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Criatividade e arrojo: 
as possibilidades da produção de vídeo

Numa era em que todos podem contribuir com conteúdo 
para as redes sociais, os Key Opinion Leaders (KOL) 
conquistaram este campo com os seus canais e 
progressivamente, os clipes de vídeo foram substituindo 
conteúdo de imagem e texto tornando-se numa tendência 
dominadora no mundo das redes sociais. A criatividade 
é prioridade e dela nascem várias empresas em todo o 
mundo que conseguem produzir clipes de vídeo de alta 
qualidade.

Macau não foi excepção. Nos últimos anos têm surgido 
empresas produtoras de vídeo, a maioria delas de 
pequena dimensão, mas inclusivas—normalmente estas 
empresas têm menos de 50 funcionários. Em muitos 
casos, o patrão e os funcionários têm de ser multi-tarefas 
e de saber fazer tudo. Nesta edição da Revista C², 
entrevistamos três responsáveis por equipas de filmagem 
em Macau para saber mais sobre porque escolheram 
esta carreira, a situação desta indústria no mercado 
local e se há possibilidades de desenvolvimento fora do 
territóro.

Por Yvonne Yu e Lam Chon In
Fotos cedidas por Lei Hou Un e Un Hon In
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Muitos KOL e celebridades da Internet em Macau gostam 
de aparecer em frente da câmara, porém Leo Lei, fundador 
da Revista e plataforma de produção de vídeos “YO! 
Living”, prefere ficar nos bastidores. Segundo afirmou, a 
empresa pode produzir conteúdos sobre turismo e cultura 
e ao mesmo tempo, tem a vantagem de produzir vídeos 
personalizados para as celebridades. Leo Lei criou a 
plataforma de vídeos para que pessoas de todo o mundo 
tenham a oportunidade e canais para saber mais sobre 
as novidades que acontecem em Macau, bem como 
conhecer alguns influenciadores e apresentadores locais.

De acordo com Leo Lei, neste momento a indústria de 
vídeos assemelha-se a uma MCN (Multi-Channel Network: 
empresa ou entidade que opera vários canais 

e criadores de conteúdo dando consultadoria ou 
assistência na produção de vídeos), mas a produção de 
vídeo em Macau ainda não tem uma cadeia industrial. 
Leo considera que empresas do tipo MCN são “gigantes” 
de gerir pelo que prefere manter uma dimensão mais 
pequena e centralizada em si, e que lhe permite juntar 
um grupo de amigos para produzir bons vídeos para a 
plataforma, mantendo um ambiente mais familiar.

Nascido no início dos anos 80, Leo estudou e trabalhou 
nos Estados Unidos, formando-se em design industrial. 
Após a graduação, não ficou nos Estados Unidos nem 
regressou a Macau, mas dirigiu-se a Shenzhen onde 
conseguiu entrar numa empresa do top 500 mundial onde 
trabalhou como engenheiro. Com essa experiência

De engenheiro a realizador de
curtas-metragens
—Leo Lei, fundador da revista “YO! Living”

Leo avança com os trabalhos mesmo que a equipa só tenha uma pessoa
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de viver no Interior da China conseguiu alargar os seus 
horizontes. Os seus amigos estavam curiosos sobre Macau 
e Leo Lei, fazendo o papel de guia turístico, preparou 
cuidadosamente diferentes rotas turísticas para os amigos. 
O resultado final foi a criação de um blog para partilhar as 
rotas e foi assim que começou a sua empresa.

Naquela altura, os clipes de vídeo não eram populares. 
Entre 2015 a 2016, Leo Lei começou a filmar os vídeos 
com o telemóvel e a colocá-los no seu blog, um desses 
vídeos sobre um prato de omelete com arroz ficou viral 
na Internet e além do restaurante ter ficado conhecido, 
Leo também beneficiou. A economia de Macau crescia a 
uma velocidade incrível, e por isso, Leo Lei decidiu voltar 
à sua terra natal, concentrando-se em escrever um blog 
pessoal e fazer vídeos para a revista. Os jornais de língua 
portuguesa foram os primeiros a cobrir a abertura da sua 
plataforma de vídeos, considerando que era uma nova 
moda em Macau.

A plataforma acumulou fãs ao longo dos anos e além 
de Hong Kong, Macau e do Continente, há uma larga 
audiência de países do sudeste asiático. “Na era dos 
vídeos, a concorrência é cada vez mais intensa. Quem só 
vai entrar nesta indústria agora, precisa de se esforçar 

Leo colaborou com uma modelo de Macau para produzir vídeos informativos sobre turismo de Macau

Vídeos filmados por telemóvel de Leo conseguiram muitas 
visualizações
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muito”, disse para aqueles que estão a começar na área. 
Ele acredita que, para aumentar as visualizações e atrair 
as audiências é preciso encontrar a direcção certa e 
explorar cuidadosamente para encontrar as áreas que 
ainda têm pouca visibilidade e poucas pessoas a cobrir.

Actualmente, a filosofia de vida de Leo enquadra-
se no segmento de sustentabilidade e saúde (Lohas), 
trabalhando a partir de casa, pelo que a pandemia afecta 
pouco a sua vida quotidiana. Ter um pequeno estúdio 
em casa é muito comum em Macau. No futuro, Leo 
espera que as empresas de produção de vídeos possam 
colaborar entre si para servir clientes de maior dimensão.Devido ao impacto da pandemia, a produção de vídeos 

de turismo foi forçada a reduzir o volume de produção 
e Leo também começou a explorar novos projectos 
que podem ser desenvolvidos no futuro. Face ao 
reajustamento, Leo disse que não há muitos funcionários 
a trabalhar a tempo inteiro, sendo mais fácil reorientar 
o desenvolvimento da empresa. “No meu blog, escrevo 
sobre a história de Macau, é algo que gosto muito. No 
futuro, espero aumentar a produção de conteúdos sobre 
história e cooperar com instituições de pesquisa ou novos 
parceiros voltados para a cultura arqueológica, e também 
montar uma equipe para produzir vídeos de história 
e ciência,” Leo disse em tom sério. Neste momento, 
o projecto ainda está na fase inicial, mas o fundador 
considera ser uma direção de desenvolvimento que vale 
a pena explorar. O mercado de produção de vídeos no 
Continente está a sofrer um “boom” e têm surgido muitos 
sobre a ciência e investigação em plataformas como o 
Bilibili, mas Macau ainda não tem nada nesta área. www.facebook.com/yoliving.mo

YO! Living

Leo a gravar um vídeo
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Missão: da produção à cultura
—Larry Chan, 
fundador da Marching
Productions

Ao entrar no escritório da Marching Productions, localizado 
num edifício industrial e com uma área de 5.000 pés 
quadrados, a primeira coisa que chama a atenção é 
o logotipo da empresa com um galo vestido de fato e 
gravata de cor vermelha na porta. Este está associado ao 
“amanhecer” que é o símbolo da empresa, já que o canto 
do galo ao amanhecer reflecte o nome da empresa e o seu 
espírito de acordar com determinação para conquistar o 
dia e o mundo. A empresa tem como objetivo crescer, mas 
também surpreender sempre a sua audiência, como é o 
caso deste galo logo à porta.

Um dos fundadores, Larry Chan, nasceu na década 
90 e o seu nome pode ser visto na lista de créditos 
das obras da Marching Productions, já que apesar da 
empresa ter mais de 20 funcionários a tempo inteiro, 
Larry continua a trabalhar na linha frente e em várias 
posições, nunca relaxando nem baixando os braços. O 
sucesso da Marching Productions é fruto da ambição 
de Larry porque quer sempre desenvolver coisas novas. 
Como Leo, depois de acabar a faculdade, rejeitou uma 
oferta de trabalho de uma empresa de Macau e rumou 
ao Continente, tendo escolhido Pequim como primeira 
paragem na sua carreira. Em Pequim trabalhou numa 

agência de viagens, tendo nascido o seu desejo de 
exploração.

Em 2014, após um período de estágio em Pequim, Larry 
regressou a Macau e cooperou com vários colegas 
de uma agência de publicidade, aproveitando as suas 
vantagens para produzir curtas-metragens e participar no 
projecto criativo “Macau—O Poder da imagem”, realizado 
pela Centro Cultural de Macau. A sua proposta chamou 
a atenção e em 2016, dois anos após a experiência, 
Larry começou a dedicar-se a tempo inteiro à produtora 
multimédia e cinematográfica e televisiva Marching 
Productions. Passo a passo, a empresa conseguiu atrair 
e contratar mais de 20 jovens de Macau interessados 
na produção cinematográfica e televisiva. Este fruto não 
depende só do talento, mas também de muito trabalho.

Marching Productions tem como símbolo o galo



D
ESTA

Q
U

E

7

“A Marching Productions é boa a produzir documentários 
e filmes de história, e isso também é a nossa meta de 
trabalho”, disse Larry. No período inicial de fundação 
da empresa, surgiam muitos canais no Interior da China 
na categoria de documentários e vários bons canais 
nasceram na altura, por exemplo os conhecidos canais 
Yitiao e Ergeng, entre outros. Em Macau, falta este tipo  
de produções, num mercado que é dominado pelos 
vídeos de entretenimento. Nesse contexto, a Marching 
Productions pensou fazer documentários em Macau. 
Naquela altura, consegui cooperar com a Associação 
de Energia Positiva de Macau (MPEA) e também 
produziu muitos vídeos de sensibilização do Governo. 
A história e a criatividade conseguiram descortinar a 
capacidade da equipa. “Actualmente, as produções 
da empresa são abrangentes e a sua operação segue 
o caminho das empresas de publicidade maduras, ou 
seja, os seus serviços incluem produção das publicidade 
televisiva, vídeos educativos, longas-metragens de 
grande escala, etc.” A pandemia não parou Larry nos 
últimos dois anos. O negócio estendeu-se à Grande Baía 
e foi montada uma filial em Guangzhou, que recrutou 
trabalhadores qualificados e aproveitou a oportunidade 
para experimentar novos métodos de filmagem de curtas-
metragens. Alguns curtas de animação originais em 2D 
e 3D foram produzidas e elogiadas na Internet. Assim, a 
empresa consegue chegar gradualmente a outras zonas 
fora de Macau.

Com um papel importante na indústria de curtas-
metragens de Macau, Larry considera que se deve 
acabar com a ideia preconcebida de que as empresas 
de produção de vídeos se devem limitar a procurar 
apenas clientes de Macau: "Se é competente, o mundo 
inteiro pode ser o seu mercado, temos alguns clientes 
de Hong Kong e a CCTV da China Continental também é 
nossa parceira. Quando se trata da empresa-alvo, acho 
que devemos olhar um pouco mais longe e até pensar na 
Netflix como um benchmark.” Larry nota que não existem 
muitos clientes em Macau e os tipos de produção também 
são limitados. Ademais, faltam recursos humanos, 
e, portanto, Larry espera que se possa aproveitar os 
recursos da Grande Baía no futuro. “Actualmente, a 
empresa é uma empresa de produção, e está no meio 
da cadeia de produção de curtas-metragens. É uma 
situação relativamente passiva porque não temos nenhum 
conteúdo produzido por nós próprios. Também está 
relacionado com o financiamento e o ambiente económico 
de Macau. Se pudesse filmar o meu próprio conteúdo, 
gostava de fazer um documentário como Hong Kong 
Connection da TVB” porque sempre quis dar a conhecer 
mais de Macau ao público. “Muitas empresas do mesmo 
gênero gostam de contratar os trabalhadores a tempo 
parcial ou em freelance, mas a Marching Productions 
sempre quis trabalhadores a tempo inteiro, porque 
permite ter uma equipa estável e madura, capaz de 
atender aos requisitos de alguns projetos governamentais 
ou comerciais de grande escala,” afirmou. O objetivo 
de Larry é muito claro: elevar a empresa do patamar da 
produção para a cultura, esta é a sua missão no futuro.

Larry Chan, um dos fundadores da Marching Productions.
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O escritório da Marching Productions tem uma área de mais de 5.000 pés quadrados

Marching Productions colaborou com vários serviços e instituições para produzir vídeos sobre a história local

www.facebook.com/marching.productions
Marching Productions
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Documentar histórias sobre a gastronomia
de Macau em vídeo
—Entrevista com Lambert Lam, 
fundador da MACAUEAT

Nesta era visual, os vídeos de grande qualidade são 
mais propensos a atrair a atenção do público, estando os 
vídeos sobre gastronomia entre os que mais “explodem” 
nas redes sociais. Quando surgiram os documentários 
sobre gastronomia, como, por exemplo, Uma Trinca da 
China, A Origem do Sabor e ainda o documentário de 
finais de 2021, Sabor de Macau, estes não só criaram 
oportunidades de negócios, como também aprofundaram 
os conhecimentos dos espectadores sobre a cultura que 
subjaz à gastronomia. Como fundador da MACAUEAT, 
uma popular plataforma de promoção de gastronomia de 
Macau, Lambert Lam entrou também na onda dos vídeos, 
apostando tanto no registo de imagens e textos, como 
na gravação de vídeos sobre gastronomia. Durante as 
gravações, são ainda registadas histórias sobre a cultura 
do sector de restauração local.

Após concluir a sua licenciatura no Canadá, Lambert 
regressou a Macau, onde trabalhou como redactor de 
revistas gastronómicas e operador do mercado dos novos 
meios de comunicação para hotéis. Por outro lado, dada 
a sua paixão pessoal pela cultura gastronómica, Lambert 
tem gerido a conta da MACAUEAT no Instagram, 

a fim de partilhar as suas experiências gastronómicas 
com o público. Com as suas belas fotografias e os seus 
textos concisos, a MACAUEAT tornou-se uma referência 
para todos os internautas que procuram boas propostas 
de sítios onde comer e beber. Embora 2020 tenha 
sido um ano em que a maioria da população ansiava 
por estabilidade, Lambert percebeu que havia uma 
oportunidade diferente a explorar: “Antes, a maioria das 
empresas do sector hoteleiro convidava uma equipa de 
fotografia de gastronomia de Hong Kong ou estrangeira 
para filmar vídeos promocionais em Macau sem olhar a 
custos, mas com a pandemia, as equipas estrangeiras 
deixaram de poder deslocar-se a Macau. Para mais, 
os desafios do mercado vão fazer com que muitos 
mais restaurantes locais precisem de publicidade, 
pelo que percebi que havia aí uma oportunidade, pois 
contratar uma equipa local é muito mais vantajoso a 
nível do trabalho fotográfico, do preço, do tempo e da 
comunicação cultural. Foi por estes motivos que nasceu 
oficialmente a MACAUEAT, uma plataforma de promoção 
da cultura gastronómica”, afirma Lambert. Desde os seus 
primeiros tempos de partilha de fotografias no Instagram, 
a MACAUEAT evoluiu para uma empresa profissional de 
divulgação e filmagem de vídeos sobre gastronomia.

Lambert Lam, fundador da plataforma de promoção de gastronomia MACAUEAT.
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A equipa actual da MACAUEAT é composta por Lambert 
e quatro jovens, os quais partilham muitas tarefas como 
filmagem, marketing, serviços administrativos e serviços 
operacionais. Para assegurar um melhor efeito visual nos 
seus vídeos, Lambert dispõe de uma cozinha aberta no 
seu estúdio, para ser mais fácil filmar e cozinhar. Vivemos 
numa época em que o conteúdo é rei: para chamar 
a atenção, não basta ter uma boa exposição, mas é 
igualmente necessário assegurar um suporte de conteúdo 
sólido e uma análise de mercado eficaz. Ao longo dos 
anos, Lambert foi adquirindo um conhecimento profundo 
sobre cultura gastronómica e sobre as tendências do 
mercado, tendo definido claramente o posicionamento 
da MACAUEAT e centrando os seus esforços, juntamente 
com a sua equipa, na produção e divulgação de vídeos 
sobre gastronomia. “A alimentação é essencial para a 
vida e a gastronomia é um tema intemporal, mas devido 
à mudança de hábitos de visualização de vídeos, de 
momento, estamos sobretudo a criar vídeos curtos de 
1 minuto e de 3-5 minutos. Os primeiros estão mais em 
linha com os hábitos dos utilizadores das redes sociais, 
os quais tendem a preferir um ritmo mais rápido, sendo 
os vídeos mais longos produzidos para apresentar as 
histórias de vários chefs e dar a conhecer a perspectiva 
dos profissionais”, esclarece Lambert.

comida em si, devendo igualmente apresentar o contexto 
desta a nível cultural e espiritual, com vista a estimular 
a reflexão sobre a cultura gastronómica por parte dos 
espectadores. Recentemente, durante os preparativos 
para documentar a cultura dos restaurantes tradicionais, 
Lambert e a sua equipa fizeram uma descoberta 
surpreendente: “Quando estávamos a almoçar com 
o gerente de segunda geração de um restaurante 
tradicional, descobrimos que o pai do fotógrafo da equipa 
também havia lá trabalhado, pelo que ambos os jovens 
acabaram por partilhar algumas memórias dos seus 
pais sobre o restaurante, dando-nos a conhecer melhor 
a história do mesmo. É este o poder da gastronomia: é 
um elo que nos liga afectivamente uns aos outros e cada 
dentada que damos vem carregada de emoções.”

A série de vídeos curtos que assume o título de Cidade 
Comestível é um projecto documental da autoria de 
Lambert, que se debruça sobre a cultura gastronómica de 
Macau. Recorrendo a vídeos e textos de apresentação, 
Lambert vai à descoberta das pessoas e das histórias por 
trás de várias especialidades gastronómicas de Macau. 
Até agora, foram já realizados mais de 20 episódios, 
apresentando vários tipos de estabelecimentos, desde 
restaurantes de hotéis de topo a restaurantes populares 
na Internet e inclusive a cantinas do bairro. Cada vídeo 
de 5 minutos documenta as várias especialidades que 
circulam pelas mesas de cada estabelecimento e que 
integram também o património cultural de Macau, de 
modo a acrescentar valor a cada dentada. Lambert 
afirma ainda que a definição do conteúdo de cada vídeo 
de gastronomia não deve debruçar-se apenas sobre a 

Segundo Lambert, o Instagram é actualmente uma das redes 
sociais mais utilizadas pelos jovens, permitindo uma circulação 
mais rápida de vídeos.

Lambert e a sua equipa gravam vídeos promocionais de 
gastronomia para os seus clientes

10
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Motivados pelas políticas de desenvolvimento da 
Grande Baía, há um número cada vez maior de jovens a 
estabelecer-se nesta região. No futuro, também Lambert 
conta levar a marca MACAUEAT para o Interior da China, 
admitindo, porém, que não tem pressa, dado que a 
equipa se encontra ainda numa fase exploratória. Nesta 
altura, a sua energia está totalmente direccionada para a 
produção de vídeos sobre restaurantes locais, no sentido 
de criar um registo mais abrangente de histórias sobre a 
gastronomia de Macau e de sensibilizar novos públicos 
para o fascínio da cultura gastronómica da cidade.

O projecto de produção da série Cidade Comestível teve início em 2020, contando já com mais de 20 episódios, cada um dos quais documenta 
a história de várias especialidades gastronómicas locais.

www.facebook.com/macaueatanddrink
MACAUEAT

Lambert criou um canal no YouTube para a série Cidade 
Comestível, com vista a alcançar um público mais amplo em 
diferentes partes do mundo.



H
ISTÓ

R
IA

 D
A

 M
A

R
C

A

12

O.N.E.—uma marca vegana de 
artigos de couro que vai além de Macau

A O.N.E. é uma marca de artigos de couro de Macau 
que se tem popularizado nos últimos anos. Foi fundada 
em 2016 pela jovem designer Xenia Wong, que decidiu 
abandonar a sua anterior carreira para desenvolver a 
empresa. Em 2020, a marca deixou de fabricar produtos 
de couro genuíno e passou a fabricar exclusivamente 
produtos de couro vegano, atraindo a atenção do público 
pelo seu design simples e versátil e pelos seus princípios 
ecológicos. Para além de vender bem em Hong Kong 
e Macau, os seus produtos são recomendados por 
múltiplos bloguistas de moda estrangeiros, marcando 
frequentemente presença em diversas redes sociais e 
artigos de moda. Como explicar o sucesso da O.N.E.? 
Convidámos Xenia, fundadora da marca, para nos contar 
pessoalmente a sua história.

Por Lam Chon In
Fotos cedidas por Lei Hou Un

Actualmente inclui sete séries com mais de 60 artigos de couro vegano artesanais

Xenia Wong, fundadora da marca O.N.E.
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Nutrindo a paixão pelos artigos
de couro artesanais e
enveredando pela via do
empreendedorismo

Transformar um hobby numa carreira parece ideal, mas é 
preciso uma dose suficiente de paixão e persistência para 
conseguir fazê-lo. Xenia adora o design e a pintura desde 
criança, tendo mesmo considerado estudar design na 
faculdade. No entanto, há mais de uma década, o design 
não era um curso muito considerado em Macau, não 
tendo muita saída a nível local. Xenia acabou por render-
se à realidade e entrar no curso de gestão hoteleira, que 
era mais popular na altura, mas nunca esqueceu a sua 
predilecção pelo design, tendo aprendido sozinha a fazer 
acessórios e artigos de couro. Licenciada em 2012, Xenia 
trabalha, naturalmente, também em hotéis, fazendo da 
criação de artigos de couro artesanais o seu passatempo 
diário e enfiando-se na sua oficina sempre que tem tempo 
livre para costurar os artigos de couro por si concebidos. 
Após ter acumulado o capital e a tecnologia necessários, 
abriu a primeira loja de estilo de vida En Masse em 2013, 
enveredando oficialmente pela via do empreendedorismo 
e começando a comercializar os seus artigos artesanais 
originais e a sua selecção de produtos de designer 
adquiridos na China e no exterior. Nas palavras de Xenia: 
“Lembro-me do que disse um dia ao meu professor 
de artes quando era criança: Gasta-se tanto tempo a 
trabalhar. Que chatice seria não se fazer o que se gosta. 
Por isso, quando surgiu a oportunidade, tive de fazer o que 

o coração mandava e escolher um trabalho que adorava”.

Nos poucos anos que passaram desde a abertura da En 
Masse, o número de encomendas de artigos de couro foi 
aumentando gradualmente. Dada a grande originalidade 
do design de Xenia, os modelos são ao mesmo tempo 
incomuns e facilmente reconhecíveis, registando-se 
um aumento da procura dos produtos da criadora. Isto 
contribuiu para aumentar também a confiança de Xenia, 
levando-a a criar a sua própria marca original de artigos 
de couro artesanais em 2016—assim nasceu a O.N.E. 
Segundo Xenia, a gestão de uma loja foi um processo que 
a levou a crescer muito rapidamente, pois era ela quem 
tinha de fazer tudo sozinha, incluindo alugar um espaço, 
atribuir funções aos funcionários, conceber e fabricar 
os produtos, bem como exibir e promover os mesmos. 
Embora o processo tenha sido muito cansativo, quando 
constatou que o seu design era muito apreciado, Xenia 
sentiu-se muito satisfeita e mais determinada do que nunca 
a criar a O.N.E.

A marca criou o seu próprio website de venda e exibição

A FIR BAG, com figuras geométricas, é uma mala bastante popular 
na loja, podendo ser usada como bolsa de mão ou como mala a 
tiracolo.
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Concepção de produtos que
respondam à procura, promovendo
o conceito de moda ecológica

Quando a O.N.E. foi criada, os artigos eram feitos com 
couro genuíno, em tons de preto, branco e castanho, 
sendo os modelos geralmente simples e elegantes, 
sofisticados, sem ser extravagantes, adequando-se a 
qualquer ocasião e ideais para usar num contexto de 
trabalho. Xenia afirma: “A inspiração do meu design 
é inseparável das necessidades dos clientes, e a 
comunicação com estes permite-me ir além das minhas 
limitações. Por outro lado, não ter formação como 
designer representa também uma pequena vantagem 
para mim, pois, como operadora de uma loja, tenho de 
levar em consideração, não apenas o valor do design, 
mas também o mercado dos meus produtos, já que as 
vendas determinam a continuidade da existência da 
minha loja. Daí que pense muitas vezes na estética e 
na funcionalidade do meu design de uma perspectiva 
comercial. Quando tenho novas ideias para o meu 
design, também gosto de as publicar nas redes sociais 
e auscultar a opinião do público, pois acredito que o 
contacto próximo com os clientes contribui para a criação 
de um design mais funcional”.

Em Agosto de 2020, a O.N.E. deixou de fabricar artigos 
de couro genuíno e passou a fabricar artigos de couro 
vegano, feitos à base de materiais sustentáveis. Porquê 
uma mudança tão grande? Xenia foi sempre sensível a 
questões de protecção ambiental e animal: “O processo 
de fabrico de couro é muito pouco ecológico, implicando 
uma enorme descarga de águas residuais durante a fase 
de tingimento. Além disso, como me tornei vegana em 
2019, achei que a O.N.E. devia reflectir a minha atitude 
perante a vida, pelo que passei seis meses a procurar um 
material de microfibra que pudesse substituir o couro, um 
material que fosse mais ético a nível ecológico, com uma 
boa durabilidade e plasticidade e adequado ao fabrico 
dos meus produtos.” Xenia salientou ainda que muitas 
marcas estrangeiras também têm vindo a modificar as 
suas práticas, passando a usar materiais mais ecológicos 
no fabrico dos seus produtos. Isto é uma tendência 
notória que se tem vindo a verificar. E o desenvolvimento 
sustentável é também um conceito intemporal na área da 
moda. Os artigos de couro da marca feitos com materiais 
de microfibra são mais leves que os de couro genuíno 
e o preço é mais acessível. Por outro lado, o conceito 
de ambientalismo contribui para potenciar a imagem 
da O.N.E., atraindo toda uma comunidade de fãs do 
ambiente.

A loja O.N.E., recentemente renovada.
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Expansão dos canais de vendas,
tanto online como offline

Xenia sempre soube que queria levar a O.N.E. para 
fora de Macau. Para além da loja física local, a O.N.E. 
colabora também com algumas lojas de moda para 
escoar os seus produtos, lançando ainda a sua própria 
plataforma de venda online, a fim de expandir o seu 
mercado a nível internacional. Quando geria a En Masse, 
Xenia conheceu designers de todo o mundo, sentindo-se 
grata por estes partilharem com ela a sua experiência na 
promoção de marcas. “Todos eles trabalham arduamente 
para introduzir os seus produtos em diferentes mercados, 
participar em exposições de moda e procurar lojas 
adequadas para vender os seus produtos, o que me 
levou a compreender a importância da promoção de 
marcas, a qual permite dar a conhecer as marcas 
originais de Macau a um público mais amplo. Daí que 
não me possa limitar a uma só região e que tenha de 
desenvolver constantemente novos canais de vendas”, 
diz Xenia.

A O.N.E. não tem muito dinheiro para gastar em 
publicidade como fazem as marcas internacionais. Para 
procurar um mercado específico onde investir em 

A actual loja da O.N.E., situada na Calçada da Igreja de 
São Lázaro, foi renovada no ano passado, apresentando 
agora um design em que predomina o branco, a madeira 
natural e figuras geométricas. A parede é decorada com 
desenhos de Xenia de várias malas, evidenciando assim 
a aura de simplicidade da marca. Ao longo destes últimos 
anos, Xenia concebeu mais de 60 artigos de couro em 
sete séries, todos os quais se encontram disponíveis 
na loja, e continuará a optimizar os seus produtos em 
resposta ao feedback dos clientes. Recentemente, Xenia 
encontrou um novo material igualmente ético a nível 
ecológico, convertido a partir de garrafas plásticas, e 
começou a criar novos produtos, incluindo malas para 
portáteis e sapatos.

publicidade, Xenia realizou um estudo estatístico para 
determinar o nível de aceitação do couro vegano na Ásia 
e descobriu que Hong Kong, Japão, Taiwan e Singapura 
são as quatro regiões onde este tipo de material é mais 
popular, tendo, por conseguinte, direccionado as suas 
campanhas publicitárias online para as mesmas. Hong 
Kong é, desde o início, a região em que se regista o 
maior número de encomendas online da O.N.E., havendo 
também algumas encomendas da Malásia e dos Estados 
Unidos.

Endereço: Rua de Luís João Baptista, n.º 2-B Edf. Yan Weng, R/C Loja-A, Macau (junto à Praça do Tap Siac)
Horário: 13:00-21:00
https://one-concepts.com/

Loja principal da O.N.E

Os desenhos de Xenia encontram-se expostos na loja, permitindo aos clientes testemunhar o seu processo criativo.
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Bing Dwen Dwen—Entrevista com a 
equipa de design da mascote Bing Dwen Dwen

Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, realizados 
no início de 2022, para além das jovens e heróicas 
estrelas chinesas que conquistaram múltiplas medalhas, 
também a mascote Bing Dwen Dwen foi catapultada 
para a fama mundial, tendo a frase “Não se encontra 
nem uma Dwen” explodido nas redes sociais durante os 
Jogos. Ao longo de 30 anos, desde Panpan, a mascote 
dos Jogos Asiáticos de Pequim de 1990, às Fuwa, as 
mascotes dos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, e, 
finalmente, a Bing Dwen Dwen, a mascote dos Jogos 
Olímpicos de Inverno de Pequim de 2022, o design das 
mascotes foi evoluindo de um simples desenho para um 
“design sistémico” integrado, tendo o sucesso de Bing 
Dwen Dwen resultado da colaboração entre profissionais 
de várias especialidades, dando a conhecer ao mundo o 
design moderno e futurista que se faz na China.

Os direitos de propriedade intelectual de obras de design 
originais sempre foram uma dor de cabeça para os 
designers. Com o nascimento do design de mascotes 
representando a imagem nacional em eventos desportivos 
internacionais e a consequente abertura a propostas de 
design de todo o mundo, nasceu também a protecção 
dos direitos de propriedade intelectual. A equipa de 
design de Bing Dwen Dwen foi liderada pelo professor 
Cao Xue, director da Escola Superior de Artes Visuais e 
Design da Academia de Belas-Artes de Guangzhou, na 
qualidade de coordenador geral, e pelo subdirector da 
mesma Escola, o professor Liu Pingyun, na qualidade 
de director executivo, os quais formaram um grupo de 
design constituído por 14 professores e estudantes da 
Academia. A fim de evitar a fuga de informação sobre 
o design da mascote, todos os membros da equipa 
assinaram um termo de confidencialidade, sendo 
proibidos de utilizar meios de comunicação modernos, 
incluindo telefone e e-mail, e podendo apenas viajar entre 
Pequim e Guangzhou para discutir os pormenores do 
design da mascote com o Comité Organizador dos Jogos 
Olímpicos.

PorAudreySong 
Fotoscedidaspelosentrevistados

Porquê mais um panda?

Durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, Bing Dwen Dwen tornou-se uma mascote popular em todo o mundo.
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A equipa de design da Academia de Belas-Artes de 
Guangzhou inspirou-se a princípio no bingtanghulu, um 
petisco de frutas cristalizadas tradicional do norte da 
China, como ideia para o design da mascote. No entanto, 
estando associada ao maior evento desportivo do mundo, 
a mascote dos Jogos Olímpicos de Inverno tem também 
de representar a imagem nacional e o espírito olímpico. 
Atendendo à sugestão do Comité Organizador dos 
Jogos Olímpicos de Inverno, a equipa manteve a ideia 
de cobrir a mascote com glacé, imitando o bingtanghulu, 
mas reformulou o design, incorporando elementos mais 
reconhecíveis. O tigre do zodíaco chinês tem origem no 
Deus Coelho (Tu’er Ye) dos finais da Dinastia Ming e o 
raro milu (ou cervo-do-padre-david) foram escolhidos 
como porta-vozes da China. No entanto, após muita 
reflexão sobre um grande número de possíveis designs, 
a equipa concluiu que o panda, um ícone já popularizado 
fora da China, seria a imagem mais reconhecível, 
acabando por ser seleccionado para servir de mascote. 
Mas depois de tantas imagens de pandas, como Panpan, 
a mascote dos Jogos Asiáticos de Pequim, e as Fuwa, 
as mascotes dos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, 
a equipa teve de enfrentar a questão de como criar um 
panda diferente. Após estudar as tendências de consumo 
e os padrões estéticos actuais, a equipa acabou por

alterar a forma real do panda e torná-lo mais tubular, 
criando uma imagem inspirada na cultura kawaii (cultura 
da fofura). No domínio da psicologia, existe um conceito 
chamado “esquemas de bebé”, que explica a razão pela 
qual ver um bebé desencadeia nos adultos um desejo 
natural de mostrar afecto e cuidar dele. Sucessos de 
vendas como a mascote Kumamon parecem estar a 
usar este conceito de “esquemas de bebé” para criar 
produtos em linha com a cultura kawaii, pelo que a figura 
de Bing Dwen Dwen seguiu a mesma tendência, sendo 
oficialmente definida segundo os mesmos critérios.

Após a definição da forma da mascote, os seus 
pormenores passaram a ser cruciais para decidir o seu 
sucesso ou fracasso. Sendo naturais do sul da China, os 
membros da equipa não estavam muito familiarizados 
com o gelo e a neve, dificultando assim a compreensão 
da essência do design e a selecção dos adereços. Com 
a ajuda do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de 
Inverno, a equipa visitou o Sunac Snow World, a fim de 
experimentar a sensação de lutar na neve e a mudança 
do centro de gravidade e de verificar os pormenores 
relacionados com o gelo e a neve. Além disso, o Comité 
organizou também uma visita à Reserva Natural Nacional 
de Wolong, na Província de Sichuan, onde a equipa de 

O Professor Cao Xue, director da Escola Superior de Artes Visuais e Design da Academia de Belas-Artes de Guangzhou foi coordenador geral 
do projecto de design.
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design corrigiu dois pormenores: primeiro, a cauda 
do panda é branca e não preta como nos desenhos; 
segundo, quando os filhotes dos pandas cambaleiam 
para a frente, os seus pés estão virados para dentro e 
não para fora como estava previsto. Por outro lado, havia 
ainda um pormenor que precisava de ser resolvido em 
relação às cores da mascote: o pêlo do panda é preto e 
branco, duas cores muito pouco associadas ao período 
festivo do Ano Novo Chinês, o que resultou num problema 
cromático que se revelou uma grande dor de cabeça 
para a equipa. Durante uma entrevista com o Comité 
Organizador dos Jogos Olímpicos, os especialistas 
sugeriram que a resposta para o problema poderia 
residir no uso de elementos locais ou de elementos 
do local onde os Jogos seriam realizados. Perante 
estas recomendações, a equipa reagiu imediatamente, 
decidindo experimentar debruar a máscara de ski de 
Bing Dwen Dwen com as cores da Oval Nacional de 
Patinagem de Velocidade (ou Pista de Gelo) de Pequim, 
desfazendo assim a tradicional relação entre o panda e 
o preto-e-branco. No final, a equipa acrescentou ainda 
a imagem de um coração vermelho à palma da mão da 
mascote, simbolizando assim os votos de paz e amizade. 
Após dez meses de revisão, a imagem de Bing Dwen 
Dwen foi oficialmente publicada na Internet.

“Não se encontra nem uma Dwen”—a corrida à 
mascote dos Jogos Olímpicos mostra ao mundo como a 
propriedade intelectual resultante do “design sistémico” 
pode alcançar o sucesso. Segundo estatísticas 
incompletas, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 
Pequim, a receita dos produtos licenciados ligados à 
mascote Bing Dwen Dwen ultrapassou os 2,5 mil milhões 
de RMB. Se considerarmos que o design tem como 
objectivo oferecer soluções, é natural que, do ponto de 
vista comercial, a rentabilidade se torne um dos principais 
critérios de aferição de um projecto de design. O design 
da mascote Bing Dwen Dwen rompeu com o passado, 
em que o design se caracterizava por uma acumulação 
de elementos chineses, e criou com êxito uma nova 
abordagem, em que o processo se desenvolve em 
várias fases e vertentes, desde a concepção e tomada 
de decisão pelo Professor Cao Xue, ao controlo rigoroso 
da execução pelo Professor Liu Pingyun, à ponderação 
dos pormenores pelo Professor Qian Lei e, finalmente, 
ao controlo meticuloso do modelo 3D pelo Professor 
Liao Xiangrong. Em Agosto de 2019, após ser notificada 
da adjudicação do concurso, a equipa de design de 
Bing Dwen Dwen começou a desenvolver o projecto em 
profundidade, tendo concluído a fase preliminar 

Design para o futuro

Da fase conceptual à fase final, o design de Bing Dwen Dwen sofreu inúmeras revisões ao longo de dez meses.
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de criação de crachás e outros objectos com base na 
versão final da mascote e na experiência partilhada por 
treinadores e atletas de várias competições desportivas. 
Após todo o processo de elaboração do projecto de 
design—desde os primeiros croquis a preto e branco, 
aos desenhos gráficos, aos desenhos bidimensionais e 
aos desenhos tridimensionais—, a enérgica mascote foi, 
por fim, revelada ao público.

Para além de mudar de abordagem a nível do design, a 
equipa também assumiu claramente o seu posicionamento 
relativamente ao estado de desenvolvimento do país e 
à definição do tema da mascote. Em 2019, o ano mais 
significativo para a indústria aeroespacial chinesa, foi 
realizado um total de 34 lançamentos aeroespaciais 
ao longo do ano, fazendo da China o país com o maior 
número de lançamentos aeroespaciais por ano no 
mundo durante dois anos consecutivos. Por outro lado, 
ao contrário dos Jogos Olímpicos de Verão, os Jogos 
Olímpicos de Inverno apresentam um maior factor de 
risco, requerendo uma tecnologia mais avançada no que 
respeita aos equipamentos de protecção dos atletas. Em 
comparação com a mascote Shuey Rhon Rhon, a qual foi 
inspirada nas lanternas e nos recortes de papel chineses, 
simbolizando a cultura tradicional, a esplêndida cobertura 
de gelo e a forma cilíndrica de Bing Dwen Dwen fazem 
desta a porta-voz do espírito da tecnologia e do futuro.

Na opinião do Professor Liu Pingyun, director executivo 
da equipa de design de Bing Dwen Dwen, “quer se trate 
de um design de cariz mais tradicional ou mais futurista, é 
necessário integrar organicamente a história e o presente, 
a fim de engendrar novas possibilidades. Foi neste 
sentido que o design de Bing Dwen Dwen se revelou 
inovador. A mascote não parece evidenciar a presença 
da tradição, mas, na verdade, tem muito de chinês, o 
que resulta dos esforços concertados dos designers e 
do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos.” Por outro 
lado, o designer propôs ainda desenvolver um design 
emblemático da nossa era com os seus elementos 
culturais e históricos específicos, bem como promover 
o design sistémico, a fim de potenciar um design mais 
futurista e visionário e de facilitar a aceitação da missão 
dos designers por parte dos consumidores.

O Professor Liu Pingyun, director executivo da equipa de design de Bing Dwen Dwen.

Shuey Rhon Rhon inspira-se na cultura tradicional chinesa das 
lanternas e dos recortes de papel, enquanto a cobertura de gelo 
e a forma cilíndrica de Bing Dwen Dwen evocam a evolução 
tecnológica.
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Casa de Vidro recebe segundo espaço da  
Galeria e Livraria Universal

A Galeria e Livraria Universal já tinha vindo dar uma nova 
vida às Casas-Museu da Taipa com a transformação 
de uma das casas com quase cem anos num ponto 
turístico capaz de atrair visitantes locais e turistas de 
diferentes idades. Este espaço de dois pisos conjuga as 
funções de galeria e livraria com a venda de produtos 
culturais e criativos, tendo conseguido manter vendas 
positivas apesar dos desafios criados pela pandemia. 
Aproveitando o crescimento no mercado, o projecto foi 
alvo de expansão e, no início do Ano de Tigre, foi aberto 
um espaço com o mesmo nome no Centro Comercial 
da Praça do Tap Siac, mais conhecido como “Casa de 
Vidro”. Além de continuar a operar como galeria e livraria, 
também passou a realizar workshops de arte no segundo 
andar. No primeiro andar, o Café do Sam oferece 
refeições leves, permitindo aos visitantes desfrutar de 
um momento de tranquilidade enquanto apanham sol e 
apreciam um café e um livro.

Conheço a dona da Galeria, Ruby Chan, há muito tempo. 
Sempre que a vejo na loja, ela faz questão de apresentar 
uma nova colecção de livros que tenha saído, partilhar as 
histórias de como descobriu um novo designer 

ou ainda como encontrou uma nova lembrança que 
tem agora disponível na loja. É evidente a sua paixão 
ilimitada pelo que faz. Por gostar de pintar, sempre 
sonhou abrir uma galeria. “Estudei matemática e ciências 
atuariais, mas pintar e ler sempre foram os meus maiores 
interesses. Antes de abrir a galeria, fui assistente de 
investigação de jogo na Universidade de Macau, o que 
é completamente diferente do meu trabalho actual. Por 
acaso, vi informações sobre o concurso público para 
a adjudicação do arrendamento da Casa Criativa das 
Casas-Museu da Taipa pelo Instituto Cultural e pensei 
que podia ser uma boa oportunidade para concretizar 
o meu sonho. Rapidamente elaborei um plano para 
concorrer e ganhei o concurso”, disse Ruby Chan. Ruby 
Chan considera que não existiram grandes dificuldades 
na abertura da primeira Galeria já que o edifício da Casa 
Criativa é um prédio histórico e não podia fazer muitas 
remodelações. A estrutura e características do edifício 
original foram usadas para dividir o primeiro andar em 
duas áreas: uma para vender os produtos culturais e 
criativos com características de Macau e outra como 
livraria. No segundo andar, todo o espaço é dedicado à 
galeria, onde se realizam regularmente exposições com 
diferentes temas e se promovem obras de jovens artistas 
locais e realizam exposições colectivas.

Por Yvonne Yu
Fotos cedidas por Un Hon In

A Galeria e Livraria Universal, situada na Casa de Vidro, tem um espaço agradável ideal para ler e comprar livros nos tempos livres.
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A Galeria e Livraria Universal em Tap Siac mantêm as 
mesmas funcionalidades como galeria e livraria, mas 
como se situa no coração de áreas residenciais onde 
os residentes passeiam e relaxam nos tempos livres e 
há poucos turistas, foi introduzido um café com comida 
saudável e workshops de arte. O espaço no segundo 
andar pode ser arrendado para eventos, como na 
primeira galeria, pode receber exposições, workshops, 
mini concertos ou seminários, esperando-se incentivar os 
visitantes a permanecer mais tempo na loja. “Continuamos 
a promover o conceito de affordable art (arte acessível) na 
nossa nova loja. Como não estudei artes, a minha galeria 
é diferente das outras galerias operadas por artistas 
profissionais. A Galeria Universal não tem obras caras 
fora do alcance do cidadão comum. As obras à venda 
têm como tema o coração e são autorizadas pela ‘Picture 
by McGaw Graphics’. Por serem pinturas famosas, não 
precisam de ser promovidas. Os interessados podem 
comprar se gostarem. Também há obras de artistas locais 
à venda e os preços são razoáveis e acessíveis para a 
maioria”, disse Ruby com um riso.

Todas as obras da colecção são emolduradas por 
emolduradores certificados pela British Art Trade Union. 
A própria Ruby também obteve esse certificado. Para 
gerir melhor a galeria, ela tem dedicado o seu tempo e 
dinheiro, e também obteve esta habilitação já que não 
é muito fácil encontrar este tipo de técnicos em Macau. 
Ela também participa na compra de produtos culturais e 
criativos para a loja. A Feira de Artesanato do Tap Siac 
é a sua fonte de inspiração todos os anos, encontrando 
sempre marcas atraentes. Muitos dos produtos culturais 
e criativos de Macau mais vendidos na galeria foram 
descobertos nessa feira, tornando a galeria numa 
montra de exposição para artistas locais. Quem gostar 
dessas obras pode comunicar com os artistas ou os 
seus representantes para cooperar directamente com a 
Galeria. Ruby está muito confiante nas suas escolhas. "Os 
produtos que escolho vendem-se bem, como o Meeet, 
8Bit, entre outros, e muitos dos quais já reabastecemos 
o stock várias vezes. Os produtos culturais e criativos 
com características de Macau, atraem os turistas, que 
compram e levam para casa. Além dos produtos de 
Macau, há alguns produtos de marcas portuguesas, 
como as toalhas de mesa, que são muito populares. 
Alguns idosos compram várias como prenda” disse.

Ruby Chan a emoldurar uma pintura cuidadosamente
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A livraria é também ela importante neste estabelecimento, 
vendendo livros publicados em Macau e obras de 
escritores de Macau publicados no exterior. “Outras 
livrarias em Macau têm os mesmos canais de compra 
dos livros. No entanto, são bem-vindas as auto-
recomendações de autores locais” notou Ruby Chan, 
notando que a Galeria se esforça para promover as 
publicações e escrita local. “Além dos livros, produtos 
derivados dos livros também estão à venda" avançou, 
pegando num conjunto de postais desenhados pelo 
famoso artista de Macau, Ung Vai Meng. Estes produtos 
foram produzidos pelo próprio artista, que também 
supervisionou pessoalmente a produção. Ruby notou que 
“no início da operação da Galeria, Ung Vai Meng passava 
pela loja, preocupado para saber se conseguíamos 
manter o negócio”. “No início da pandemia, havia pouca 
gente na zona das Casas-Museu da Taipa e ele deu-
nos uma colecção de postais de número limitado. Estes 
postais são muito populares, alguns já estão quase 
esgotados. Quando pedi mais, fiquei a saber que não 
havia mais stock. Ung Vai Meng disse que tratam estes 
postais como verdadeiras obras de arte”, disse.

Outro produto muito popular na Galeria são os booklets 
de selos. Ruby tem vindo a coleccionar estes selos de 
diferentes comerciantes postais ao longo dos anos. Os 
selos têm ilustrações de artistas de Macau, temas que 
variam entre uma ou duas décadas, e também cenários 
da Macau antiga. Os selos apresentam alguns cenários 
que até já desapareceram e Ruby quer completar toda 
a colecção. “Os Serviços de Correio são uma entidade 
que contribui muito para indústrias culturais e criativas. 
Muitas pessoas não prestam atenção e nem repararam 
no seu valor, mas na verdade, os selos produzidos 
por Macau são muito bonitos. Têm valor de colecção 
e também podem ser prenda", disse Ruby, que como 
estudou ciências atuárias tem uma mentalidade diferente 
dos outros operadores culturais. Ela está atenta às 
oportunidades de negócio e muito ligada ao mercado. 
Estas características ajudaram-na a criar a Galeria e 
agora também a ajudam a ter lucros.

O local onde o sonho começou: a primeira Galeria e Livraria Universal na Casas-Museu da Taipa.
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Seja na “Casa de Vidro” seja na “Casa Criativa”, a Galeria 
apresenta uma imagem de proximidade. O modelo de 
negócios está muito próximo dos consumidores, ao 
mesmo tempo que a sua organização do espaço alberga 
várias funções, permitindo ao público cultivar diversos 
tipos de interação dentro da Galeria, o que beneficia o 
desenvolvimento sustentável dos espaços culturais em 
Macau.

Endereço: Avenida da Praia, zona do Carmo, 
Taipa, Macau
Horário:10.00h às 18.30h (10.00h às 19.00h aos 
sábados e domingos); fechado à segunda-feira.

Endereço: Centro Comercial da Praça do Tap 
Siac, R2
Horário: 11.00h às 19.00h; fechado à segunda-
feira.

Galeria e Livraria Universal

Galeria e Livraria Universal (Tap Siac)

O segundo andar da Galeria na Casa de Vidro oferece muito espaço, sendo adequado para várias funções.
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A colecção particular de chá de Ung Choi Kun
Série Património Cultural de Macau

—A combinação da cultura, design e tecnologia
que traz novas possibilidades às
indústrias criativas

A colaboração entre a marca de chás “Delongevis 
Tea & Co. 1915” e Ung Choi Kun, calígrafo de Macau, 
na produção de uma nova caixa de chá, constitui 
uma inovação que é o resultado da combinação de 
criatividade cultural com design, sem esquecer a 
tecnologia. Este projecto intitula-se “Série Património 
Cultural de Macau—Colecção Particular de Chá de Ung 
Choi Kun” e apresenta um conceito criativo que permite 
que as pessoas desfrutem do sabor do chá, apreciem 
a caligrafia chinesa antiga e aprendam mais sobre o 
património mundial de Macau.

e tecnologia apresenta novas possibilidades para um 
desenvolvimento do sector das indústrias culturais e 
criativas.

Ao mesmo tempo, esta nova caixa faz com que quem 
beba o chá essa também consiga acompanhar o 
processo de plantação e produção das folhas através 
da aplicação “UMA”, que funciona como uma espécie 
de bilhete de identidade digital que traça o percurso 
completo da produção do chá. Revela-se, assim, a 
qualidade dos produtos “produzidos com supervisão de 
Macau”, além de que a combinação de cultura, design

A caixa presente da Série Património Cultural de Macau—Colecção Particular de Chá de Ung Choi Kun está à venda nas lojas de produtos criativos

Por Lam Chon In
Fotos cedidas por Un Hon In

O design da embalagem da Série Património Cultural de Macau—
Colecção Particular de Chá de Ung Choi Kun integra vários 
elementos de caligrafia e 25 locais históricos e monumentos do 
património cultural de Macau
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Integrar tecnologia para 
enriquecer a indústria cultural

Aquando da realização do evento, em 2020, “Macau 
Original IP Pavillion”, que apresentou o trabalho de 
caligrafia de Ung Choi Kun, Ho Iat Seng, Chefe do 
Executivo, resolveu dar o incentivo a este projecto. 
Nascia, assim, a “Colecção Particular de Chá de Ung 
Choi Kun”. “Naquela altura, o Chefe do Executivo viu os 
meus trabalhos de caligrafia e propôs a ideia de adaptá-
la a estes produtos. Penso que foi uma boa sugestão. 
Comecei então a explorar as possibilidades, e com a 
ajuda da tecnologia ‘UMA’, foi lançada esta caixa de 
chá”, recorda Ung Choi Kun.

A caligrafia de tons dourados presente numa caixa 
elegante desenhada para servir de presente, com a 
assinatura de Ung Choi Kun, são factores que chamam 
a atenção para este produto, que tem ainda o chip 
“NFC” embutido a vermelho. Este chip permite que, 
sempre que se coloque o telemóvel perto da caixa, o 
consumidor possa facilmente aceder à aplicação “UMA” 
e acompanhar o processo de produção do chá, tal como 
o local de plantação e as condições do solo, entre outras 
informações. A caixa tem ainda um código que funciona 
como um bilhete de identidade do produto, bastando 
digitalizar o código QR para visualizar as informações 
ligadas à empresa que produz este produto, além de se 
fazer um rastreio da qualidade. Desta forma, é mais fácil 
evitar a falsificação desta caixa. Para já, a “Colecção 
Particular de Chá de Ung Choi Kun” inclui apenas 25 
caixas, tendo sido lançada no início deste ano.

Este projecto já chamou a atenção dos meios 
de comunicação social, empresas comerciais e 
personalidades ligadas aos sectores das indústrias 
culturais e criativas. Ung Choi Kun fica grato por ver 
concretizada uma combinação da cultura tradicional, 
espelhada na caligrafia, com a tradição do chá chinês, 
a tecnologia do rastreio digital e o património cultural do 
território. O autor da caligrafia acredita que quem 

No processo de criação, Ung Choi Kun conta que usou 
o tipo de letra “Mawangdui jinshu” para escrever os 
nomes do património de Macau, sendo que as linhas 
brancas desenhadas na caixa de cor preta falam dos 25 
monumentos e locais históricos existentes no território. 
“A combinação da caligrafia tradicional com o património 
cultural apresenta um certo charme, enquanto que a 
aplicação ‘UMA’ permite que toda esta cultura presente 
na caixa se revele de forma digital e circule de pessoa 
para pessoa. Além disso, a qualidade é garantida”, 
adiantou Ung Choi Kun.

Ung Choi Kun espera que a sua colecção possa inspirar os profissionais nessa indústria, graças à fusão da tecnologia com a área cultural
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adquirir esta caixa de chá como presente acaba por dar 
importância às diferentes indústrias que estão por detrás 
do projecto, quebrando-se, assim, as fronteiras que ainda 
persistem na cooperação de iniciativas deste género.

“Sinto-me um jovem sénior”, adiantou Ung Choi 
Kun, para quem este projecto poderá levar a uma 
maior inovação. “Uma caixa de chá pode inspirar 
as pessoas, incentivando a cooperação de diversas 
indústrias, nomeadamente nas áreas da cultura, do 
chá e da tecnologia, experimentando-se, assim, novas 
possibilidades de desenvolvimento.”

As caixas da “Colecção Particular de Chá de Ung Choi 
Kun” são o primeiro produto em Macau a ter a tecnologia 
“UMA”, produzida pela empresa “Bit Factory”, ligada à 
Zhuhai Hengqin Integrates International Technology. De 
frisar que cada caixa de chá terá um código que funciona 
como o actual código de saúde existente em Macau.

futuro. O código presente na aplicação ‘UMA’ permite-
nos descobrir o chá de alta qualidade que se produz no 
interior da China, numa combinação com a criatividade 
existente em Macau e os elementos culturais locais.”

O empresário considera que esta tecnologia pode 
ajudar os fabricantes de chá a terem acesso a novas 
soluções em prol de uma análise mais científica das 
plantas, com a recolha de dados da produção. Uma vez 
que esta tecnologia de recolha de dados já está muito 
desenvolvida na China, e uma vez que a “Bit Factory” é 
uma empresa de pequenas dimensões, prefere apostar 
em novos projectos em vez de concorrer com aquelas 
que já operam no mercado.

 Alvin Fong Man Tou, presidente da Zhuhai Hengqin 
Integrates international Technology, que opera o sistema 
operativo da aplicação, mostra-se satisfeito com o 
trabalho de equipa desenvolvido com Ung Choi Kun. 
“Agradecemos muito a cooperação com Ung Choi Kun, 
que não poupou esforços para dar o seu contributo para 
a diversificação da economia de Macau. Além disso, o 
seu espírito inspirou-nos a desenvolver nos projectos no 

Tecnologia que traz
novas possibilidades

Cada caixa tem um código “UMA”, que funciona como um bilhete 
de identidade digital que conta todo o processo de produção do 
chá através da digitalização de um código.
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O empresário referiu que “os consumidores têm mais 
confiança nos produtos produzidos sob supervisão de 
Macau”, pelo que têm sido aproveitadas “as políticas 
criadas no âmbito da Zona de Cooperação Aprofundada 
Guangdong-Macau em Hengqin”.

Actualmente os clientes de Alvin são de diferentes zonas 
da China, sendo que este acredita que cada vez mais 
produtos de alta qualidade irão usar a aplicação “UMA” 
como forma de certificação, uma vez que são gerados 
códigos para cada produto. Depois da experiência com 
Ung Choi Kun, Alvin Fong Man Tou acredita que o sistema 
“UMA” pode ser cada vez mais usado na promoção de 
produtos criativos e também no combate às tentativas de 
falsificação.

Alvin Fong Man Tou salienta que o código “UMA” é uma plataforma de certificação digital lançada pela Aliança Internacional de Certificação 
da Marca de Qualidade de Macau. A sua produção aumentou a credibilidade e produtividade dos produtos produzidos “sob supervisão de 
Macau”
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como esperada, vamos explorar esse
A Feira de Artesanato do Tap Siac realizou-se

mundo cheio de arte

É tempo de Primavera, e tudo floresce. Juntando criatividade, música e gastronomia no mesmo recinto, a Feira de 
Artesanato do Tap Siac realizou-se com sucesso, tornando-se num evento esperado todos os anos por esta época, tal 
como as flores a abrir.

Dia de funcionamento:21 de Abril a 24 de Abril; 28 de Abril a 1 de Maio
Horário de funcionamento:
Quinta-feira e Sexta-feira: 17:00-22:00 Sábado e Domingo: 15:00-22:00

A banda “Excuse Me”, vinda do Interior da China, encheu 
o palco com a sua música, num espetáculo apaixonante 
que marcou o início da Feira.

A Feira foi organizada, este ano, sob o tema "O Oceano". 
Durante duas semanas consecutivas, de quinta-feira a 
domingo, foram montadas várias bancas na Praça do Tap 
Siac, permitindo a todos  mergukhar em diferentes mares 
de criatividade.

www.craftmarket.gov.mo/cn/concert/29
Alinhamentos dos espectáculos:

Por Lou Lei Ngou
Foto cedida por Lou Lei Ngou
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Foram organizados  workshops para que os interessados 
pudessem fazer as próprias peças de arte.

O livro “Antologia dos Viajantes Portugueses na China” 
conta a experiência de viajantes portugueses na China 
durante o Século XVI, e permite aos leitores recordar a 
vasta história de intercâmbio cultural entre os dois países.

O livro “Antologia dos Viajantes Portugueses na China” 
conta a experiência de viajantes portugueses na China 
durante o Século XVI, e permite aos leitores recordar a 
vasta história de intercâmbio cultural entre os dois países.

O Instituto Cultural da RAEM também esteve presente 
na Feira com uma banca para promover as suas 
publicações, fomentando, assim, interesse pela leitura.
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A banca dos artistas locais “Jester” lançou produtos que se tornaram populares, nomeadamente um porta-chaves com 
o nome das pessoas. O artista disse que a criação deste produto foi inspirada nas experiências vividas durante a sua 
viagem a Portugal.
Stand: MO8

A Calçada Portuguesa é um símbolo de Macau e, por 
isso, a marca local “Cobblestone Art” usou o elemento 
de Calçada Portuguesa nas suas  peças de arte, levando 
as pessoas a sentir a beleza das ruas de Macau de uma 
forma única.
Stand: MO1 Aestic Mo

A série “Mini Calçada Portuguesa” feita de resina foi outro 
dos produtos muito populares
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“The Bright Dawn Studio” apresentou modelos dos edifícios de Macau em miniatura, obras que são tão delicadas como  
realistas, e que, por isso, dão a sensação de se estar a segurar uma mini Macau nas mãos.
Stand: MO4

A série de produtos “Modelos de Cultura de Macau” 
utiliza a tecnologia de impressão 3D para fazer maquetes 
de edifícios e depois colori-los, resultando em peças 
minuciosas e delicadas.

As características placas que normalmente indicam o 
nome de zonas e ruas de Macau inspiraram uma série 
com produtos que quer motivar os outros. O “Inspirational 
speech” usa expressões inspiradoras para dar forças 
às pessoas e fazer com que estas sigam em direcção à 
felicidade.
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Quem não pôde participar na feira teve, no entanto, a oportunidade de conhecer as histórias das marcas culturais e 
criativas por meio de uma transmissão em direto em plataformas digitais.

As actividades da Feira de Artesanato do Tap Siac atraíram muitos residentes e entusiastas culturais e criativos. Alguns 
residentes disseram que participam sempre na Feira de Artesanato do Tap Siac, defendendo que a Feira já se tornou 
num evento simbólico da cultura de Macau.

www.craftmarket.gov.mo
Página electrónica exclusiva da Feira de Artesanato do Tap Siac: 
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A loja Zawood é bem visível assim que entramos no Pátio 
do Coronel Mesquita. À partida, parece uma floresta 
tranquila dentro da cidade caótica, apresentando um 
cheiro a natureza.

Depois de vários anos de portas abertas, foi criada 
a marca “Wood Fighter”, virada para a realização de 
workshops, design de produtos e mobiliário para a casa. 

O seu fundador, Dave, começou a ter contacto com a 
carpintaria quando era pequeno, uma vez que o seu 
pai e avô eram carpinteiros. Embora Dave nunca tenha 
estudado formalmente para ter esta profissão, sempre se 
sentiu familiarizado com a madeira. Depois de terminar 
os estudos universitários, Dave não quis seguir a mesma 
profissão do pai, mas acabou por fazê-lo quando este se 
reformou, abrindo então a Zawood.

A loja está localizada no mesmo local onde funcionava a 
carpintaria do pai de Dave, que depois da Zawood abrir 
passou a trabalhar com o filho contribuindo com a sua 
experiência como carpinteiro. Desta forma, criou-se uma 
base sólida de trabalho na Zawood.

Uma herança que
vem do engenho

Zawood—

Por Lou Lei Ngou 
Foto cedida por Lou Lei Ngou
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A maior parte da madeira que é usada nos trabalhos feitos na loja é reciclada. Falamos de caixotes e paletes que servem 
para transportar garrafas de vinho ou ainda a madeira naturalmente gasta que, depois de trabalhada, ajuda a ter móveis 
com maior durabilidade.

Uma vez que Dave quer aproximar este projecto das pessoas, a realização de diferentes workshops foi um passo 
natural. A fim de garantir a segurança dos mais pequenos que participam nos seus workshops, são ensinadas técnicas 
para usar as ferramentas manuais em vez de eléctricas.

Há também diferentes níveis nas formações que são 
ministradas, sendo possível aprender, por exemplo, 
a fazer espigas na madeira. Desta forma, os cursos 
permitem que os participantes explorem o lado divertido 
do artesanato passo a passo.
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A madeira reciclada pode ser transformada em vários 
objectos que podem ser usados para decorar a casa, 
além de servir para reaproveitar a madeira velha e ajudar 
a preservar as árvores. As obras construídas podem ter 
uma utilidade prática, além de terem um efeito estético.

Além de promover workshops, a Zawood é uma loja de 
produção de mobiliário, onde é possível fazer móveis 
personalizados. Dave costuma aceder aos pedidos 
dos clientes, fazendo mobílias conforme as suas 
necessidades.

Um dos exemplos da criatividade de Dave é o armário 
construído, há muitos anos, com o formato do conhecido 
jogo “Game Boy”. No entanto, este armário já não está 
à venda, sendo produzido um modelo mais pequeno, 
no formato de uma pequena caixa, que serve para 
armazenamento. Dave assegura que a inspiração para os 
trabalhos que realiza vem, sobretudo, da sua vida.
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Yvonne Yu
Yu é uma profissional veterana dos média e a fundadora 
da IOU TAK BUT PUBLICAÇÕES, LIMITADA. Trabalhou para 
muitas revistas de estilo de vida e de viagens, tais como City 
Pictorial, Wine Magazine, E Travellers Magazine e Cguide 
Magazine, além de ter sido juíza em prémios culinários 
profissionais. Adora tudo o que tenha a ver com impressão 
em papel e espera exportar publicações de Macau, assim 
como trazer para Macau publicações e autores prestigiados.

No fim de semana passado, numa conversa com 
um velho amigo sobre o seu desejo de fazer um 
livro didáctico característico de Macau, levantei 
uma questão interessante. Para se fazer um livro de 
apoio especializado e minimamente interessante 
para estudantes universitários, por que método de 
encadernação e impressão se deve optar?

Tivemos uma discussão acalorada sobre este assunto. 
Com base na minha experiência e em muitas leituras de 
livros de apoio não oficiais, mas fidedignos, editados a 
nível local e internacional (não aquele tipo de manuais 
sérios), verifiquei que os mesmos são geralmente grossos 
como tijolos, contendo muitas imagens e textos longos 
e sendo encadernados com capa dura, fazendo com 
que os livros pesem bastante nas mãos dos leitores. 
“Por conseguinte, este tipo de livro de apoio costuma ser 
muito caro, sendo pouco acessível aos estudantes.” O 
meu amigo, que é professor há mais de dez anos, reagiu 
imediatamente, lembrando que, nos tempos em que era 
estudante e não tinha muito dinheiro, tinha de requisitar 
estes livros na biblioteca para poder lê-los, uma situação 
que não comporta propriamente vantagens para as 
editoras.

Brochado ou encadernado 

Um amigo meu que queria fazer um livro especializado sobre cerveja, consultou livros congéneres sobre café editados no estrangeiro, todos os quais 
eram encadernados com uma capa dura e pesada. 
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“Será mesmo impossível escrever um livro de apoio em 
formato de livro brochado, com imagens que talvez não 
precisem de ser tão bonitas, mas cujo texto e cujo autor 
sejam interessantes?”—perguntou o meu amigo.

O que podemos então constatar a partir dos livros 
brochados editados pela Penguin ao longo de todos 
estes anos? Constatamos que a encadernação e o design 
de um livro são importantes, mas que, se se quiser editar 
um livro a um preço relativamente acessível, na verdade, 
desde que o design da capa e o texto do autor sejam de 
qualidade, pode-se perfeitamente abandonar o modelo 
de edição encadernada e adoptar o modelo brochado no 
que toca, por exemplo, aos livros de apoio académicos 
referidos no início deste artigo. Mesmo que o livro não 
contenha muitas imagens, ou mesmo que as imagens 
sejam impressas apenas a preto e branco, desde que 
os textos sejam interessantes e não demasiado longos, 
e desde que a capa se destaque, o livro não deixará de 
chamar a atenção dos leitores-alvo.

O livro Penguin by Design contém ainda alguns capítulos 
muito interessantes sobre várias questões, como a do 
eterno conflito entre autor e designer relativamente à 

capa, revelando as perspectivas de cada um com as 
próprias palavras de um e outro. Nenhum editor deixará 
de sorrir ao ler este capítulo, pois todos sabem que 
a capa é a primeira coisa para a qual todos olham e 
através da qual todos reconhecem um livro. Seja na 
antiga era dos livros em papel ou na era actual dos 
livros electrónicos, uma boa capa permite, desde logo, 
conquistar meio mercado. É certo que as capas dos livros 
didácticos tendem a ser estereotipadas, mas, tratando-se 
de um livro não oficial, porque não criar uma capa mais 
arrojada e dar uma aparência mais cativante a este tipo 
de livro? Desta forma, enchi-me de coragem e sugeri ao 
meu amigo que editasse o seu livro de apoio em formato 
de livro brochado, a fim de reduzir os custos de produção 
e de o tornar acessível a qualquer estudante que 
pretenda adquiri-lo. Quanto à capa, o melhor será apostar 
no design desta, para que cada livro tenha um valor de 
colecção e atraia a atenção dos jovens.

Embora esta abordagem ainda não tenha sido muito 
testada no mercado, porque não experimentar? Talvez 
num futuro próximo possamos encontrar estes livros 
especializados com capas engraçadas e atraentes nas 
livrarias de Macau, para que o estudo possa dizer adeus 
ao tédio.

A resposta é: claro que sim, seria perfeitamente possível. 
Esta questão faz-me lembrar dos tempos da “revolução do 
brochado” em que a grande editora de livros brochados, 
a Penguin Books, se notabilizou. Por coincidência, adquiri 
recentemente o livro Penguin by Design, considerado 
o museu de design da editora, que fala sobre como o 
acto de ler, que era outrora um passatempo apreciado 
exclusivamente pela classe alta, passou a ser apreciado 
pela população em geral na década de 1930, graças, 
em grande parte, ao contributo da Penguin. É muito 
interessante olhar para a história do design dos livros da 
Penguin, nomeadamente, para os dez primeiros livros 
que a mesma publicou em 1935, em cuja capa figurava 
apenas aquele pinguim de sempre com o seu ar pateta 
e em que a única marca distintiva de cada livro era a 
sua cor. Mas, como é evidente, não nos podemos deixar 
enganar pela simplicidade do design. O que faz com 
que estes livros brochados se distingam dos outros é 
justamente este design repetitivo e intemporal, incluindo a 
clássica lombada tripartida dos primeiros livros editados 
pela Penguin. Estou certa de que qualquer profissional do 
sector editorial se lembrará de tais edições.

No Interior da China, foram lançadas duas edições de Penguin by 
Design, uma de 2005 e outra mais actualizada, que saiu no final do 
ano passado.

Os livros da Penguin caracterizam-se pelo design único das suas 
capas, ainda que se tratem de livros brochados.



B
LO

G
U

ES

38

A batalha online da alta 
Pandemia de COVID-19

costura e dos artigos de luxo
Na bolsa de Hong Kong verificava-se um fenómeno muito 
simples: sempre que o governo anunciava medidas 
mais duras de prevenção da pandemia, as acções das 
principais lojas de vendas online disparavam. E a nível 
internacional? O comércio electrónico (e-commerce) 
será também um bom remédio para os mercados em 
período de pandemia? As lojas online especializadas em 
marcas de alta costura, bem como as marcas de luxo 
e as marcas famosas de jóias e relógios que valorizam 
a experiência dos clientes em lojas físicas, parecem ter 
encontrado uma saída no mundo da Internet, potenciando 
o seu nome por meio das novas tecnologias digitais, uma 
área em que todos têm vindo a apalpar terreno ao longo 
dos últimos dois anos.

Leung Chun Pang
Trabalhou como editor do semanário de moda mais vendido 
de Hong Kong, escreveu artigos para várias revistas de 
moda internacionais e foi consultor de imagem de estrelas 
do cinema e da televisão de Hong Kong. Foi convidado para 
várias edições da Semana da Moda de Londres, Nova Iorque, 
Milão e Paris, bem como para a feira de relojoaria e joalharia 
“Baselworld”, tendo vindo a testemunhar a evolução e 
transformação da indústria da moda e a observar o modo 
como este mundo tem girado ao longo dos tempos. There Was One, uma marca da Farfetch.
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Nos primeiros tempos da pandemia, ou seja, em 2019, 
as vendas online de artigos de luxo representavam 
apenas 12% do total de vendas. Em 2020, este valor 
praticamente duplicou, atingindo os 23%. Entidades 
de referência como a Wells Fargo consideram que esta 
tendência de crescimento irá persistir nos próximos cinco 
a dez anos. Há uma década, as marcas de luxo estavam 
efectivamente um pouco atrasadas no que respeita ao 
comércio electrónico, pois receavam ceder as suas 
operações a plataformas de terceiros, preferindo manter 
uma relação pessoal com os clientes e proporcionar 
aos mesmos uma experiência real, proporcionando-lhes 
a oportunidade de serem os primeiros a experimentar 
os artigos. Lojas online tradicionais como a NET-A-
PORTER / MR PORTER do Grupo Richemont, bem como 
a Mytheresa, a Matchesfashion e outras, compram 
produtos de diferentes marcas a preços de venda por 
grosso e fazem lucro na revenda aos consumidores. Por 
sua vez, as novas lojas online, como a Farfetch, são como 
o Airbnb da indústria da moda, praticando o modelo de 
negócios “leve em activos” (asset-light) em que uma 
plataforma integra diferentes lojas. Os clientes compram 
os produtos e efectuam o respectivo pagamento através 
da plataforma online, sendo as lojas responsáveis pela 
entrega dos respectivos produtos. Dantes, o volume de 
negócios das lojas online era apenas uma gota no oceano 

para o sector de artigos de luxo, pelo que os gigantes 
do luxo não sentiam, talvez, a urgência de competir no 
comércio electrónico.

Nos últimos anos, as marcas e lojas de luxo online 
parecem ter encontrado uma via de acesso a este 
mundo. Por um lado, há a concorrência directa: a LVMH, 
proprietária de marcas de luxo como a Louis Vuitton, 
Celine e Christian Dior, transformou o centro comercial 
parisiense Le Bon Marché, que adquiriu em 1984, na sua 
plataforma de vendas online, adoptando como nome uma 
abreviatura do endereço do centro comercial: “24S”. A 
vantagem da 24S é que esta constitui o parceiro online 
exclusivo da Louis Vuitton, Celine, Moynat, entre outras 
marcas, permitindo aos clientes adquirir, a qualquer 
momento, artigos populares que já se encontram 
esgotados nas lojas físicas. No entanto, nem todas as 
marcas estão dispostas a adoptar totalmente o comércio 
electrónico, como, por exemplo, a Chanel, que apenas 
recorre às plataformas online para vender óculos de 
sol, perfumes, artigos de cosmética e maquilhagem. Os 
artigos populares da marca, como vestuário e malas, não 
estão à venda na Internet, pelo que, no início de 2022, o 
seu preço já havia duplicado em virtude da sua raridade, 
não havendo razões para recear a perda de clientes 
aficionados. Mas será necessário fazer fila para adquirir 

A Louis Vuitton lançou o jogo “Louis The Game”, criando NFT para coleccionadores.
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um artigo para que este seja considerado valioso? 
Na verdade, a Chanel também detém uma pequena 
parcela das acções da Farfetch, colaborando com 
esta para desenvolver um software de contacto online 
com os clientes e acompanhando assim, ainda que 
indirectamente, a tendência do comércio electrónico.

Por outro lado, as marcas e lojas online têm as suas 
próprias práticas, utilizando os recursos da Internet em 
benefício dos clientes ou para fazer publicidade da 
marca. De uma perspectiva macro, os consumidores 
de artigos de luxo preocupam-se essencialmente com 
a qualidade, origem e autenticidade dos mesmos. Os 
grupos LVMH, Richemont e Prada formaram uma parceria 
inédita, desenvolvendo em conjunto a plataforma Aura, 
suportada por tecnologia blockchain, através da qual 
os clientes obtêm um certificado digital correspondente 
a cada artigo adquirido, atestando que este cumpre 
os três requisitos acima referidos. De uma perspectiva 
micro, as marcas investem igualmente na satisfação das 
necessidades dos clientes. A título de exemplo, a Prada 
recorre a tecnologia de realidade aumentada (RA) para 
permitir que os seus clientes experimentem virtualmente 
os seus artigos; a Cartier conta com consultores de 
vendas especializados para atender os seus clientes 
por videochamada. A nível do branding, as marcas têm 
também cavalgado a onda dos NFT. A Gucci foi a grande 
pioneira, tendo promovido a sua série de filmes de quatro 
minutos “Aria” num leilão online através da tecnologia 
Ethereum. A Louis Vuitton lançou o jogo “Louis The 
Game” para comemorar os 200 anos da sua fundação, 
criando trinta NFT para coleccionadores. Por sua vez, 
a Dolce & Gabbana lançou um NFT de nove peças de 
vestuário durante a Semana da Moda de Veneza, dando 
oportunidade aos compradores não só de adquirir as 
peças, como também de participar em eventos da 
marca...No futuro, haverá, seguramente, cada vez mais 
exemplos semelhantes.

E as lojas online? Se a imagem de uma marca é definida 
oficialmente, o desenvolvimento da respectiva loja online 
consiste em interpretar as “configurações oficiais”. 
A Farfetch colaborou com a Gucci num projecto de 
marketing de conteúdo (content marketing) chamado 
“Farfetch and Gucci Open House”, em que pessoas de 
diferentes países e cidades envergam peças de roupa da 
Gucci nas suas casas, permitindo ver o efeito da 

marca em diferentes contextos culturais. Por outro lado, 
a relação entre as lojas online e as redes sociais é cada 
vez mais estreita. Por exemplo, a Tencent também 
investiu na Farfetch para ajudá-la a entrar no mercado 
chinês, criando conteúdo gerado pelo utilizador para as 
lojas online com o apoio das redes sociais, aumentando 
o tráfego do site e potenciando a economia dos 
influenciadores digitais.

A Prada recorre a tecnologia de RA para permitir que os clientes 
experimentem virtualmente os artigos da marca
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Por outro lado, ainda se lembram que a loja I.T de Hong 
Kong está constantemente a criar marcas como a “izzue” 
e a “5cm”? As lojas online recorrem a uma estratégia 
semelhante: por exemplo, a MR PORTER criou a “MR P” e 
a Farfetch criou a “There Was One”. Com base na “pegada 
digital” dos clientes, cujos dados vão sendo recolhidos 
ao longo de vários anos, as lojas online acreditam que 
podem lançar produtos mais apelativos e adaptados aos 
gostos dos seus clientes.

Com a estabilização do quadro de pandemia, muitos 
países ocidentais começaram a permitir que as pessoas 
voltassem à vida normal. Será que o comércio electrónico 
vai ser relegado para segundo plano pelas marcas de 
luxo? Resta esperar para ver!

Aura, uma plataforma em blockchain desenvolvida em conjunto por 
gigantes do luxo.
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 si próprio—
Ser uma luz para

As publicações de
Yuzuru Hanyu
Embora o patinador artístico de topo, Yuzuru Hanyu, 
tenha regressado a casa desanimado com os seus 
resultados nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, 
a sua personalidade indomável e o seu charme têm 
vindo a atrair inúmeros fãs, fazendo a sua popularidade 
disparar. Após os Jogos Olímpicos de Inverno, os livros 
de Hanyu têm ocupado os lugares de maior destaque nas 
livrarias chinesas e japonesas, nomeadamente, as suas 
autobiografias, assim como os seus fotolivros, livros de 
citações, revistas, colecções de postais e calendários de 
parede.

Em geral, as pessoas que gostam de um atleta em 
particular compram bilhetes para assistir às suas 
competições, mas os fãs de Yuzuru Hanyu são, na 
maioria, fãs à antiga, preferindo lê-lo antes de o idolatrar. 
o número de vendas e reedições de publicações 
associadas ao seu nome. Existe uma colecção de 

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.

Fotolivro em grande escala Hikari—Sê a Luz (fonte: conta de Twitter da editora Shueisha)



B
LO

G
U

ES

43

nove publicações sobre as quais Hanyu possui direitos 
autorais, as quais têm sido difundidas entre os fãs por 
passa-palavra e as quais foram reeditadas à pressa 
múltiplas vezes em apenas dois meses, incluindo o 
fotolivro Tamashī e Hikari—Sê a Luz. 150.000 exemplares 
da versão em chinês simplificado das suas autobiografias 
Aoi Hono (Chama Azul) e Aoi Hono II foram vendidas num 
mês após os Jogos Olímpicos de Inverno, alcançando 
o quinto e sexto lugar na lista dos livros educativos 
chineses mais vendidos na segunda quinzena de Março 
de 2022, sendo apenas precedido pelo Dicionário Xinhua 
e pelos Exames Anteriores de Matemática para Acesso 
ao Ensino Superior.

Todas as edições especiais de revistas em que Hanyu foi 
capa fizeram um enorme sucesso, sendo vendidos mais 
de 10.000 exemplares. Até mesmo as colecções de roupa 
de Satomi Ito, a designer dos fatos de patinagem de 
Hanyu, gozam de uma enorme popularidade. O fenómeno 
Yuzuru Hanyu foi ainda uma verdadeira benesse para 
a imprensa japonesa: para além das populares “Cartas 
de Amor”, promovidas pela All Nippon Airways (ANA), 
Lotte investiu também uma fortuna no jornal japonês 
Yomiuri Shimbun dois dias após o encerramento dos 
Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e publicou um 
total de seis anúncios de página inteira de apoio a Hanyu, 
tendo o jornal esgotado imediatamente. Um “deus” 
assim, cujo efeito bombástico contribuiu para salvar o 
sector editorial, é uma verdadeira raridade digna de 
nota. Numa altura em que as editoras revelam uma maior 
prudência na selecção de livros e nos seus investimentos, 
Yuzuru Hanyu demonstrou claramente o impacto e as 
potencialidades do desenvolvimento de novos projectos.

O apelo das publicações de Yuzuru Hanyu não se prende 
apenas com os grandes lucros, mas sim com a criação 
de uma colecção infinita de livros. Para Hanyu, publicar 
tem mais a ver com a ideia de retribuição do que de 
lucro. No início, quando publicou Aoi Hono, Hanyu era 
um mero estreante no palco internacional de patinagem 
artística. Inicialmente, a editora pretendia ajudar a pagar 
as despesas dos treinos de patinagem artística de Hanyu 
com o valor dos direitos de autor do patinador, mas este 
acabou por doar todos os direitos de Aoi Hono e Aoi Hono 
II ao Ringue de Patinagem de Sendai, que havia sido 
atingido por um desastre, doando ainda um montante 
para pagar os prémios de competições de patinagem, 

perfazendo um valor total que, hoje em dia, ultrapassa já 
os 27 milhões de ienes. Por sua vez, a sua editora doou 
igualmente parte dos seus lucros às zonas atingidas 
pelo desastre. Por outras palavras, ao adquirir os livros 
de Hanyu, os leitores podem, ao mesmo tempo, mostrar 
apoio ao seu ídolo e fazer uma boa acção.

No que diz respeito à chamada colaboração comercial 
entre Yuzuru Hanyu, as editoras e os fotógrafos, esta 
também se distingue das abordagens fotográficas de 
moda das celebridades (sempre preocupadas com 
a criação e manutenção da sua imagem pessoal), 
revelando uma postura mais inclinada para promover a 
ajuda mútua e o sucesso colectivo. Muitos fotógrafos no 
Japão ganharam fama por acompanharem Hanyu durante 
muito tempo, incluindo Yutaka Nagakubo, Nobuaki 
Tanaka, Sunao Noto e Yoshiki Kogaito. Mesmo antes de 
Hanyu se notabilizar, estes fotógrafos de olhar perceptivo 
reconheceram o potencial do patinador, passando 
a acompanhá-lo ao longo da sua carreira por todo o 
mundo e sendo, por conseguinte, conhecidos como os 
“Guardiões de Hanyu”. Os fãs que adoram este atleta, 

Os livros especializados de Yuzuru Hanyu em destaque numa livraria
(fonte: conta de Twitter da livraria Kinokuniya)



B
LO

G
U

ES

adoram tudo o que ele faz, não hesitando em gastar mais 
de HKD600 para adquirir os seus fotolivros.

Como diz o ditado chinês, “acrescentar flores ao brocado 
é fácil, mas entregar carvão no meio da neve é   difícil”, 
ou seja, não custa nada ajudar quem não precisa, mas 
oferecer ajuda quando esta é realmente necessária é bem 
mais complicado. Ainda me lembro que, antigamente, as 
editoras assumiam, muitas vezes, como missão descobrir 
e apadrinhar novos talentos. Mas sabendo que a maioria 
das antologias poéticas e das obras de novos autores 
acabam por resultar num fracasso de vendas, posso 
apenas procurar consolação na ideia de que “o lucro que 
as editoras obtêm com a venda de best-sellers permite 
cobrir os potenciais prejuízos decorrentes da publicação 
de obras de novos autores, sendo essa a tarefa diária das 
editoras, bem como uma responsabilidade das mesmas”.

Por outro lado, o sector editorial em Hong Kong e 
Macau tem permanecido estagnado nos últimos anos, 
favorecendo a redução de despesas e preterindo o 
desenvolvimento de novos projectos. Ficar com livros em 
stock é uma verdadeira calamidade para as editoras, as 
quais – qual sapo que não sabe que está a ser fervido 
– desatam a vender tudo ao preço da chuva. Por seu 
turno, o Governo cortou o financiamento na área editorial, 
levando ao enfoque excessivo no retorno a curto prazo 
numa óptica de custo-benefício e denotando ignorância 
em relação à importância das dificuldades inerentes 
à elaboração de projectos, pois são essas mesmas 
dificuldades que nos fazem crescer.

Hanyu gosta de ter os seus lemas impressos nos seus 
uniformes de treino, como, por exemplo, “Desafia o 
desconhecido” (Challenge the unknown). Esta disposição 
audaciosa para fazer algo que à partida julgava 
impossível é uma das razões pelas quais Hanyu tem 
vindo a conquistar o coração dos seus fãs. Ninguém é 
capaz de sair sempre vitorioso, tal como ninguém pode 
garantir que um determinado livro dará sempre lucro. A 
actividade editorial não tem como objectivo a caridade ou 
a exploração, mas sim o desenvolvimento de parcerias 
mutuamente benéficas. É verdade que os autores com 
aspirações de sucesso devem procurar ser uma luz para 
si próprios; mas é também necessário que haja editores 
com visão e ousadia para caminharem em direcção à luz.

44
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Como viajante costumo ir a lugares distantes para visitar 
um museu, um festival de arte, ir ver um concerto ou 
visitar um bar ou mesmo uma casa de chá. Não sei 
quando comecei a ter um interesse pela gastronomia, 
nem posso dizer que sou especialista em cultura 
gastronómica, porém, de cada vez que os sabores de 
um prato surpreendem o meu paladar, penso quão bonita 
é a vida e acredito mesmo que me vou lembrar desse 
sabor e dos momentos a ele ligado por muito tempo. 
Costumo viajar apenas para experimentar um restaurante. 
A operação de um restaurante não é envolve apenas 
comida e bebida. Se pensarmos bem, envolve também 
um trabalho de curadoria e branding. É necessário 
criar uma imagem de marca do restaurante através do 
empratamento, do sabor e do cheiro da comida, mas 
também da cultura do restaurante, do design visual, do 
serviço e da sua apresentação integrada no mercado. 
Como viajante, é necessário escolher entre tantos 
destinos turísticos no mundo e, portanto, quando se 
decide ir a um lugar apenas por causa de uma loja, essa 
viagem será um encontro único na vida.

Visitei uma casa de chá em Beipu na cidade de Hsinchu 
em Taiwan há muito anos atrás. Foi preciso um avião e um 
comboio para lá chegar. Naquela altura, estava na moda 
um chá de oolong cuja folha é mordida por um insecto, o 
“jacobiasca formosana”, e que acaba por dar ao chá um 
sabor frutado, como se de fruta madura se tratasse. Este 
chá ficou famoso porque foi dado como prenda à Rainha 
Vitória por comerciantes de chá britânicos e tornou-
se muito popular tendo ganho a reputação de “Beleza 
Oriental”. O chá é uma componente muito importante da 
cultura de Taiwan, e Beipu é uma das mais importantes 
áreas produtoras deste chá oolong, devido aos seus 
recursos naturais únicos. A “Casa de Chá Shuifang” foi o 
meu destino nessa viagem.

Depois de uma longa caminhada, apreciei o chá na loja. O 
seu aroma é rico e perfumado e ainda tive a oportunidade 
de provar um chá preto aromático e conversar com o 
lojista. Passei uma tarde maravilhosa. Depois de ler o 
perfil desta casa de chá, “o chá não é apenas agricultura, 
mas é uma vida, é a herança da cultura, é criatividade,” 
percebi que essas palavras eram verdadeiras. Comprei o 
chá como lembrança e fui passear numa zona ali próxima 
onde jantei e comprei mais souvenires.
Esta memória criada de um desejo pequeno de visitar 
esta loja resultou também numa intercepção cultural em 
que o ponto turístico se misturou com a indústria criativa 
e levou às compras que fiz.

Também em Macau, o chá e as casas de chá fazem 
parte da cultura local. Estes elementos são inseparáveis 
do território desde as dinastias Ming e Qing. Macau foi 
um importante porto comercial para a exportação de 
chá chinês. As três maiores casas de chá de Macau 
foram a Casa de Chá Tak Loi (chama-se Casa de Chá 
Tai Long Fong agora), o Restaurante Lok Kok e a Casa 
de Chá Koon Nam, entretanto encerradas. Os fãs de 
chá em Macau não se esquecem destas casas de chá, 
sobretudo quando veem os copos de chá com o logo da 
Casa de Chá Koon Nam e acabam sempre a partilhar 
histórias antigas. Tenho pena de não ter experienciado 
a prosperidade do Porto Interior quando a zona vivia e 
respirava chá. Apesar disso, tive a honra de 

Ir para longe

Pal Lok
Lok é alguém que gosta de pessoas com sentido da vida, 
objectos e plantas. Trabalha nas áreas de curadoria dos 
sectores comercial, artístico e cultural, marketing de marca 
e gestão de eventos. Tem um mestrado em Arte e Gestão 
de Eventos e possui a Licenciatura em Turismo e Gestão 
de Eventos. Vagueia entre a sensibilidade do coração e a 
racionalidade do cérebro.
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conhecer o mestre de chá Lo Heng Kong em 2018 tendo 
assim a oportunidade de entrar em contacto com a 
cultura chinesa do chá e compreender a relação desta 
com Macau. O Mestre Lo dirigia a casa de chá “Chun 
Yufang” na Taipa e fiquei a saber que muitos turistas que 
visitavam Macau faziam uma visita especial pelo aroma 
do chá.

Tal como eu, também já encontrei muitos turistas que 
vêm a Macau apenas para visitar uma loja. E de cada 
vez que estou fora de Macau muito tempo, sinto falta de 
algumas das suas lojas mais pequenas. Recordo-me dos 
dias em que conversei com os lojistas, as músicas que 
estavam a tocar, as pessoas que conheci, a atmosfera 
do espaço e o hábito dos lojistas darem descontos aos 
clientes mais conhecidos quando não têm dinheiro certo 
para pagar. Macau pode ainda carecer de galerias de 
arte de classe internacional, mas eu acho que algumas 
das lojas pequenas e antigas criam um panorama muito 
bonito e interessante de Macau. Em 2017, Macau foi 
classificada como “Cidade Criativa da Gastronomia” pela 
UNESCO. Não é difícil imaginar que seria fácil promover 
as indústrias culturais e criativas através dos restaurantes 
antigos, mas na prática é preciso pensar duas vezes 
porque não se quer destruir a herança cultural de Macau 
apenas para se apresentar os números aparentemente 
bonitos do desenvolvimento.

“Casa de Chá Shuifang” Foto da Internet
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A cultura do Cantopop alastrou-se do Sul da China para 
todo o país no último século, acabando por se se vir a 
estabelecer como uma cultura minoritária nos últimos 
20 anos. No entanto, devido ao forte crescimento dos 
nichos de mercado sob o desenvolvimento de Internet, o 
Cantopop, uma cultura popular com uma base histórica, 
encontrou o seu próprio caminho renascendo em 
diferentes campos subculturais na China Continentetal, 
Hong Kong e Macau.

Nos últimos anos, à medida que a popularidade da 
“nostalgia ao estilo de Hong Kong” surgiu sucessivamente 
nas plataformas de média com transmissão em direto e 
nas plataformas de vídeos curtos, as músicas cantonesas 
voltavam novamente a ser notadas e a estarem presentes 
na vida dos ouvintes. Primeiro, músicas antigas como 
Kiss Everywhere e Complex Knot ganharam popularidade 
em 2020 e, no ano passado, as novas músicas da fusão 
cantonês e mandarim criadas por músicos do Continente 
acabaram mesmo por ser virais—estudante universitário 
da Província Heilongjiang, Wang Heye e Liu Xijun 
colaboraram para cantar uma música intitulada The Wind 
Blows. Wang Heye e Hacken Lee—também colaboraram 
noutra música, The Second Hand. O reconhecimento 
do valor de “nostalgia” contribuiu, assim, para adensar 
este sentido da subcultura da “Música de Hong Kong” 
no Continente e isto é uma base cultural para o canal 
de televisão “Hunan Satellite Mango TV” promover o seu 
programa de Infinity and Beyond.

O centro cultural do Cantopop é em Hong Kong. Porém, 
em Hong Kong, a lógica é outra. O programa televisivo 
Good Night Show lançado pelo canal “ViuTV” em 2018 
marcou o início de uma nova era. Nasceu uma banda 
masculina de Cantopop, a “Mirror”. Esta banda não é 
só a boysband mais popular na história da música pop 
de Hong Kong, mas de toda a região onde o cantonês é 
a língua dominante. Mas também tem efeitos colaterais 
externos do próprio programa e cultura de fãs, nesse 
sentido, a influência da Mirror contribuiu para reformular 
toda a cultura do Cantopop, entretenimento à moda, 
consumo, psicologia social e outros aspectos.

Iao Chai
Um experiente crítico de música chinês, foi coordenador do 
júri e planeador dos Chinese Music Media Awards, o prémio 
de música mais profissional do Interior da China, tendo 
ainda integrado o júri de vários outros eventos, tais como 
o Festival de Música do Sul (Southern Music Festival) e os 
Prémios de Música Independente (Indie Music Awards). 
Escreveu recensões sobre música para múltiplos jornais e 
revistas, incluindo o Diário da Metrópole do Sul, a City Zine 
e a Inmusic, tendo as suas opiniões constado de entrevistas 
e reportagens da Hunan TV, da New Music Industry Watch e 
da BBC News.

Foto publicidade de Infinity and Beyond

Como o Cantopop através do programa
televisivo de Infinity and Beyond
se tornou popular novamente?
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A cultura de fãs que foi criada à volta do ressurgimento 
desta cultura já trouxe efeito económico que quase se 
pode comparar com o da era dourada de Cantopop na 
década 80 quando havia muitas estrelas. Esse fenômeno 
voltou também a atrair os jovens para esta indústria de 
entretenimento centrada na música. Ao mesmo tempo, 
a cultura de fãs tornou-se no motor que contribuiu para 
o boom dos programas televisivos de Good Night Show, 
trazendo visualizações nos vídeos de “ViuTV” e até 
visualizações nas redes sociais.

Resumidamente, o cenário musical do Cantopop no 
século XXI começou a entrar numa nova era quando 
os novos ídolos conseguiram conquistar lugares antes 
ocupados por ídolos antigos. Neste contexto, temos os 
membros da banca masculina Mirror, Terrence Lam, 
Michael Cheung, Mike Tsang são da geração 90. Gigi 
Yim, Chantel Yiu são da geração 00. Esta geração do 
Cantopop já mostrar ter entrado numa nova fase, um 
pouco distinta do cenário musical anterior.

O sucesso do Good Night Show foi responsável ainda 
por uma grande mudança nesta indústria -os três novos 
cantores mais aguardados pelo público em 2021, são 
todos fruto do Good Night Show, incluindo Edan Lui, 
Michael Cheung, que é conhecido pelo seu potencial 
para ser um “novo” Eason Chan, e Mike Tsang. Mike 
Tsang ganhou o primeiro lugar de surpresa no 1º episódio 
do Infinity and Beyond.

A TVB seguiu o exemplo de Good Night Show e lançou 
seu próprio show de talentos STARS Academy. A campeã 
da primeira edição foi Gigi Yim, cantora com 16 anos. 
Chantel Yiu ganhou o segundo lugar. Ambas se tornaram 
nos novos rostos da cena musical em Hong Kong.

Wang Heye e Liu Xijun colaboraram para cantar uma música intitulada The Wind Blows
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Embora o Continente e Hong Kong e Macau tenham as 
suas próprias diferenças culturas e de informação, as 
canções cantonesas formaram independentemente duas 
subculturas de “estilo nostalgia de Hong Kong” e “cultura 
de fãs”. O surgimento de programa Infinity and Beyond 
nas plataformas de média de massa do Continente é 
uma oportunidade—faz com que os fãs do Cantopop 
em diferentes círculos reexaminem a possibilidade de 
diferentes interpretações culturais de canções cantonesas 
sob a interpretação de outros. Em simultâneo, através 
de competições de música, conseguiram promover os 
cantores cantoneses como Gigi Yim e Mike Tsang, tendo 
ambos ganhado popularidade a uma velocidade incrível.

Depois de experienciar um período pessimista no final 
de 2020, verificamos, sem dúvida, o surgimento de 
novas estrelas em 2021 e tal sedimentou-se como numa 
nova moda em 2022. O ganho mais importante para as 
músicas cantonesas e a cultura que lhe está associada é 
recuperar a sua capacidade de sobreviver nesta era da 
Internet e ganhar novamente o seu lugar de destaque no 
mercado.

Wang Heye e Hacken Lee—também colaboraram noutra música, The Second Hand. 
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“Uma manhã, Gregor Samsa acordou de um sono 
inquieto e se viu deitado na cama transformado em um 
besouro gigante.” O início das Metamorfoses de Kafka, 
escritas há cem anos, recentemente em Shanghai tornou-
se uma adaptação popular. A luz infinita da primavera em 
março e abril só pode ser vista pela janela e é passageira 
em um piscar de olhos.

Tenho saudades das velhas “24 horas de arte”. Esta 
festa de primavera para os amantes de arte e design 
em toda a cidade, no primeiro semestre do ano, quando 
as exposições são mais intensas, com uma passagem, 
você pode ir para o leste do Museu de Arte das Pérolas, 
localizado no canto sudoeste da cidade, Ao longo dos 
círculos de arte em ambos os lados do rio Pujiang—
Museu do Dragão, Museu Yu Deyao, Centro de Arte de 
West Bund, PSA (Central Elétrica de Arte de Xangai), do 
outro lado do Museu de Arte de Yicang, Museu Aurora 
do outro lado e salas de exposições no centro.As salas 
de exposições do centro, incluindo o Museu de Arte 
Rockbund, geralmente não ficam muito distantes, e há 
vários cafés e restaurantes ao redor para as pessoas 
fazerem uma pausa. O último minuto reservado para 
visitas de exposições de um dia é geralmente reservado 
para o “Jardim do Céu Digital” do “Jardim do Céu Digital”.

Liu Feisi
Escritora freelance. Após concluir um mestrado em 
filosofia, tem exercido actividade na comunicação social e 
em publicações no âmbito da arquitectura, do design e da 
arte, tendo colaborado com a Life Magazine, a plataforma 
Douban e com a Editora de Arquitectura e Construção 
da China (China Architecture & Building Press). Realizou 
também entrevistas e escreveu resenhas culturais para 
o Southern Weekly, Oriental Morning Post, 21st Century 
Business Herald, City Pictorial, GENUINE, Homeland, entre 
outros jornais e revistas. Adora ouvir histórias de pessoas 
que vivem em todo o tipo de ambientes.

vida de 15 minutos
Silêncio e o ciclo de 

No passado, um bilhete para o evento “24 Horas de Arte” podia ser usado em muitas galerias de arte e espaços de arte da cidade.
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Embora as duas margens do rio Pujiang à noite tenham 
se tornado cenas familiares no mundo do vídeo, olhando 
para o fluxo interminável de veículos, os moradores locais 
da cidade velha que correram para casa para cozinhar 
seu jantar e os turistas que vieram fazer o check-in são 
ombro a ombro, ecoando, assim como o movimento de 
“Encontro da Realidade dos Três minutos”, o ar aterrado 
e o surreal se complementam. O carnaval de arte 24 
horas foi interrompido por três anos devido à epidemia, e 
as visitas aos locais foram alteradas para um sistema de 
agendamento, mas as novas salas de exposição ainda 
estão surgindo uma após a outra. Por exemplo, o Museu 
de Arte de Pudong, inaugurado no ano passado, agora 
é uma nova tendência de ver o rio Pujiang à noite e se 
tornou um ponto de check-in para artistas como PYQ 
(peng you quan, momentos em Wechat) . As exposições 
de arte e design estão se revezando, e falando nisso, é o 
dia a dia de mais de um mês atrás.

No início de abril, um vídeo amplamente divulgado “Uma 
conversa tarde da noite com um amiguinho construindo 
um andar sob um buraco de ponte” despertou a emoção 
de todos. O irmão mensageiro, que não tem onde dormir, 
entrega a escassa comida para todos durante o dia e 
coloca um piso debaixo da ponte à noite. A cena do 
buraco da ponte no vídeo não é uma terra estéril, mas 
um piso escalonado cor de tronco com luzes brilhantes 
e uma tomada de carregamento ao lado dos degraus. 
Este é um projeto de renovação urbana do “círculo de 
vida de 15 minutos”. Ele está localizado sob a ponte de 
rua de Wuning, perto da rua oesta de Guangfu, distrito 
de Putuo, Xangai. Seu arquiteto Zhang Bin o descreveu 
uma vez como “espaço positivo de espaço negativo” 
em uma entrevista. No verão passado, uma equipe da 
SKF, a construtora por trás do projeto, o transformou no 
“Coffee Under the Bridge”, um café sem fins lucrativos 
com funcionários de baristas para deficientes auditivos. 
Não muito tempo atrás, era o local para shows de fim de 
semana ou passeios de moto. Hoje, o projeto considerado 
para atividades culturais e recreativas públicas oferece 
um local seguro para irmãos mensageiros que não têm 
onde morar. Também está de acordo com o tema de 
design do círculo de vida de 15 minutos, “criar uma 
comunidade de vida na comunidade”.

“De que design precisamos hoje?” Tentei encontrar 
respostas dos praticantes da arte do design ao meu 
redor. “Nunca imaginei que a fritadeira fosse onipotente”, 
“Estação de rádio de cura transmitindo Pingtan”, “Terra 
batida e tijolos na transmissão ao vivo da construção de 
casas à base de terra”, “Yaki Kutani favorito com alface 
fresca”, “Quero personalizar um lote de utensílios de 
cerâmica impressos com “Ruishu Tu” de Jiang Tingxi”, 
“A conta pública do site de design do mundo ainda 
é atualizada todos os dias”, “A linha móvel de ácido 
nucleico continua melhorando”...O design, que agora 
parece ser uma espécie de sabedoria de sobrevivência, 
permite que as pessoas retornem à racionalidade tanto 
quanto possível.

Sob a epidemia, o museu de arte foi fechado desde a hora marcada
até o fechamento temporário.

Na noite de 1º de junho, todos foram à Cisjordânia Binjiang para 
uma reunião de tirar o fôlego. Os seres humanos têm uma forte 
capacidade de reparo.
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de arte moderna Ensaios
Dicas para visitar os espaços

sobre a arte do espaço 
urbano de Macau II
Ao passearmos na Macau de hoje verificamos que há 
uma grande fusão entre a arte contemporânea e espaços 
urbanos. No entanto, antes de falarmos de uma mudança 
ocorrida nos últimos anos, torna-se necessário olhar 
para uma arte moderna que foi ocupando os diferentes 
cantos de Macau. Essas mudanças reflectem um grande 
desenvolvimento urbano e uma ligação dessa arte ao dia-
a-dia dos cidadãos, transformada em objectos e materiais 
visuais. A cidade tornou-se mais interessante e vibrante 
por misturar uma velha e nova história, visível a vários 
níveis.

Quais são, então, as criações artísticas do século XX que 
mais merecem a nossa atenção? Destacamos o debate 
a propósito da preservação da fachada do antigo Hotel 
Estoril, situado na praça do Tap Siac. Esta foi uma rara 
e complexa discussão a propósito de um exemplo de 
arte moderna e arquitectura, como é o caso da pintura 
de mosaico criada no início dos anos 60 pelo artista 
italiano Oseo Acconci, residente em Macau na altura. 
Para esta obra, o artista usou técnicas de pintura em 
mosaico e uma forma abstracta de arte moderna para 
retratar a imagem da deusa da sorte numa paisagem de 
Macau, sendo este um exemplo raro de uma pintura na 
fachada de um edifício. No entanto, a controvérsia sobre 
a preservação, ou não, da fachada surgiu num contexto 
da intenção, por parte do Governo, de ali erguer 

Lam Sio Man
Nascida em Macau, atualmente a viver em Nova Iorque. 
Dedica-se a exposições independentes, à escrita e ao 
trabalho em educação artística. Em 2019, foi curadora da 
Exposição Internacional La Biennale Di Veneza, inserida 
nos Eventos Colaterais de Macau, China. Trabalhou no 
Departamento de Assuntos Culturais da cidade de Nova 
Iorque, no Museu dos Chineses na América e no Instituto 
Cultural do Governo da RAEM. É licenciada pela Universidade 
de Pequim em Língua Chinesa e Artes, e mestre em 
Administração de Artes pela Universidade de Nova Iorque.

A fachada do Hotel Estoril (Fonte: site da All About Macau)
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um projecto cultural. Inicialmente o público não revelou 
grande conhecimento ou consciência sobre a importância 
da obra, mas graças a repetidas chamadas de atenção 
de arquitectos e activistas culturais a pintura de Oseo 
Acconci será exposta no átrio da futura biblioteca central. 
A fachada do Hotel Estoril, tal como a conhecemos ainda 
hoje, só será possível recordar através de fotografias.

Outro exemplo de como a arte moderna está muitas 
vezes ao alcance da vida quotidiana são as pinturas do 
estilo Lingnan presentes no tempo de Kun Iam Tong, um 
importante espaço histórico de arte moderna em Macau. 
A escola de pintura de Lingnan surgiu na primeira metade 
do século XX e teve muita influência no panorama artístico 
de Macau. Sobre esta ligação, o historiador de arte Chan 
Kai Chon publicou o livro Macau e o estilo de pintura 
de Lingnan, além de que o fundador deste estilo de 
pintura chinesa, Gao Jianfu, viveu em Macau no período 
da II Guerra Mundial, aquando da ocupação japonesa. 
Nessa época, ele dava aulas no templo de Kun Iam Tong 
todas as semanas, enquanto que o Hui Yin, anfitrião do 
templo, preparava canja com arroz e massa frita para o 
almoço dos alunos. Nessa época tanto Macau como o 
templo chinês tornaram-se em locais importantes para a 
transformação da pintura chinesa, sendo que apenas os 
historiadores de arte têm consciência dessa importância.

Apesar do fascínio em torno dos sinais deixados pelos 
mestres, o design mais contemporâneo acaba por 
reflectir o dinamismo e evolução de uma sociedade 
marcada pelo desenvolvimento económico. Prova disso 
são os escritos nas paredes que revelam histórias por 
detrás dos caracteres chineses, e que deram origem ao 
documentário Fonting the City. Houve também outros 
artistas que planearam um projecto intitulado “Consciência 
do Carácter Cultural”, que conta com a cooperação de 
artesão para a digitalização de milhares de manuscritos. 
Esta nova geração de artistas e trabalhadores culturais 
têm profunda consciência da estética e memória visual 
urbana que existe fora dos museus. Não só criam 
arte contemporânea como são também pioneiros na 
preservação da cultura local.

Qualquer história é contemporânea, quer sejam pinturas 
modernas ao estilo ocidental ou caligrafia manual com 
fins comerciais nas ruas, antes da chegada da era digital. 
Todas as formas de arte precisam de ser reavaliadas 
de uma perspectiva contemporânea antes que possam 
ser compreendidas e preservadas. Isso demonstra a 
compreensão das pessoas sobre a história local e a visão 
que têm da cultura. As próximas gerações vão reavaliar 
o que lhes deixámos, quer seja de uma forma intensa ou 
discreta, conservadora ou mesmo inclusivo e aberto.

Captura de imagem do documentário Fonting the City
 (Fonte: Craxh.mo)

Captura de imagem do documentário Fonting the City
 (Fonte: Craxh.mo)
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