesso.

Cerimónia de Inauguração no Centro Cultural de Macau

Livre e Fácil

Ira de
Silêncio Aniki-Bóbó Douro Faina Fluvial Ira

de Silêncio
The Coffin

in the Mountain

Aniki-Bóbó Douro Faina 
Fluvial

Ira



Um festival, três secções e 24 filmes chineses e lusófonos

　　Na secção “Filmes em Chinês”, foram incluídas quatro longas-metragens chinesas 
contemporâneas. Já filmes lusófonos foram nove a ser exibidos no festival, oriundos do 
Brasil, de Portugal, de Cabo Verde, de Moçambique, da Guiné-Bissau e da África do Sul.

　　Quanto à secção “Imagem‧Macau”, ela recolheu filmes portugueses e chineses 
produzidos entre 1923 e 2015 por realizadores portugueses. Estes preciosos filmes são 
curtos, mas a partir deles o público pode ter um vislumbre de Macau em diferentes eras. 
Entre estes filmes contam-se quatro documentários de 35mm e uma curta-metragem 
filmada em 1960 cedidas pela Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, I.P. Os cinco 
filmes de 35mm na “Secção Especial 1” desta parte tiveram um excelente acolhimento por 
parte da audiência. A organização teve de acrescentar mais sessões antes da exibição 
oficial devido à elevada procura.
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Intercâmbio no ecrã —
Qual é o significado dos
              festivais de cinema?

　　O cinema, enquanto forma de arte, representa e integra a cultura. Muitos países e regiões têm investido 
muitos recursos para ajudar a fortalecer a sua indústria cinematográfica. Um festival de cinema que exibe recursos 
culturais regionais e uma panorâmica global é, sem dúvida, uma grande oportunidade para artistas da sétima arte 
de diferentes regiões trocarem ideias e experiências. Mas como podemos usar os recursos locais para criar uma 
melhor plataforma e um melhor ambiente para o desenvolvimento dos trabalhadores desse sector? Song Wen, 
produtor de Ira de Silêncio e fundador do FIRST International Film Festival Xining, e Chao Koi Wang, realizador 
local, partilham a sua visão sobre o significado dos festivais de cinema para os trabalhadores desse sector, a partir 
da perspectiva de quem faz filmes.

Song Wen

Chao Koi Wang

Ter um vislumbre da indústria cinematográfica de Macau no 
festival

　　Na cerimónia de abertura do festival de cinema, Song referiu a sua impressão sobre 
o evento. Ele acredita que a principal característica do Festival de Cinema entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa é que ele facilita um intercâmbio cultural, por conter 
filmes tanto da China como de países lusófonos. O público de Macau pode assistir a 
ambas as cultuas no ecrã. “Inicialmente, a minha impressão acerca do sector do cinema 
em Macau era que ele tinha muitos elementos de entretenimento. Nos últimos anos, 
Macau tem aumentado o seu apoio a eventos de intercâmbio na área cinematográfica. 
Agora, cada vez mais realizadores da chamada geração millennial estão a mostrar uma 
forte vontade de produzir longas-metragens com uma estética literária. No FIRST 
International Film Festival Xining apercebi-me da sua presença”, afirma Song.

　　“O festival de cinema mostra que o mercado de filmes em Macau tem um padrão 
elevado e único em termos de qualidade e géneros. O festival de cinema é muito útil para 
promover a cultura cinematográfica de Macau no mercado mundial e facilitar o 
intercâmbio cultural entre a China e os países de língua oficial portuguesa”, diz Chao.

Song Wen (primeiro à esquerda) marcou presença nos
eventos do 7º FIRST International Film Festival Xining

Produtor de Ira de Silêncio e fundador do
FIRST International Film Festival Xining

Jovem realizador local

 Ira de Silêncio

millennial

Ira de Silêncio
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Proporcionar uma plataforma para jovens talentos na indústria 
cinematográfica

　　O valor dos festivais de cinema não reside apenas no facto de serem plataformas de 
intercâmbio cultural entre diferentes regiões. “É muito encorajador poder levar as nossas 
próprias produções a festivais de cinema. Os festivais são oportunidades para obtermos 
exposição e partilhar o nosso trabalho com o público em geral. Também podemos receber 
feedback profissional de veteranos do sector e trocar ideias com jovens talentos emergentes. 
Isto permite que o mercado veja o potencial dos realizadores em ascensão, o que é bom para 
a carreira destes e para o seu desenvolvimento sustentado”, explica Chao. “Aliás, muitos 
jovens cineastas precisam de uma plataforma pública onde se possam tornar conhecidos e ter 
uma palavra a dizer nesta forma de arte”, acrescenta Song. “Eles precisam de ganhar 
confiança enquanto artistas. Para a alcançar precisam de uma organização pública que lhes 
proporcione análises profissionais, as quais são reconhecimentos artísticos. Os festivais de 
cinema podem fazer isso por eles.”

Olhar para o futuro: mais possibilidades para o festival de cinema

　　“A principal tarefa que um projecto de longo prazo precisa de levar a cabo é identificar o 
seu posicionamento. As mostras e os festivais de cinema em Macau podem criar um sistema de 
análise e encorajar intercâmbios entre críticos da China e dos países lusófonos. Podem utilizar 
as políticas de apoio governamentais e criar feiras de investimento que fornecem aos 
trabalhadores deste sector os incentivos financeiros para melhorarem os seus trabalhos. 
Através disto, as mostras e festivais de cinema em Macau podem posicionar-se como 
plataformas de intercâmbio cultural para a China e para os países de língua portuguesa”, 
conclui Song.

　　Chao revela que o seu novo trabalho foi financiado pelo governo de Macau e está agora na 
sua fase de preparação inicial. Ele aborda histórias de vida de pessoas comuns em Macau, 
esperando originar alguma reflexão sobre o valor de cada ser humano. Com o apoio do 
governo, Chao deseja que mais jovens talentos sejam inspirados a criar conteúdos de 
qualidade para contar as histórias de Macau ao mundo.

Construir uma Roterdão Asiática

　　“Escolhemos Xining porque está longe das zonas agitadas da China. A imagem da 
cidade coincide com a dos trabalhadores da indústria cinematográfica que precisam de se 
envolver em actividades de criação artística sérias”, explica Song, olhando em retrospectiva 
para o percurso que o FIRST International Film Festival Xining tem vindo a fazer. Macau é 
simelhante a Xining em termos de número de habitantes e de dimensão da cidade. O sector 
cinematográfico de ambas as cidades também partilha semelhanças na direcção do 
desenvolvimento. “Macau é uma cidade internacional onde o Oriente encontra o Ocidente. 
Também há muita arquitectura moderna e luxuosa na cidade. Isto torna Macau num 
excelente local de rodagem de filmes de diferentes géneros. Também possui espaços 
suficientes para acolher festivais de cinema, pelo que até se podia tornar a Roterdão da 
Ásia”, afirmam Chao e Song.

O filme Come, the Light, de Chao Koi Wang,
recebeu o prémio de Melhor Curta-Metragem no
FIRST International Film Festival Xining

Chao Koi Wang (primeiro à direita) esteve presente nas
actividades após a projecção do filme no Queens
World Film Festival

Cenas do filme City Maze, de Chao Koi Wang

Song Wen partilhou as suas opiniões sobre a produção de
cinema na primeira sessão do Festival de Cinema entre a
China e os Países de Língua Portuguesa

City Maze

Come, the Light



Programa de Subsídios à Criação de 
Amostras de Design de Moda 2018

Período de candidatura: 17/7/2018-14/9/2018

Horário: 9:30-12:30, 15:00-17:00 (de segunda a 

            sexta-feira)

Local de apresentação de candidaturas: 

Edifício do Instituto Cultural, Praça do Tap Siac, 

Macau

Instituto Cultural-Departamento de Promoção das 

Indústrias Culturais e Criativas

Organização: Instituto Cultural do Governo da 

                    RAEM

Website: www.icm.gov.mo/pt/CCI-Subsidy;

            www.macaucci.gov.mo/sps

Histórias de Viagem Contadas em 
Silêncio

Data: 13/7/2018-19/8/2018

Horário: 12:00-19:00 (fecha à terça-feira)

Local: Sala de Exposições no rés-do-chão, Rua do 

         Volong, N.º 15, Macau

Entrada Livre 

Organização: Armazém do Boi

Website: oxwarehouse.blogspot.com

Rejuvenescimento da Moda - Exposição 
de Moda Ecológica e Funcional

Data: 30/6/2018-30/9/2018

Horário: 10:00-20:00 (fecha à segunda-feira)

Local: Galeria de Moda de Macau (Rua de S. 

Roque, N.º 47, Macau)

Organização: 

Website: www.macaofashiongallery.com

Kaléidoscope

Data: 14/9/2018-16/9/2018

Horário: 19:30 (14-15/9); 14:30 (16/9)

Local: Pequeno Auditório, Centro Cultural de Macau

Bilhete: $180

Organização: Associação de Representação     

                    Teatral “Hiu Kok”

Website: www.facebook.com/hiukoktheatre

Agenda
Cultural

16

Instituto Cultural do Governo da 

RAEM, Centro de Produtividade 

e Transferência de Tecnologia 

de Macau, Federação Têxtil de 

Taiwan
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Programa de Subsídios à Criação de 
Amostras de Design de Moda 2018

Período de candidatura: 17/7/2018-14/9/2018

Horário: 9:30-12:30, 15:00-17:00 (de segunda a 

            sexta-feira)

Local de apresentação de candidaturas: 

Edifício do Instituto Cultural, Praça do Tap Siac, 

Macau

Instituto Cultural-Departamento de Promoção das 

Indústrias Culturais e Criativas

Organização: Instituto Cultural do Governo da 

                    RAEM

Website: www.icm.gov.mo/pt/CCI-Subsidy;

            www.macaucci.gov.mo/sps

Inscrições Abertas─Competição 
de Manner Funny Clips

Período de inscrição e submissão: 

11/7/2018-20/9/2018

Qualificação: Consultar o website 

Organização: Manner

Website: game.weilamanner.com

Festival de Cinema Presente Futuro—
Macau x Taiwan x Japão 2018

Data：22/9/2018-23/9/2018

Horário：14:30-18:30

Local：Anfiteatro do Centro de Estudos Permanentes         

         Pós-Laboral - iCentre, vários cafés de Macau

Entrada Livre

Organização：Federação das Associações dos 

                  Operários de Macau, Centro de Estudos                                                                                                                            

                  Permanentes Pós-Laboral - iCentre,

                     Taiwan Future Fi lm Development                       

                     Association, VIDEO PARTY KYOTO (Japão)

Website：www.facebook.com/presentfuturefilmfestival

2ª Edição da Semana Criativa de 
Shenzhen-Macau—Competição 
Internacional de Design de Produtos 
Criativos de Turismo Cultural de 
Shenzhen-Macau

Prazo de candidatura: 15/9/2018

Enviar candidatura para:  pantene@share.com.mo

Organização: 

Informações: (853) 2871 8726; (853) 6215 0777

Kaléidoscope

Data: 14/9/2018-16/9/2018

Horário: 19:30 (14-15/9); 14:30 (16/9)

Local: Pequeno Auditório, Centro Cultural de Macau

Bilhete: $180

Organização: Associação de Representação     

                    Teatral “Hiu Kok”

Website: www.facebook.com/hiukoktheatre

Festival Internacional de Mimos de 
Macau 2018

Data: 23/8/2018-26/8/2018

Horário: Consultar o programa

Local: Teatro Caixa Preta, Edifício do Antigo         

          Tribunal, Macau

Bilhete: $120

Organização: Canu Theatre

Website: www.mimemacau.com

Exposição de Moda e Arte—“JUST 
PLAY IT” 

Data: 6/7/2018-10/9/2018

Horário: 11:00-18:30 (fecha à segunda-feira)

Local: ARTCLOUD, No.1, Yanshan Road, Shekou, 

         Nanshan District, Shenzhen

Bilhete:　RMB45 (individual), RMB80 (dois bilhetes)

Organização: ARTCLOUD

Loja Pop-up “Things in Summer”

Data: 13/7/2018-16/9/2018

Horário: 11:00-21:00

Local: 

Organização: Huashan 1914 Creative Park

Website: www.huashan1914.com

Associção de Promoção das 

Económica e Cultural de Shenzhen 

e de Macau, Associação de 

Promoção Cultural de Macau

Huashan 1914 Creative Park (No.1, Bade 

Road Sec.1, Zhong Zhen District, Taipé)



Rejuvenescimento da Moda - Exposição 
de Moda Ecológica e Funcional

Data: 30/6/2018-30/9/2018

Horário: 10:00-20:00 (fecha à segunda-feira)

Local: Galeria de Moda de Macau (Rua de S. 

Roque, N.º 47, Macau)

Organização: 

Website: www.macaofashiongallery.com

Kaléidoscope

Data: 14/9/2018-16/9/2018

Horário: 19:30 (14-15/9); 14:30 (16/9)

Local: Pequeno Auditório, Centro Cultural de Macau

Bilhete: $180

Organização: Associação de Representação     

                    Teatral “Hiu Kok”

Website: www.facebook.com/hiukoktheatre

　　A empresa de animação mais emblemática do Japão, 
Studio Ghibli, foi fundada pelos realizadores de animação 
Miyazaki Hayao e Takahata Isao. Durante os últimos 30 anos, 
produziu muitas obras excelentes. Takahata Isao pode ser 
menos famoso que Miyazaki Hayao mas, na verdade, cada um 
deles tem os seus méritos próprios. Mais importante, eles 
tinham uma relação próxima e foram o pilar espiritual das 
criações um do outro. 

　　Takahata Isao morreu de doença em Abril, com 82 anos. 
A sua morte repentina chocou o mundo da animação. O 
Festival Internacional de cinema de Hong Kong estava a 
preparar-se para as exposições de Junho e Julho dedicadas 
aos fãs, e decidiu planear uma mostra retrospectiva das 
obras de Takahata Isao. Como resultado, a exposição 
“Lembrando Isao Takahato” decorreu sem problemas desde 
o final de Junho até ao começo de Julho. Além de mostrar 
cinco longas-metragens feitas por Takahata Isao na Ghibili, 
houve também uma palestra, conduzida por mim e por 
Sadao Tsukioka, um predecessor da animação que 
viajou especialmente do Japão. 

　　Sadao Tsukioka nasceu no mesmo período de Takahata 
Isao. Ambos entraram para a Toei Animation nos anos 1950 e 
trabalharam juntos para produzir In Search of Mother e outras 
longas-metragens. Além disso, foram eles os realizadores da 
primeira série de cartoons da Toei Animation para TV,  
Boy Ken. É apropriado que Sadao Tsukioka conte a história 
do jovem Takahata Isao. Além disso, enquanto animador 
profissional, ele comenta os prós e contras das obras de 
Miyazaki Hayao e Takahata Isao, e a sua relação complicada. 
Sadao Tsukioka assinalou que a maior diferença entre ambos 
é que as obras de Takahata Isao são realistas. O mundo da 
animação também é apresentado a partir da perspectiva do 
realismo, para que o público possa identificar-se mais o tema. 
Por outro lado, as obras de Miyazaki Hayao tendem a ser 
fantasiosas, o que pode dar mais dinamismo à performance 
da animação, e o público pode dar mais largas à imaginação. 
No entanto, o facto interessante é que o último trabalho de 
Takahata Isao, The Tale of the Princess Kaguya, inspirado na 
literatura clássica japonesa, é a mais imaginativa das suas 
obras. The Wind Rise, obra de Miyazaki do mesmo ano, 
tornou-se no trabalho mais realista que o realizador alguma 
vez fez. Estes dois trabalhos também revelam que os dois 
veteranos autores de animação estão dispostas a fazer 
mudanças. 

　　Na minha palestra, apresentei principalmente a 
experiência de criação de Takahata Isao na produção 
independente, depois da Toei Animation e antes da Ghibli. 
Isso inclui Panda! Go Pand! feito em cooperação com 
Miyazaki Hayao; Jarinko Chie, baseado num livro de comics; 
bem como Gauche the Cellist, adaptado a partir de Kenji 
Miyazawa. Estas são todas excelentes animações e as 
diversas técnicas de Takahata Isao não são inferiores às dos 
trabalhos posteriores na Ghibli, em termos de materiais e 
expressão artística. Infelizmente, na palestra pude apenas 
mostrar alguns clipes para que o público pudesse experienciar. 
Além disso, vários trabalhos que se acredita serem os mais 

conhecidos do público de Hong Kong e Macau foram 
também mencionados durante a sessão. Esses são as séries 
de TV produzidas nos anos 1970, incluindo Heidi, a Menina 
dos Alpes, Marco dos Apeninos aos Andes e Anne de Green 
Gables. Todas estas produções para TV são animações de 
alta qualidade, e a sua edição e técnicas de animação são 
simples e efectivas. Venceram inúmeros prémios e as 
pessoas nunca se cansam delas. 

　　Os trabalhos de Takahata Isao são acima de tudo 
adaptações. Ele é bom a utilizar a linguagem de 
animação e selecciona alguns trabalhos que considera 
serem significativos. Com o estilo artístico apropriado, a 
produção transforma-se numa animação agradável. É 
sua característica produzir bons trabalhos lentamente, por 
isso a quantidade das suas obras não é por aí além, mas 
todas são trabalho de qualidade. Pom Poko trouxe-lhe a 
maior distinção no Festival Internacional de Animação de 
Annecy! Realmente não sei se não me foi dito que o último 
trabalho em que Takahata Isao participou foi The Red Turtle, 
produzido pela Ghibli e por uma empresa francesa de 
animação, na qual trabalhou como director de arte. Apesar 
de não estar muito envolvido, o apoio que deu ao realizador 
de animação francês, e mesmo a insistência em promover 
bons trabalhos, era de facto o estilo de Takahata Isao.

　　Se quer conhecer um realizador, é importante que veja o 
seu trabalho. Depois disso, ao ler os comentários relacionados 
e a informação, conseguirá assimilar alguma coisa. Tomemos 
Takahata Isao como exemplo, as suas obras podem ser 
vistas uma e outra vez. Pessoas que gostam de animação 
não devem perdê-las. Espero que venha a haver uma 
oportunidade de mostrar todas as obras de Takahata Isao no 
futuro.
 
　　Finalmente, gostaria de dizer que esta mostra 
retrospectiva de Takahata Isao está também patente 
no recentemente aberto “Tai Kwun”. Esta enorme 
peça de arquitectura, antes uma esquadra de polícia e uma 
prisão, é um edifício de estilo britânico do século passado. 

Com financiamento do Jockey Club de Hong Kong, foi 

revitalizado e transformado num grande centro artístico e 

cultural em Central. Existem todos os tipos de instalações e 

actividades no centro, o que é muito especial. As pessoas 

de Macau também podem vir e visitar quando tiverem 

disponibilidade.
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B l o g u e s

Lo Che Ying

Lo é o produtor de animação 
veterano, tendo começado a 
trabalhar na área de animação 
independente desde 1977. As 
suas obras ganharam 
consecutivamente quatro 
vezes o prémio do Hong Kong 
Independent Short Film 
Festival do grupo de animação 
e, posteriormente, foi 
convidado para ser membro 
do júri. No ano seguinte, 
assumiu funções como 
animador do Departamento de 
Televisão da RTHK até 1993. 
Nós últimos anos tem-se 
dedicado à promoção da 
indústria de animação de 
Hong Kong e ao planeamento 
e organização de festivais de 
anime, sendo o curador da 
Exposição “50 Years of Hong 
Kong and Taiwanese 
Animation”. Actualmente ele 
é o secretário-geral da 
Associação da Animação e 
Cultura de Hong Kong

A exposição retrospectiva de Takahata Isao
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In Search of Mother

Wolf
Boy Ken

The Tale of the Princess Kaguya

The Wind Rises

Panda! Go Panda
Jarinko Chie

Gauche the Cellist

Heidi, a Menina
dos Alpes, Marco dos Apeninos aos Andes Anne de Green
Gables

Pom Poko

The Red Turtle

!



Kaléidoscope

Data: 14/9/2018-16/9/2018

Horário: 19:30 (14-15/9); 14:30 (16/9)

Local: Pequeno Auditório, Centro Cultural de Macau

Bilhete: $180

Organização: Associação de Representação     

                    Teatral “Hiu Kok”

Website: www.facebook.com/hiukoktheatre

Festival Internacional de Mimos de 
Macau 2018

Data: 23/8/2018-26/8/2018

Horário: Consultar o programa

Local: Teatro Caixa Preta, Edifício do Antigo         

          Tribunal, Macau

Bilhete: $120

Organização: Canu Theatre

Website: www.mimemacau.com

Exposição de Moda e Arte—“JUST 
PLAY IT” 

Data: 6/7/2018-10/9/2018

Horário: 11:00-18:30 (fecha à segunda-feira)

Local: ARTCLOUD, No.1, Yanshan Road, Shekou, 

         Nanshan District, Shenzhen

Bilhete:　RMB45 (individual), RMB80 (dois bilhetes)

Organização: ARTCLOUD

Loja Pop-up “Things in Summer”

Data: 13/7/2018-16/9/2018

Horário: 11:00-21:00

Local: 

Organização: Huashan 1914 Creative Park

Website: www.huashan1914.com

　　Tem havido um enorme aumento do número de filmes 

locais em Macau na última década. No entanto, uma vez que 

o mercado local não é suficiente para apoiar toda a indústria 

cinematográfica, o modo como o cinema de Macau deve 

desenvolver-se tem sido sempre motivo de preocupação.

　　Enquanto realizadora local, vi muitos trabalhos dos meus 

amigos de Macau nos últimos anos. É encorajador ver aquelas 

curtas-metragens, longas-metragens e documentários 

tornarem-se populares noutras partes da Ásia e até em 

diferentes festivais de cinema pelo mundo. Mas estamos 

sempre a fazer a mesma pergunta: qual é o próximo passo 

para estes cineastas?

　　A produção de filmes, especialmente longas-metragens, 

pode facilmente custar mais de um milhão. Numa indústria 

com um ponto de partida tão elevado, o modo como deve este 

grupo de novos profissionais em Macau proceder, e como 

encontrar financiamento apropriado, tornou-se a chave para 

saber se os filmes de Macau conseguirão conectar com o 

mundo no futuro. 

　　Quando se trata de milhões ou mesmo dezenas de 

milhões de investimento, seja em Macau ou não, é difícil aos 

novos realizadores consegui-los. Uma das razões é que o 

realizador não tem muitos trabalhos para referência, e a outra 

é que, quando se trata de investimento, uma boa história não 

é suficiente. Poucas pessoas ou empresas estão dispostas a 

investir em filmes em Macau. O investimento em cinema já é 

de alto risco e em Macau as pessoas não têm confiança nos 

filmes locais, pois pensam que os cineastas em Macau ainda 

estão “verdes”. Por isso, muitas vezes é infrutífero 

procurar empresas locais para falar sobre investimento 

em cinema. Para mudar a actual situação, julgo que os 

cineastas e as empresas de Macau podem trabalhar em 

conjunto.

 

　　Se os investidores não têm confiança em si mesmos, é 

certamente responsabilidade do cineasta fazer com que os 

outros sintam confiança na obra em si, incluindo a acumulação 

de experiência e trabalho. Além do realizador, outra 

personagem muito importante nesta fase inicial é o 

produtor. Encontrar um produtor que saiba muito sobre 

criação, que encontre os investidores certos e que leve o 

filme a diferentes certames pelo mundo, já para não referir 

em Macau, é difícil em toda a parte. Em Macau é muito difícil 

procurar um produtor que ajude a encontrar o investimento 

certo e que lide com alguns procedimentos administrativos 

não criativos. As pessoas interessadas na indústria 

cinematográfica querem sempre realizar. Sentem que o 

realizador é a alma de todo o filme, mas esquecem-se de 

que o filme é uma criação de toda a equipa. Sem as pessoas 

adequadas para fazer o que é adequado, o filme não será 

bem-sucedido. Como ter uma equipa de sonho é a direcção 

de que a nova geração de realizadores está em busca.

　　Além do papel dos cineastas, as empresas locais podem 

dar mais apoio ao desenvolvimento do cinema local. Devido 

às suas características culturais, Macau atrai filmes 

estrangeiros a serem filmados aqui todos os anos. Podemos 

ver isso sempre que acontece, qualquer filme que envolva 

estrelas de Hong Kong ou do interior da China tem imenso 

apoio das empresas locais ou dos hotéis. O patrocínio de 

quartos de hotel ou de espaços está assegurado. 

Infelizmente, quando produtores locais batem a essas 

portas, são frequentemente rejeitados. Sabemos 

obviamente que, quando se trata de negócios, 

investimento passa por ter retorno. Filmes com estrelas 

garantem resultados de bilheteira, por isso garante que 

os produtos patrocinados pelas empresas possam ser 

vistos pelo público. Contudo, as empresas locais não têm 

responsabilidade social? Além de fazerem dinheiro, podem 

as empresas locais ser um catalisador para a indústria de 

cinema local? Há muitos exemplos no exterior. Empresas 

naqueles locais dão prioridade ao apoio a criações artísticas 

locais.

 

　　Embora não exista neste momento uma política 

relevante em Macau, creio que vale a pena discutir se é 

possível ter por base este modelo para permitir que as 

empresas contribuam para Macau, além de ganharem 

dinheiro. Quando se trata de conectar com o mundo, é mais 

efectivo encontrar canais de investimento e distribuição fora 

de Macau do que encontrar uma saída aqui. Para os cineastas 

que acabam de começar em Macau, é difícil estabelecer 

contactos. Macau organizou também muitas feiras de 

investimento nos últimos anos, para atrair investidores 

estrangeiros ou produtores que vejam os seus projectos 

cinematográficos. Mas como garantir que tão poucos 

projectos possam atrair investidores de qualidade? Por 

enquanto, é uma questão difícil. Por outro lado, os cineastas 

de Macau também podem experimentar outras feiras de 

investimentos de grande escala em todo o mundo. Mas ao 

competir com os melhores cineastas de todo o mundo, saber 

se as pessoas de Macau se podem destacar da multidão é 

uma outra questão.

A resistência do cinema de Macau ao mundo
B l o g u e s
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Tracy Choi 

Realizadora. Ganhou em 
2012 o Prémio do Júri do 
Festival Internacional de 
Cinema e Vídeo de Macau 
com o documentário “Aqui 
Estou”, o qual foi exibido, a 
convite, em vários festivais de 
cinema na Ásia e na Europa. 
Posteriormente, a realizadora 
frequentou o curso de 
mestrado em produção 
cinematográfica na Academia 
de Artes Performativas de 
Hong Kong, tendo a sua obra 
“Sometimes Naive”, resultante 
da graduação, sido 
seleccionada para competir 
no Festival de Cinema 
Asiático em Hong Kong em 
2013. Por sua vez, o 
documentário “Farming on 
the Wasteland” foi galardoado 
com a Menção Honrosa do 
Júri no Festival Internacional 
de Cinema e Vídeo de Macau 
2014. A sua recente obra 
“Sisterhood”, seleccionada 
para competir no 1.º Festival 
Internacional de Cinema de 
Macau, conquistou o Prémio 
do Público de Macau e foi 
nomeada para dois prémios 
na 36.ª edição dos Prémios 
Cinematográficos de Hong 
Kong. 

Aqui
Estou

Sometimes Naive

Farming on 

the Wasteland

Sisterhood



conhecidos do público de Hong Kong e Macau foram 
também mencionados durante a sessão. Esses são as séries 
de TV produzidas nos anos 1970, incluindo Heidi, a Menina 
dos Alpes, Marco dos Apeninos aos Andes e Anne de Green 
Gables. Todas estas produções para TV são animações de 
alta qualidade, e a sua edição e técnicas de animação são 
simples e efectivas. Venceram inúmeros prémios e as 
pessoas nunca se cansam delas. 

　　Os trabalhos de Takahata Isao são acima de tudo 
adaptações. Ele é bom a utilizar a linguagem de 
animação e selecciona alguns trabalhos que considera 
serem significativos. Com o estilo artístico apropriado, a 
produção transforma-se numa animação agradável. É 
sua característica produzir bons trabalhos lentamente, por 
isso a quantidade das suas obras não é por aí além, mas 
todas são trabalho de qualidade. Pom Poko trouxe-lhe a 
maior distinção no Festival Internacional de Animação de 
Annecy! Realmente não sei se não me foi dito que o último 
trabalho em que Takahata Isao participou foi The Red Turtle, 
produzido pela Ghibli e por uma empresa francesa de 
animação, na qual trabalhou como director de arte. Apesar 
de não estar muito envolvido, o apoio que deu ao realizador 
de animação francês, e mesmo a insistência em promover 
bons trabalhos, era de facto o estilo de Takahata Isao.

　　Se quer conhecer um realizador, é importante que veja o 
seu trabalho. Depois disso, ao ler os comentários relacionados 
e a informação, conseguirá assimilar alguma coisa. Tomemos 
Takahata Isao como exemplo, as suas obras podem ser 
vistas uma e outra vez. Pessoas que gostam de animação 
não devem perdê-las. Espero que venha a haver uma 
oportunidade de mostrar todas as obras de Takahata Isao no 
futuro.
 
　　Finalmente, gostaria de dizer que esta mostra 
retrospectiva de Takahata Isao está também patente 
no recentemente aberto “Tai Kwun”. Esta enorme 
peça de arquitectura, antes uma esquadra de polícia e uma 
prisão, é um edifício de estilo britânico do século passado. 

Com financiamento do Jockey Club de Hong Kong, foi 

revitalizado e transformado num grande centro artístico e 

cultural em Central. Existem todos os tipos de instalações e 

actividades no centro, o que é muito especial. As pessoas 

de Macau também podem vir e visitar quando tiverem 

disponibilidade.
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Design orientado para o futuro:
design especulativo e inovação social

Imagem: O Group Otolith usou trabalhos de colagem para 
atravessar o passado, presente e futuro da educação na Índia.
Espaço da exposição“disappearing future”, fotografada pela autora.

Speculation

B l o g u e s

Lam Sio Man

Curadora de arte e autora 
freelancer. Trabalhou como 
programadora cultural e 
artística nos EUA, Pequim, 
Macau e outros lugares. 
Licenciou-se na 
Universidade de Pequim, 
obtendo dupla licenciatura 
em Chinês e em Artes 
(Gestão de Indústrias 
Culturais). Depois de 
terminar os estudos, 
trabalhou no Instituto 
Cultural do Governo da 
RAEM. Concebeu e 
implementou programas 
promocionais em áreas 
como a moda, cinema, 
música popular e outras. 
Em 2016 foi estudar para 
os EUA e obteve um 
mestrado em Administração 
de Artes pela Universidade 
de Nova Iorque. 
Actualmente trabalha como 
curadora e administradora 
no departamento de arte 
pública, do New York City 
Department of Cultural 
Affairs, na cidade de
Nova Iorque.

　　Para pessoas familiarizadas com investimentos 

financeiros, “especulação” não deve ser um termo 

particularmente desconhecido. É uma previsão de 

futuro que retira proveito dos mercados voláteis. A 

palavra tem um significado de “ver” na sua raiz latina, 

mas ao contrário daquilo que é do senso comum, está 

muito relacionada com o futuro. Na verdade, o modo 

como olhamos o futuro normalmente influencia o 

caminho do nosso desenvolvimento futuro. Devido a 

esta orientação futura, a “especulação” parece ter 

ganho mais vivacidade nos campos das humanidades e 

sociais nos últimos anos.

　　O meu primeiro encontro com o termo “especulação” 

foi ao estudar as características e os valores de 

pequenas instituições culturais nos EUA. O historiador 

de Arte norte-americano David Joselit escreveu o 

artigo In Praise of Small em 2016, que fala sobre o 

facto de uma pequena instituição artística ter um modo 

operacional relativamente livre, e de poder ter mais 

possibilidades de “especular” no futuro. Através de 

actividades e trabalhos experimentais, pode desenvolver o 

novo modo de sistema operativo. Na edição de Abril 

deste ano, apresentei a New York Bruce High Quality 

Foundation University. Os seus métodos educativos 

experimentais revelam novas possibilidades de ensino no 

futuro, o que é um exemplo dessa “especulação”.

　　Recentemente, deparei-me novamente com este 

conceito, associado ao design. Uma nova categoria de 

design foi proposta pelos designers britânicos Anthony 

Dunne e Fiona Raby, chamada “design especulativo”. 

Eles tentam promover um novo conceito de design que 

reflecte o futuro imaginado através do design, não 

importa se num novo produto ou numa forma social 

ideal. Este tipo de design normalmente propõe primeiro 

o “tente imaginar...”. Depois, através do filme e da 

narração virtual, deixa o público antecipar o futuro. 

Dunne e Raby ensinam actualmente na Parsons School 

of Design, na The New School. Este curso foi especialmente 

ensinado por eles e os l ivros relacionados foram 

publicados.

　　Estou realmente interessada na prática da 

“especulação” porque vi recentemente um docu-

mentário chamado O Horizon. É um trabalho novo, 

encomendado pelo Rubin Museum of Art de Nova Iorque e 

uma unidade da exposição “disappearing future”. Este filme 

foi produzido pelo The Otolith Group, de Londres. Este 

grupo tornou-se famoso no campo da arte contemporânea 

nos últimos anos. Combina som, imagem e arquivos 

históricos para uma criação baseada na investigação, e 

discute várias questões sociais. O Horizon regista a 

universidade Visva Bharati, em Bangladesh ocidental, 

fundada pela principal figura literária indiana, Tagore. 

Tagore fundou a escola em 1912 numa aldeia distante 

do centro da cidade, onde praticou uma abordagem de 

ensino diferente da ocidental, regressando à cultura 

nativa e ao ambiente natural. Sob as lentes do grupo 

Otolith, professores e aluno sentam-se em volta de 

uma árvore e debatem. A música indiana, a dança, 

pinturas e esculturas são o legado da sala de aula, 

todas demonstrando a possibi l idade de integrar a 

visão do mundo oriental na educação contemporânea.

　　Mas como explica a apresentação da exposição, a 

mostra tenta “especular” o futuro. Se pesquisarmos a 

escola na Internet, bem como a filosofia educativa 

futurista de Tagore, não parece que encontremos 

qualquer prova da sua importância na sociedade 

indiana hoje em dia. Esta criação do grupo Otolith é um 

pouco como uma pepita de ouro encontrada num mar 

de areia de história, dando às ideias de Tagore de há 

cem anos um vislumbre do espírito contemporâneo. De 

facto, este filme não reflecte a verdadeira imagem da 

educação contemporânea na Índia, mas é também 

suficiente para deixar as pessoas “ver” as possibilidades 

alternativas de educação no futuro. Na minha opinião, 

é uma espécie de criação “orientada para o futuro”.

　　Não sei se “design especulativo” é um pouco como 

o conceito da garrafa velha de vinho novo. Afinal, a 

prática de conceber o futuro ao criar está em toda a 

parte. Contudo, enquanto método, a “especulação” põe 

ênfase na capacidade de os criadores e praticantes de 

cultura e arte conseguirem “ver” o futuro e encorajarem 

as pessoas a avançar para essa sociedade futura.

O Horizon

O Horizon

In Praise of Small



não criativos. As pessoas interessadas na indústria 

cinematográfica querem sempre realizar. Sentem que o 

realizador é a alma de todo o filme, mas esquecem-se de 

que o filme é uma criação de toda a equipa. Sem as pessoas 

adequadas para fazer o que é adequado, o filme não será 

bem-sucedido. Como ter uma equipa de sonho é a direcção 

de que a nova geração de realizadores está em busca.

　　Além do papel dos cineastas, as empresas locais podem 

dar mais apoio ao desenvolvimento do cinema local. Devido 

às suas características culturais, Macau atrai filmes 

estrangeiros a serem filmados aqui todos os anos. Podemos 

ver isso sempre que acontece, qualquer filme que envolva 

estrelas de Hong Kong ou do interior da China tem imenso 

apoio das empresas locais ou dos hotéis. O patrocínio de 

quartos de hotel ou de espaços está assegurado. 

Infelizmente, quando produtores locais batem a essas 

portas, são frequentemente rejeitados. Sabemos 

obviamente que, quando se trata de negócios, 

investimento passa por ter retorno. Filmes com estrelas 

garantem resultados de bilheteira, por isso garante que 

os produtos patrocinados pelas empresas possam ser 

vistos pelo público. Contudo, as empresas locais não têm 

responsabilidade social? Além de fazerem dinheiro, podem 

as empresas locais ser um catalisador para a indústria de 

cinema local? Há muitos exemplos no exterior. Empresas 

naqueles locais dão prioridade ao apoio a criações artísticas 

locais.

 

　　Embora não exista neste momento uma política 

relevante em Macau, creio que vale a pena discutir se é 

possível ter por base este modelo para permitir que as 

empresas contribuam para Macau, além de ganharem 

dinheiro. Quando se trata de conectar com o mundo, é mais 

efectivo encontrar canais de investimento e distribuição fora 

de Macau do que encontrar uma saída aqui. Para os cineastas 

que acabam de começar em Macau, é difícil estabelecer 

contactos. Macau organizou também muitas feiras de 

investimento nos últimos anos, para atrair investidores 

estrangeiros ou produtores que vejam os seus projectos 

cinematográficos. Mas como garantir que tão poucos 

projectos possam atrair investidores de qualidade? Por 

enquanto, é uma questão difícil. Por outro lado, os cineastas 

de Macau também podem experimentar outras feiras de 

investimentos de grande escala em todo o mundo. Mas ao 

competir com os melhores cineastas de todo o mundo, saber 

se as pessoas de Macau se podem destacar da multidão é 

uma outra questão.

　　Para ser honesta, a decisão de visitar Nova Orleães 
sozinha, a “cidade do crime”, a “capital amaldiçoada”, 
preocupou-me. Contudo, é também a terra sagrada da 
literatura americana e o “berço do jazz”. A sua história de 
mescla colonial, casas românticas, febre de festa, hábitos 
boémios, performances musicais de alta qualidade, o mistério 
do mundo vudu, as especialidades tão deliciosas quanto um 
crime e todos os elementos daquela misturada fizeram Nova 
Orleães receber a alcunha de “The Big Easy” e tornar-se num 
parque de diversões mágico para adultos. Com um simples 
virar de esquina no famoso bairro francês local, uma pessoa  
pode acidentalmente cruzar-se com a beleza e as trevas. 

　　Tennessee Williams disse certa vez: “Se eu tivesse uma 
casa, seria sem dúvida no bairro francês. Fornece-me mais 
materiais que qualquer outro lugar neste país.” E foi aqui 
que ele escreveu a assustadoramente famosa peça de teatro 
Um Eléctrico Chamado Desejo. O vencedor do Prémio Nobel 
da Literatura, William Faulkner, que se dedicou a escrever o 
alvoroço do Sul, também criou os romances A Recompensa do 
Soldado e Mosquitos.

　　Tal como o Rio Mississippi, a história de sangue e lágrimas 
em Nova Orleães torna as suas criações artísticas cheias de 
descrições acerca de todos os tipos de destruições de corpo e 
mente, naturais e causadas pelo homem. Comércio de 
escravos negros, discriminação racial, Klu Klux Klan, 
linchamentos, igrejas incendiadas, furacões, inundações de 
rios, tudo isto afecta o modo de escrita dos autores locais.

　　O mestre de escrita fantástica Koizumi Yakumo publicou 
um romance chamado Chita, tendo como pano de fundo o 
furacão que atingiu a “Última Terra” de Nova Orleães em 1856. 
Ele identificava-se constantemente com este romance mesmo 
depois de se ter mudado para o Japão, um lugar igualmente 
assolado por catástrofes naturais. The Awakeni , de Kate 
Chopin, usa a ilha de Glen, a sul de Nova Orleães, terrivelmente 
devastado por furacões, para destacar a luta das mulheres. 

　　A juntar aos desastres naturais, Nova Orleães é bastante 
famosa pelos desastres provocados pelo homem. Como 
representante do centro de distribuição para o comércio de 
escravos e da cultura de plantações a sul, Nova Orleães 
originou tantas “histórias de fantasmas” como estrelas no céu. 
Além de “histórias de fantasmas e visitas guiadas a edifícios 
antigos”, a literatura popular desenvolveu ainda mais os 
materiais das trevas locais. A madrinha dos romances de 
vampiros nos EUA, Anne Rice, criou a série best-seller The 
Vampire Chronicles inspirando-se em Nova Orleães; o drama 

americano Drácula, The Vampire Diaries, The Origins, entre 
outros, foram aqui filmados com sucesso, o que atrai 
inúmeros turistas dispostos a gastar dinheiro; o Frankenstein 
da ficção científica, Dean Koontz, coloca directamente o 
conflito entre o bem e o mal de uma cidade nas montanhas 
da Europa do século XIX para a norte-americana Nova 
Orleães do século XXI.

　　Tal como disse o editor da New Orleans French Quarter 
Fiction: “Fogo, cheias, pestes, guerra e dinastias em 
mudança. Ainda aqui estamos e ainda queremos contar 
histórias a este mundo”. Nova Orleães deu o exemplo, 
provando que a dor é frequentemente o solo mais fértil para 
a arte, tal como a dor dos negros originou os blues. Mais: 
Nova Orleães pavoneia-se de um caminho de prosperidade 
onde as trevas e a dor não levaram necessariamente ao luto, 
olhando o desastre de frente e sofrendo, sem diminuir o 
compromisso das pessoas com a liberdade e a felicidade. 
Poetas de rua, músicos, performers acrobáticos, pintores, 
mágicos, etc., os artistas de Nova Orleães contam todos os 
segredos da cidade com uma atitude destemida e alegre. 
Velhas e novas cicatrizes cruzadas mostram a sua 
resistência e o seu charme. Com o jazz em Nova Orleães é 
a mesma coisa. Rompendo a partir de uma vasta gama de 
canções pop, hinos, música militar, canções de acrobacias, 
blues e , criaram-se as obras-primas da liberdade. 
Nova Orleães nunca tem medo de quebrar as coisas bonitas.

　　Nova Orleães faz 300 anos em 2018. Macau, por 
contraste, tem uma história muito mais longa. Considera-se 
constantemente “um lugar com felicidade”, “tesouro de 
lótus”, alegando que é calmo, pacífico e impenetrável. Mas 
se olharmos para a história, desastres, doenças, guerra, 
saque, pornografia – tudo isto alguma vez deixou cicatrizes 
em Macau. Na maior parte das vezes escolhemos esquecer. 
Espero pelo dia em que os artistas em Macau possam deixar 
de estar confinados à maldição da “harmonia cultural entre 
a China e o Ocidente”. Sem reservas, sem preocupações, 
eles poderão apresentar o melhor e o pior desta cidade nos 
seus corações. 

B l o g u e s

21

Nova Orleães: da elevada pureza das trevas,
extrair o poder da magia 

Un Sio San

Un obteve a dupla 
licenciatura em Língua 
Chinesa e Arte (produção 
de cinema e televisão) da 
Universidade de Pequim e o 
duplo mestrado em Estudos 
da Ásia Oriental e Estudos da 
Ásia-Pacífico da Universidade 
de Toronto nas áreas de 
investigação em literatura e 
cinema. Ganhou o prémio de 
Henry Luce Foundation 
Chinese Poetry & 
Translation e foi poeta 
residente no Estúdio 
Criativo de Vermont nos 
EUA. Foi convidada a 
marcar presença em vários 
festivais internacionais de 
poesia tal como o festival 
realizado em Portugal e 
trabalhou como letrista da 
primeira opera interior 
original de Macau “Um 
Sonho Perfumado”. 
Publicou algumas 
colecções de poemas nos 
dois lados do estreito e 
tem-se envolvido no meio 
académico e em 
publicação por muito 
tempo, além de escrever 
colunas para meios de 
comunicação em Taiwan, 
Hong Kong e Macau.

Um Eléctrico Chamado Desejo
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Soldado Mosquitos

Chita
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The
Vampire Chronicles

Drácula, The Vampire Diaries, The Origins,
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Fiction

 ragtime

Frankenstein
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　　Há algum tempo, dez “escritores” de Hong Kong 
juntaram-se a uma empresa de produtos de limpeza doméstica 
para lançar uma campanha de marketing de “literatura 
detergente”. Os escritores criaram peças literárias de 
menos de 55 palavras cada, impressas nas embalagens 
dos produtos. As embalagens desta série geraram muito 
burburinho na cidade. Mas isto é algo de que a marca não 
quer ouvir falar. Os amantes de literatura de Hong Kong 
riram-se do plano, dizendo que a maior parte dos autores 
seleccionados não eram literários. Diz-se que o mercado-alvo 
criativo destes escritores são os mais jovens, mas os mais 
jovens prestam pouca atenção à estratégia de promoção da 
marca, dizendo que são as suas mães que compram o 
detergente e que não têm nada que ver com isso.

　　Quando o assunto é literatura e embalagens de produtos, 
no ano passado a empresa japonesa de tecnologia NEC 
apresentou uma linha de café literário. A ideia era vender 
“literatura bebível”, o que também gerou burburinho. A NEC 
seleccionou seis clássicos da literatura, incluindo Collection 
of Young Herbs, de Tōson Shimazaki; No Longer Human, de 
Dazai Osamu; I Am a Ca, Kokoro e Sanshirō, de Natsume 
Sōseki; e The Dancing Girl, de Mori Ogai, e produziu grãos de 
café únicos para cada obra. As embalagens de cada lote de 
café único foram impressas com o título e o nome do autor. E 
isso, é claro, não foi tudo.

　　Através de um sistema de inteligência artificial, o NEC the 
WISE, desenvolvido pela NEC, a empresa recolheu 10.000 
opiniões de leitores sobre cada obra e analisou os diferentes 
sentimentos dos leitores ao lerem aquelas obras. Por exemplo, ao 
lerem I Am a Cat, as pessoas terminavam o livro de uma vez, 
sem interrupções. O gato, personagem central, é muitas vezes 
sarcástico, cheio de humor, mas ainda revela sentimentos de 
amargura em relação ao mundo. E No Longer Human é 
conhecido por ser um livro doloroso. O pensamento depois da 
leitura ascende e cai, e é difícil libertarmo-nos dele por muito 
tempo.

　　Amargo, doce, travo, clareza e prazer – a NEC encontrou o 
sentimento correspondente à leitura para os cinco tipos de 
grãos de café. O azedume da história é o amargo, a memória da 
juventude é a doçura, o pensar na vida é o travo, a sensação de 
consistência é a clareza e o deleite da leitura é o prazer. O NEC 
the WISE transformou os sentimentos dos leitores num gráfico. 
Entregou-o à empresa de café Yanaka e pediu-lhe que 
misturasse os grãos mais apropriados de acordo com o gráfico, 
e que os preparasse de maneiras diferentes para obter os 
sabores certos. Ao beber o café, as pessoas terão uma 
sensação semelhante à da literatura, que é o conceito central 
de “literatura bebível”.

　　Quão bem-sucedidas seriam as vendas do café não era o 
que interessava à NEC. O plano passa por promover o sistema 
NEC the WISE e fazer com que as pessoas saibam como esta 
série digitaliza os sentimentos complexos e abstractos do 
público e os transforma em gráficos concretos, até em 
produtos.

　　No Japão, tal como em Hong Kong, a literatura está cada 
vez mais desligada da vida quotidiana. Cada vez menos pessoas 
lêem, o que é um dilema diário para as livrarias e editoras 
japonesas. Porque a literatura parece ser cada vez menos 

notada, fico sempre espantado ao ver as obras de poetas e 
escritores em anúncios de vez em quando. Mitsuyo Kakuta e 
Shuichi Yoshida chegaram a cooperar para escrever séries 
narrativas para a Tiffany no jornal Morning Sun; o centro 
comercial LUMINE utilizou cinco poemas da jovem poeta 
Tahi Saihate como conceito para a decoração de Natal do 
espaço. Os textos literários mais frequentemente escolhidos 
por publicitários eram os do poeta Shuntaro Tanikawa.  Em 
2006, a Kubota, uma empresa de maquinaria, usou o seu 
poema A Nossa Estrela como texto de publicidade.

A Nossa Estrela – Shuntaro Tanikawa

A estrela pisada pelos pés descalços
A estrela do solo

A estrela perfumada quando a noite chega 
A estrela da flor

A estrela com oceano feito de uma gota
A estrela da água

A estrela enviada pelo morango ao longo da estrada
A estrela deliciosa

A estrela que canta na distância
A estrela vento

A estrela diz a mesma alegria e tristeza em cada palavra
A estrela do amor

A estrela com todas as vidas que acabam coexistindo
A estrela da cidade natal

A única nas estrelas infinitas 
A nossa estrela

　　Shuntaro Tanikawa compara o pequeno esplendor da 
vida a uma estrela e depois, de perto para longe, atrai os 
seus olhos para a terra em que vivemos. No anúncio, o 
poema está impresso em fotos de um terraço ao pôr-do-sol, 
o que é muito bonito. Há pequenas notas por baixo da 
imagem: “Espero que o brilho bonito desta estrela 
permaneça para as gerações futuras. Espero que a alegria de 
viver neste planeta seja compartilhada por todas as 
pessoas”. Através de um poema com uma profunda 
concepção artística, este anúncio cravou profundamente a 
imagem da Kubota na mente do público.

　　Não importa se é na “literatura bebível” ou noutros 
anúncios, a literatura e a poesia cobrirão as mercadorias 
como a neblina. É somente quando o leitor se afasta lentamente 
que a paisagem real se torna mais profunda. O plano de 
marketing de produtos de limpeza doméstica não pode, no 
final, comover o coração das pessoas. Talvez as obras 
desses dez escritores não tenham o poder da literatura.

Literatura e publicidade

Ron Lam

Escritora a residir no 
Japão, especializada em 
design, lifestyle e jornalismo 
de viagem, Ron trabalhou 
anteriormente como editora 
das revistas MING Magazine, 
ELLE Decoration e CREAM.
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ELLE Decoration CREAM
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americano Drácula, The Vampire Diaries, The Origins, entre 
outros, foram aqui filmados com sucesso, o que atrai 
inúmeros turistas dispostos a gastar dinheiro; o Frankenstein 
da ficção científica, Dean Koontz, coloca directamente o 
conflito entre o bem e o mal de uma cidade nas montanhas 
da Europa do século XIX para a norte-americana Nova 
Orleães do século XXI.

　　Tal como disse o editor da New Orleans French Quarter 
Fiction: “Fogo, cheias, pestes, guerra e dinastias em 
mudança. Ainda aqui estamos e ainda queremos contar 
histórias a este mundo”. Nova Orleães deu o exemplo, 
provando que a dor é frequentemente o solo mais fértil para 
a arte, tal como a dor dos negros originou os blues. Mais: 
Nova Orleães pavoneia-se de um caminho de prosperidade 
onde as trevas e a dor não levaram necessariamente ao luto, 
olhando o desastre de frente e sofrendo, sem diminuir o 
compromisso das pessoas com a liberdade e a felicidade. 
Poetas de rua, músicos, performers acrobáticos, pintores, 
mágicos, etc., os artistas de Nova Orleães contam todos os 
segredos da cidade com uma atitude destemida e alegre. 
Velhas e novas cicatrizes cruzadas mostram a sua 
resistência e o seu charme. Com o jazz em Nova Orleães é 
a mesma coisa. Rompendo a partir de uma vasta gama de 
canções pop, hinos, música militar, canções de acrobacias, 
blues e , criaram-se as obras-primas da liberdade. 
Nova Orleães nunca tem medo de quebrar as coisas bonitas.

　　Nova Orleães faz 300 anos em 2018. Macau, por 
contraste, tem uma história muito mais longa. Considera-se 
constantemente “um lugar com felicidade”, “tesouro de 
lótus”, alegando que é calmo, pacífico e impenetrável. Mas 
se olharmos para a história, desastres, doenças, guerra, 
saque, pornografia – tudo isto alguma vez deixou cicatrizes 
em Macau. Na maior parte das vezes escolhemos esquecer. 
Espero pelo dia em que os artistas em Macau possam deixar 
de estar confinados à maldição da “harmonia cultural entre 
a China e o Ocidente”. Sem reservas, sem preocupações, 
eles poderão apresentar o melhor e o pior desta cidade nos 
seus corações. 
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　　De Pequim para Xangai, quando saía do avião, soube 

que estava em Xangai. Os carrinhos de bagagem já 

estavam ao lado da passadeira rolante, o que facilita a 

vida dos viajantes. Isto é Xangai. Xangai é uma cidade de 

detalhes. As pessoas em Xangai são sempre criticadas 

por serem falsas. Isso é um pouco depreciativo e algo 

hipócrita. Mas ser falso também requer energia e emoção. 

Pelo menos é melhor do que ser displicente.

　　Xangai é uma cidade onde vivi mais de dez anos. 

Cada vez que regresso sinto que a cidade está mais 

bonita. Nos anos 1930, Xangai era a metrópole próspera 

no Extremo Oriente. Com fundações sólidas, até quando 

atravessou tempos difíceis, esta cidade poderia facilmente 

dar uma reviravolta deslumbrante. Parece que se os velhos 

blocos e casas forem restaurados, os bons velhos tempos 

poderão voltar.

　　Um amigo disse-me “que tal darmos uma caminhada 

na Yuyuan Road?” No começo do verão, a Yuyuan Road 

tem uma bonita paisagem verde com plátanos ao longo da 

rua. Mais de cem monumentos históricos estão escondidos 

nos becos desta estrada. Uma vez que a estrada não é 

larga, não passam por ali muitos carros. Algumas pessoas 

andam de bicicleta a ritmo de passeio, em vez de caminharem, 

o que é a melhor velocidade para a Dang Ma Lu. No 

dialecto de Xangai, Dang Ma Lu significa “sair para 

passear”. É como um barco à deriva a uma velocidade 

menor. Abrandar pode acomodar mais paisagem.

　　Devido à sua proximidade da velha Concessão 

Francesa, nos anos 1930 muitos homens de negócios 

abastados e pessoas famosas construíram mansões com 

jardim e becos com um novo estilo na Yuyuan Road, que 

era uma como uma zona de classe alta naquela época. 

Esta pequena estrada, que não é larga mas tem cerca de 

três quilómetros de comprimento, também tem os seus 

méritos. Para os turistas, no entanto, a Yuyuan Road não 

é mais famosa que a Nanjing West Road ou a Huaihai 

Road, mas para as pessoas de Xangai é uma rua muito 

interessante. O mais famoso salão de baile da velha 

Xangai, a mansão onde viveu o traidor Wang Jingwei, o 

apartamento Changde onde viveu Zhang Ailing, bem como 

o St. Mary’s Hall onde ela foi educada, ficavam todos 

nesta estrada. Um projecto de Singapura para um centro 

comercial deixou a escola e a igreja do St. Mary’s Hall 

rodeadas por um grupo de edifícios modernos, no centro 

da praça. Ao ver os velhos e os novos edifícios conviver 

em harmonia, penso que também incorpora o elevado 

nível de aceitação de Xangai.

　　Recentemente, a zona da Yuyuan Road junto à 

secção de Jiangsu também foi transformada. Um grupo 

de designers trabalhou com o governo local para tentar 

melhorar as vidas das pessoas locais através do design. 

Substituíram até os caixotes do lixo desta secção da 

estrada. O design é simples mas não feio. Utiliza cores 

para classificar o lixo. Até o espaço para estacionar e 

partilhar bicicletas foi redesenhado para se tornar mais 

divertido. Há muitos bancos na rua, o que faz com que 

as pessoas cansadas de passear tenham um lugar para 

descansar. Cafés requintados surgiram ao longo da 

estrada e novos parques criativos atraíram pessoas 

com mais estilo para abraçar o futuro sem esquecer o 

passado. O famoso muro histórico na Yuyuan Road 

mostra os feitos de pessoas famosas que viveram na 

Yuyuan Road, o que faz com que a moda desta rua 

tenha mais confiança. 

　　Os meus amigos sabiam que adoro edifícios 

antigos. Esta cidade agitada tenta sempre manter os 

edifícios antigos e dar-lhes novas funções e significado 

depois da transformação. Durante a minha estadia em 

Xangai abriu o Columbia Circle. Este grupo de edifícios 

está localizado na Yanan West Road, não muito longe da 

Yuyuan Road. Este parque industrial foi anteriormente o 

Instituto de Produtos Biológicos de Xangai Co. Ltd. 

(Siobp, na sigla inglesa). O parque manteve as casas 

antigas e os edifícios industriais do começo do século 

XIX até aos anos 1980. Uma das mansões com jardim é 

a antiga residência do filho de Sun Yat-sen, Sun Fo.

　　Um dos edifícios antigos que mais chama a 

atenção era há cem anos o Colombian Village Club, 

com um estilo mediterrâneo espanhol, um lugar de lazer 

e recreação para os estrangeiros que viviam em Xangai 

naquela altura. O edifício manteve também uma piscina 

com lindos murais em mosaico. Muitas pessoas 

sentam-se à beira da piscina para desfrutar de um 

brunch. Tornou-se no mais popular lugar de celebridades 

do parque. As casas antigas do parque, incluindo a 

mansão onde Sun Fo viveu e os edifícios para uso 

industrial, foram transformadas. A equipa responsável, 

o Office for Metropolitan Architecture (OMA), liderada 

pela Koolhaas, manteve as velhas árvores do parque e 

tratou cuidadosamente do espaço que estava abandonado 

há anos. Desenharam também várias belas casas 

antigas, que atraíram muitos cafés e restaurantes da 

moda em Xangai a ali abrir espaços. Até uma pequena 

livraria com um estilo de design abriu ali e acrescentou 

mais atmosfera cultural ao local.
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De onde vem a imaginação cultural? (Parte 2)

　　A política cultural de um lugar é influenciada pela 

imaginação cultural dos seus decisores políticos e artistas 

locais. Mas “imaginação” é uma janela aberta através da qual 

todos podem vislumbrar uma vista diferente. Tomemos 

Macau como exemplo. Hoje em dia, muitos hotéis e 

casinos de nível mundial operam em Macau. Enquanto 

trabalhadores culturais na categoria dramática, deveriam 

ter como objectivo criar performances de entretenimento 

de larga escala? Da perspectiva do desenvolvimento do 

mercado, tal visão é certamente merecedora da atenção 

dos profissionais e investidores. No artigo anterior 

propus os conceitos de “perspectiva cultural” e de 

“história da cultura”, que afectarão a nossa imaginação 

face à nossa própria cultura. Para produtores ou organizações 

oficias que estão ansioso por industrializar as artes performativas 

locais, depois de ver muitos musicais de grande escala 

brilharem em zonas urbanas como a Broadway e West End 

através da janela da “perspectiva cultural”, que cria uma lenda 

contemporânea ao mesmo tempo que atrai muitos turistas, é 

natural pensar que Macau, enquanto centro mundial de 

turismo e lazer, deveria trazer à cidade mais programas de 

entretenimento para turistas (seja uma criação em Macau de 

companhias teatrais estrangeiras ou uma performance de 

uma região vizinha). É muito melhor uma equipa de performers 

locais, que pode destacar totalmente a força cultural dos 

grupos artísticos locais.

　　Enquanto autor residente em Macau, fui inevitavelmente 

muitas vezes questionado por amigos da indústria hoteleira e 

cultural sobre a possibilidade de encenar um grande espectáculo 

de palco para turistas em Macau. A fazer conversa, não posso 

explicar em duas ou três palavras o caminho de desenvolvimento 

das artes performativas que julgo ser diferente deste. Se 

tentarmos vê-lo através da janela da “história da cultura”, é 

possível ver que as criações teatrais locais nunca foram 

afectadas pelas modas do marketing (a bilheteira não é a 

principal fonte de financiamento da produção). Muitas 

criações locais têm como público-alvo a comunidade local 

(incluindo amigos e família). Depois de anos de desenvolvimento, 

emergiu um modo criativo com a expressão pessoal como 

principal conteúdo estético. Quanto a atingir metas industriais, 

colocar uma criação feita do nosso modo habitual como 

performance permanente num local turístico, seria como uma 

editora discográfica agarrar em óptimos escritores de 

canções e letristas que trabalham nos bastidores e vendê-los 

como se fossem ícones que podem cantar e dançar. No final, 

seriam ignorados pelo mercado e questionar-se-ia se teriam 

forças para seguir uma carreira musical.

　　Admitir a falta de uma visão de mercado no pensamento 

criativo local, e depois avaliar o impacto dessa limitação de 

pensamento, e criar mais obras que maximizem a criatividade, 

é uma crença no desenvolvimento que ganhei através da 

observação. Naturalmente, é mais importante continuar a 

exploração prática em profundidade e sumariamente, para 

quebrar conceitos inerentes rumo ao próximo nível de 

exploração.

　　Estar terceira fonte de imaginação é a coragem para 

“encontrar novas formas”. Uma vez que estamos presos pela 

nossa imaginação limitada, num modelo de sucesso inerente, 

será difícil encontrar um ritmo adequado para o nosso 

desenvolvimento. O que limita a nossa imaginação é por 

vezes a primeiríssima imaginação. Ainda que um elenco a 

tempo inteiro, uma companhia teatral e uma criação industrial 

rentável não sejam irrealistas de imaginar quando olhamos 

para o crescimento do turismo na última década, Macau não 

desenvolveu um único espectáculo que possa operar somente 

através dos lucros de bilheteira. O nosso caminho de desenvolvimento 

ainda precisa de explorar novas possibilidades, em vez de ter 

apenas a industrialização como alvo.

　　Ao mesmo tempo, julgo que é tempo para um diálogo mais 

imaginativo entre os artistas locais e os seus interlocutores 

culturais sobre a definição do termo “desenvolvimento das 

artes performativas”.

　　O que são artes performativas? São as criações 

presentes no festival de artes todos os anos, as obras 

experimentais nos pequenos teatros, ou os projectos 

financiados pelas instituições culturais e criativas?

　　O que é desenvolvimento? Tornar a industrialização dos 

projectos performativos auto-suficiente? Mais oportunidades 

para que trabalhos sejam exibidos no interior da China ou no 

exterior? Melhor ambiente local de emprego para os artistas 

locais? 

　　Depois de percebermos estes conceitos, talvez já não 

possamos deixar Macau exibir o mesmo que Las Vegas. 

Deveríamos tornar Macau num lugar onde jovens artistas 

gostariam de viver. O que precisamos neste momento não é 

um grande palco para entretenimento, mas mais espaços para 

acomodar a nossa imaginação.
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