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“POR CONFIRMAR”, UM ESPECTÁCULO 
A INTERPRETAÇÃO PARA O PÚBLICO

“Por Confirmar” é o nome do espetáculo de teatro 
físico e sem diálogos, que se caracteriza pela 
linguagem corporal, criado pelo grupo artístico local 
“Step Out”. “Não queremos partir de um tema fixo, 
queremos procurar os sentimentos provocados ao 
longo do processo de criação, e deixar os próprios 
espectadores imaginarem e interpretarem esses 
sentimentos”, afirmou o dramaturgo Mok Sio Chong 
ao PONTO FINAL. O espectáculo começou ontem. 
Hoje e amanhã também há sessões no no terraço da 
Residência Oficial do Cônsul-Geral, às 17h30 e às 
18h. P. 14/15

TONY SHYU QUER VER MACAU 
OMEN TORNAR-SE NO FILME 
DE TERROR QUE SEMPRE DESEJOU

Macau Omen é um romance que tem a cidade como centro 
da acção. O autor, Tony Shyu, inspirou-se na Macau de 
2003, atingida pela crise do SARS. Inicialmente, o projecto 
começou com uma curta-metragem e quase década e meia 
depois, o cineasta continua apostado em fazer a sequela 
desse filme em formato de longa-metragem. A solução 
encontrada por Tony Shyu foi publicar primeiro a história 
em forma de romance. Em entrevista ao PONTO FINAL, 
diz esperar que o filme de terror que espera fazer ajude à 
compreensão da cultura asiática. P. 10/11

ADAPTAÇÃO DE “A CABAIA”, 
DE DEOLINDA DA CONCEIÇÃO, 
EM CENA PELA MÃO 
DE LUCIANO HO

“Deolinda da Conceição e as mulheres desfavorecidas” 
é o nome do espectáculo de Luciano Ho que sobe ao 
palco improvisado da Livraria Portuguesa, amanhã e 
domingo, e dos jardins da Vitória e de Vasco da Gama, 
na segunda e terceira semanas deste mês. Luciano Ho 
é o responsável pela adaptação. A condição feminina 
é chave neste espectáculo. Ao PONTO FINAL, diz 
esperar que a recriação possa estabelecer diálogos entre 
diferentes comunidades e diferentes culturas. P. 8/9
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Rota das Letras: 
Dez anos 

de encontros literários 
 sino-lusófonos

O Festival Literário 

de Macau 

– Rota das Letras 

vai para a sua 

décima edição e leva 

consigo uma década 

a construir pontes 

entre a cultura 

chinesa e lusófona. De 

Ondjaki a Jidi Majia, 

passando por Sérgio 

Godinho ou Dulce 

Maria Cardoso, por 

exemplo, passaram por 

Macau nomes grandes 

da prosa, poesia, 

cinema e música. Yao 

Jingming, sub-director 

do festival, diz que 

“Macau nunca teve 

um evento literário tão 

internacional”.

“
A Rota das Letras, que 
agora se abre a escritores 
e gentes de muitas outras 
artes, é um tributo ao pa-
pel que Macau sempre de-
sempenhou na aproxima-

ção dos povos e das suas culturas 
- autêntico código genético con-
tido na sua identidade secular - e 
também o reconhecimento de 
que o reforço das relações entre 
a China e o mundo Lusófono, 
politicamente assumido como 
prioritário, perderá em signifi-
cado e dinâmica se não souber 
libertar-se de lógicas meramen-
te económicas e mercantis”. Foi 
assim que, em Janeiro de 2012, o 
Festival Literário foi apresentado 
pelo seu director, Ricardo Pinto.

O Festival vai agora para a 
sua décima edição e continua a 
procurar aproximar as culturas 
chinesa e lusófona. Yao Jing-
ming, que assume as funções de 
sub-director do Rota das Letras 
desde a segunda edição do fes-
tival, explica que a iniciativa “é 
muito importante para a cultu-
ra de Macau, uma vez que é um 
evento realizado por portugue-

ses e chineses que trabalham de 
mãos dadas”. Algo pouco visto 
em Macau, assume: “Poucas coi-
sas eram feitas com conjunto por 
portugueses e chineses. Falamos 
muito de intercâmbio cultural 
em Macau, mas de facto esse in-
tercâmbio é muito superficial”.

O Rota das Letras serve, en-
tão, para pôr em prática a etique-
ta que Macau tem, de platafor-
ma entre a China e os países de 
língua portuguesa. “Este evento 
atravessa um bocado essa fron-
teira que existe entre a comuni-
dade chinesa e a portuguesa”, diz 
o poeta, que frisa: “Macau nunca 

teve um evento literário tão in-
ternacional. É um evento com 
uma visão muito aberta”.

Yao Jingming assume que 
a comunidade chinesa come-
çou desconfiada com o evento e 
manteve a distância. No entanto, 
isso parece estar a mudar devi-
do ao esforço por parte da orga-
nização, assinala o director do 
Departamento de Português da 
Universidade de Macau. Para ele, 
a “promoção da imagem de Ma-
cau lá fora” e a “interacção entre 
as comunidades chinesa e por-
tuguesa” têm sido as duas princi-
pais valências da iniciativa.

UM EVENTO QUE COMBINA 
COM MACAU

Alice Kok assumiu as funções 
de directora executiva do Rota 
das Letras em 2019 e também 
ela destaca a natureza de ponte 
entre a literatura chinesa e lusó-
fona. Mas mais do que isso, tem 
também uma componente in-
terdisciplinar: “Artisticamente, é 
muito interessante, porque o fes-
tival literário não é apenas sobre 
livros. É também sobre teatro, 
música, artes visuais. Em nome 
da literatura, todas estas artes 
podem ser combinadas e fazer 
um intercâmbio”.

Na opinião da directora 
executiva do evento, este é “um 
evento cultural muito represen-
tativo”, que faz ‘pendant’ com 
Macau. “Macau tem esta gené-
tica de ser uma ponte entre os 
falantes de chinês e os países de 
língua portuguesa. Além disso, 
temos também uma janela para 
escritores internacionais. Acho 

José Luís Peixoto

José Eduardo Agualusa

Painel de abertura da edição inaugural do festival

Camané com Inês Trickovic
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que Macau ter um festival inter-
nacional literário é muito ade-
quado”, comenta.

Já Hélder Beja foi co-fun-
dador do festival e manteve-se 
como director de programação 
até 2018, edição que ficou mar-
cada pelo facto de a organização 
ter sido avisada oficiosamente de 
que a presença de três dos con-
vidados não seria oportuna em 
Macau. A organização acabou 
cancelar a vinda de Suki Kim, 
Jung Chang e James Church ao 
território. “Foi uma intervenção 
clara na política do festival”, co-
menta Hélder Beja, justificando 
a decisão de abandonar o cargo.

Ainda assim, o jornalista 
assinala que “o papel do festival 
permanece importante hoje”. 
Até porque, diz Beja, “não há 
outro festival com um ADN tão 
especial”. A confluência do por-
tuguês, com o chinês e também 
com o inglês é a “ideia basilar” 
do festival. 

Outro dos aspectos que, 
segundo o co-fundador, fez do 
Rota das Letras um “festival es-
pecial” foi a publicação de co-
lectâneas de contos e poesia, por 
exemplo. “Durante vários anos 
conseguimos publicar colectâ-
neas que fizeram com que mui-
tos autores, que provavelmente 
não escreveriam uma linha so-
bre Macau, produzissem alguns 
textos bem interessantes sobre o 
território”, diz.

Hélder Beja destaca a edição 
de 2012, a primeira: “Eu destaca-
ria o primeiro ano por ter sido o 
ano dos amadores. Nós amáva-
mos aquela ideia mas não sabía-
mos como concretizá-la. Apesar 
de todos os problemas com que 

tivemos de lidar, creio que foi 
uma edição muito especial”. Es-
tiveram em Macau, nesse ano, 
Rui Cardoso Martins, Tatiana Sa-
lem Levy e José Luís Peixoto, por 
exemplo. “Foi um ano verde, mas 
que, apesar de tudo, foi a semen-
te certa que tivemos de plantar”, 

sublinha, concluindo: “Tenho 
saudades desse festival dos pri-
meiros anos, que já foi e não vol-
tará. O tempo não cura tudo mas 
apazigua a gente. Tento guardar 
cá dentro o melhor que o festival 
deu a Macau e aos que o fizemos 
acontecer”.

MAIS DE 30 SESSÕES 
NA PRIMEIRA EDIÇÃO

Precisamente na primeira edi-
ção, o Rota das Letras contou 
com mais de 30 sessões, entre 
painéis de discussão, projecções 
de filmes, concertos e exposi-
ções. O festival, que se realizou 
entre 29 de Janeiro e 4 de Feve-
reiro de 2012, trouxe desde logo 
romancistas, poetas, jornalis-
tas, cineastas, músicos e artistas 
plásticos chineses, portugueses, 
brasileiros, angolanos, cabo-
-verdianos e moçambicanos, de 
diferentes gerações e correntes 
artísticas. 

José Rodrigues dos Santos 
que, em 2012, tinha acabado 
de lançar “O Último Segredo”, 
foi um dos convidados. Jade Y. 
Cheng, romancista, jornalista, 
encenadora e dramaturga de 

Taiwan, também passou por Ma-
cau, tal como os brasileiros João 
Paulo Cuenca e Tatiana Salem 
Levy. Marvin Farkas, Rui Car-
doso Martins, Xu Xi e José Luís 
Peixoto, por exemplo, também 
marcaram presença. Por outro 
lado, José Rentes de Carvalho es-
teve confirmado mas acabou por 
não poder vir a Macau. O mesmo 
aconteceu com Luís Fernando 
Veríssimo e Alice Vieira.

Na altura, em entrevista ao 
PONTO FINAL, José Luís Peixoto 
comentou que a vinda a Macau 
servia para conhecer melhor o 
território: “A impressão que te-
nho é que realmente essa história 
que partilhamos com Macau é 
muitíssimo importante, para nós 
e para Macau. Devemos esfor-
çar-nos para que essa consciên-
cia exista, na medida em que se 
trata de um encontro entre duas 
civilizações que, mesmo numa 
era de globalização, ainda têm 
muitíssimos mal entendidos”. O 
vencedor do Prémio Saramago 
de 2001 disse ainda esperar que a 
iniciativa aumentasse o interesse 
para que se escreva sobre Macau, 
“para que também em Portugal 
conheçamos um pouco melhor 
este lugar que faz parte do ima-
ginário de tanta gente, mas que 
muitas vezes não se concretiza 
completamente”.

A fadista Aldina Duarte e 
noiserv, por exemplo, também 
actuaram em Macau no âmbi-
to do festival. Além disso, foram 
exibidas obras de artistas como 
André Carrilho, Alice Kok, Car-
los Marreiros e Lai Sio Kit, entre 
outros. 

No encerramento da primei-
ra edição, Hélder Beja proferiu 
um discurso que apontava para o 
futuro: “A literatura é uma opção, 
deve ser uma opção. Milhões de 
pessoas viveram sem literatura 
ao longo de séculos e milhões de 
pessoas continuam e continua-
rão a fazê-lo. Umas porque não 
lhe têm acesso, outras porque 

Cat Power

Hu XudongSérgio Godinho

Salvador Sobral

Brian Castro
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estiveram presentes mais de 30 
autores. Bi Feiyu, vencedor do 
Asian Man Booker Prize, e Hong 
Ying, autora chinesa reconhe-
cida internacionalmente, esti-
veram presentes, tal como Han 
Shaogong, Yi Sha, Dulce Maria 
Cardoso, Valter Hugo Mãe, Rui 
Zink, Ricardo Araújo Pereira 
e José Eduardo Agualusa, por 
exemplo. Os cineastas João Pe-
dro Rodrigues e João Rui Guerra 
da Mata também estiveram em 
Macau nesse ano. Os convidados 
musicais foram Camané e Dead 
Combo.

Afonso Cruz, Bei Dao, Antó-
nio Graça de Abreu, Andréa del 
Fuego, João Paulo Borges Coelho 
e Clara Ferreira Alves estiveram 

em Macau entre os dias 20 e 30 
de Março de 2014 para a tercei-
ra edição do Rota das Letras. 
Cat Power, Arnaldo Antunes e 
os Omnipotent Youth Society 
actuaram na Arena do Cotai. A 
edição de 2014 ficou também 
marcada pela presença do poeta 
Hu Xudong, que morreu recente-
mente, aos 47 anos.

À quarta edição, o festival 
muda-se para o edifício do An-
tigo Tribunal. Por ali, entre 19 e 
29 de Março de 2015, passaram 
nomes como Ondjaki, Ann Hui, 
Francisco José Viegas e João Tor-
do. Como o festival não se faz só 
de livros, em 2015, o ‘rapper’ Ga-
briel, o Pensador encheu a Arena 
do Cotai, na companhia dos LMF, 
de Hong Kong, e dos Blademark, 
banda local. Já o Maestro Vitori-
no D’Almeida brindou o público 
com um concerto ao piano de 
improviso.

Em 2016, o Rota das Letras 
quis homenagear o poeta Cami-
lo Pessanha e Tang Xianzu, dra-
maturgo chinês do século XVI. 
O festival trouxe nesse ano dois 
cineastas portugueses: Luís Fili-

pe Rocha, que adaptou o livro de 
Henrique de Senna Fernandes, 
“Amor e Dedinhos de Pé” ao ci-
nema, e a documentarista Sofia 
Marques. Os cineastas locais Tra-
cy Choi, Emily Chan e Cheong 
Kin Man também apresentaram 
produções de sua autoria. José 
Pacheco Pereira, Pedro Mexia, 
Ricardo Adolfo, Paulo José Mi-
randa, Matilde Campilho foram 
alguns dos autores portugueses 
em destaque. Os autores brasi-
leiros Luiz Ruffato, Marcelino 
Freire, Carol Rodrigues e Felipe 
Munhoz também estiveram em 
Macau, bem como o guineense 
Ernesto Dabó.

O vencedor do prémio Pullit-
zer de 2013, com “The Orphan 
Master’s Son”, Adam Johnson, 
também esteve em Macau para 
falar sobre o regime norte-corea-
no e disse ter curiosidade pela 
China. “Mas deixaria esse tema 
para os escritores chineses no 
exílio: em Hong Kong, em Macau 
ou em outros lugares, que têm 
a experiência, o conhecimento 

cultural que eu não tenho, dei-
xaria para escritores que conhe-
cem bem melhor o tema do que 
eu antes de tentar fazer qualquer 
coisa”, indicou numa entrevista.

Na altura, Pedro Mexia mos-
trou-se surpreendido com o ter-
ritório: “Não imaginava que hou-
vesse tantas ruas, tantas placas 
em português, os destinos dos 
autocarros e tudo isso. Ao mes-
mo, tempo também não espera-
va que houvesse tanta arquitec-
tura colonial, ao que me parece 
a olho nu, desse período. Sur-
preendeu-me também o facto de 
a comunidade portuguesa – e eu 
já tinha alguma noção disso – ter 
uma vitalidade tão grande em 
termos, por exemplo, de jornais, 
a existência da Livraria, a exis-
tência do Festival, naturalmen-
te”. Em entrevista ao PONTO FI-
NAL, na altura, Mexia constatou 
que o Rota das Letras decorria da 
“pro-actividade e interesse por 
não deixar totalmente que desa-
pareça o rasto da cultura portu-
guesa em Macau”.

escolhem. E é esse poder de es-
colha que interessa. Se a Rota das 
Letras conseguir mostrar a uma 
mão cheia de pessoas por ano 
que em Macau essa opção exis-
te, se conseguir mostrar a uma 
pessoa por ano que essa opção 
existe, então a Rota das Letras já 
fará sentido”.

OS ANOS DA CONSOLIDAÇÃO

A segunda edição do festival 
chegou a 10 de Março de 2013, 
tendo-se estabelecido durante 
dez dias no Teatro D. Pedro V. 
À semelhança da primeira edi-
ção, contou com a presença de 
autores, cineastas, músicos e 
artistas plásticos. Nesta edição, 
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edição foi preenchida maiorita-
riamente por sessões com auto-
res locais. Eric Chau, Wang Feng, 
Jenny Lao-Phillips e Konstantin 
Bessmertny falaram sobre os de-
safios do confinamento para os 
artistas. 

Nesta edição, Camilo Pes-
sanha voltou a ser protagonista, 
com uma homenagem pelos 100 
anos de Clepsydra através de 
um recital de poemas dirigido 
pelo Maestro Simão Barreto. O 
festival encerrou com uma ho-
menagem a Henrique de Senna 
Fernandes, assinalando o 10.º 
aniversário da morte do autor 
de Macau. Miguel de Senna Fer-
nandes, seu filho, lançou tam-
bém o seu primeiro livro de con-
tos, “Crónicas à Sexta – Estórias e 
Ironias do Comum dos Dias”.

“Devemos insistir em ter 
um festival trilíngue, não só em 
chinês, mas também em inglês e 
português. Penso que isto é algo 
para continuar, porque sem lín-
guas não temos acesso ao pensa-
mento de outras culturas pois as 

apresentar, ao lado de Jidi Ma-
jia, a tradução de ”Palavras de 
Fogo”. Nesta edição, a organiza-
ção também quis homenagear o 
poeta macaense Adé dos Santos 
Ferreira com uma récita em pa-
tuá. Além disso, Raul Leal Gaião 
aproveitou para lançar um dicio-
nário de patuá. Pedro Lamares, 
Eduardo Pacheco, Hirondina 
Joshua, José Luís Tavares tam-
bém participaram nesta edição. 
O vencedor de 2017 do Festival 
da Eurovisão da Canção, Salva-
dor Sobral, actuou no Broadway 
Theatre a 17 de Março, no âmbi-
to do Rota das Letras.

Antes do festival de 2019, 
Jidi Majia foi entrevistado pelo 
Parágrafo e falou sobre a impor-
tância do Rota das Letras: “Espe-
ro que possa ser uma plataforma 
sem barreiras a permitir a comu-
nicação entre todos os escritores 
e poetas, no sentido de abrir um 
espaço mais amplo para a liber-
dade de espírito. Acredito que 
isso pode ser alcançado através 
do esforço da organização”.

VERSÃO CONDENSADA 
DEVIDO À PANDEMIA

Chegados a 2020, o Rota das Le-
tras também sofreu o impacto da 
pandemia e, por isso, teve de ser 
redimensionado para um forma-
to mais curto, no fim-de-semana 
entre 2 e 4 de Outubro. A nona 

Ana Margarida de Carvalho, Han 
Dong, A Yi, Maria Inês Almeida e 
Bao Dongni. Também em desta-
que esteve Rui Tavares, historia-
dor português. De Moçambique 
chegou Ungulani Ba Ka Khosa 
e de Hong Kong veio Chan Hou 
Kei. 

A edição de 2019, que levou 
o Rota das Letras para as Oficinas 
Navais, foi focada em Sophia de 
Mello Breyner Andresen, Jorge 
de Sena, Adé dos Santos Ferreira, 
Walt Whitman e Herman Mel-
ville. O Rota das Letras prepa-
rou uma homenagem a Sophia 
e convidou o filho da escritora, 
Miguel Sousa Tavares, para fa-
lar sobre a obra da mãe. A asso-
ciação cultural D’As Entranhas 
preparou uma dramaturgia ba-
seada nos seus poemas. Já Adélia 
Carvalho, autora de livros para 
crianças, apresentou uma bio-
grafia de Sophia. Jorge de sena, 
que faria em 2019 100 anos, foi 
homenageado por Frederick G. 
Williams. Para celebrar Melville, 
o Rota das Letras exibiu “Melville 
in Love: Uma biografia do autor 
de Moby Dick”, de 2018, realiza-
da por Seth Newton e escrita por 
Michael Shelden. Já os 200 anos 
de Walt Whitman foram assina-
lados através do documentário 
“Whitman, Alabama”, de Jennifer 
Crandall.

Na edição de 2019, José Luís 
Peixoto voltou a Macau para 

O Rota das Letras continuou 
em 2017, tendo incluído o escri-
tor chinês premiado internacio-
nalmente Yu Hua, a escritora ca-
nadiana selecionada para o Pré-
mio Manhattan 2016, Madeleine 
Thien, o vencedor do prémio da 
Scottish Book Trust Foundation, 
Graeme Macrae Burnet, e o autor 
e académico australiano nascido 
em Hong Kong com raízes portu-
guesa, Brian Castro. José Manuel 
Simões, Inocência Mata e Lu Ao-
lei foram alguns dos autores lo-
cais presentes. Sérgio Godinho 
e o cantor taiwanês Xu Jingchun 
foram as actuações musicais. 

Sérgio Godinho comentou 
a sua passagem por Macau, em 
2017, afirmando: “Dá-me uma 
grande alegria porque se come-
ça a cimentar cada vez mais a 
minha relação com esta comu-
nidade, com esta terra”. Já numa 
entrevista ao jornal Macau Daily 
Times, Brian Castro referiu-se 
a Macau como “um enclave do 
passado” e disse esperar que se 
valorize “a velha Macau”.

A sétima edição deveria ter 
tido como principal foco a Co-
reia do Norte. A organização ti-
nha convidado Suki Kim, autora 
que passou seis meses infiltrada 
na Coreia do Norte, mas teve 
de retirar o convite. O mesmo 
aconteceu com James Chur-
ch, ex-agente da CIA e escritor 
de romances policiais, e Jung 
Chang, escritora chinesa proibi-
da de entrar no país. Nesse ano, 
estiveram presentes Julián Fuks, 

barreiras entre povos começam 
pela diferença nas línguas. Se 
não souber português terei difi-
culdades em conhecer o espírito 
e o pensamento do povo. Assim, 
o festival está a fazer uma ponte 
e a traduzir todas estas diferen-
ças, e penso que isto é o mais 
importante. Neste festival, as lín-
guas são o veículo pois sem elas 
nenhuma mensagem poderia ser 
enviada”, sublinhou Alice Kok no 
final da edição do ano passado.
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PRÉ-EVENTO | PERFORMANCE 1 & 2

"SE ALGUÉM PUDESSE OLHAR-NOS 
DE CIMA PARA BAIXO, VERIA QUE O 
MUNDO ESTÁ CHEIO DE PESSOAS 
A CORRER À PRESSA, SUADAS E 
MUITO CANSADAS E AS SUAS ALMAS 
PERDIDAS SEMPRE A FICAR PARA TRÁS, 
INCAPAZES DE ACOMPANHAR OS SEUS 
DONOS." 
– em the lost soul (a alma perdida)
TEATRO FÍSICO / SEM TEXTO: 
POR CONFIRMAR
Cai Fora: Lou Chong-neng, 
Hsueh Mei-hua

IDIOMA: SEM TEXTO

QUINTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO

PROGRAMA

2/12 

5:30PM

8:00PM
RESIDÊNCIA
DO CÔNSUL-GERAL
DE PORTUGAL EM MACAU
E HONG KONG 
antigo Hotel Bela Vista)

PRÉ-EVENTO | PERFORMANCE 3

"UM HOMEM RESPIRA. UM HOMEM 
SONHA. UM HOMEM SOBE E DESCE. 
CANTA. DIZ SIM. ADORMECE. PARA 
ONDE VAI?" – Ezaak Ez
MONÓLOGO / PERFORMANCE 
MUSICAL:
NÃO QUERER SABER DE NUNCA 
SABER PARA ONDE IR
Ezaak Ez, François Girouard

IDIOMA: PT
TRADUÇÃO:  EN

10:00PM
MACAU ART GARDEN

SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO3/12 
PRÉ-EVENTO | PAINEL 1

PALESTRA PARA ESTUDANTES 
SOBRE OS 200 ANOS DO 
CEMITÉRIO PROTESTANTE DE 
MACAU: ROBERT MORRISON, 
A MISSÃO PROTESTANTE E A 
BÍBLIA CHINESA
VISITA GUIADA AO CEMITÉRIO 
PROTESTANTE DE MACAU.
Stephen Morgan, Andrew Leong

IDIOMA: EN 2:00PM
CASA GARDEN

CERIMÓNIA DE ABERTURA

CERIMÓNIA DE ABERTURA 
DO 10º FESTIVAL LITERÁRIO 
DE MACAU “ROTA DAS LETRAS”

IDIOMA: CN |  PT | EN 

5:00PM
CASA GARDEN

EXPOSIÇÃO 1

O "Rota das Letras" – 10º Festival 
Literário de Macau orgulha-se de 
anunciar os vencedores do concurso de 
fotografia “Macau 2021 – Uma Estranha 
Familiaridade”, organizado pela revista 
Macau Closer, na abertura da exposição 
a ter lugar na Casa Garden, sede da 
Fundação Oriente. 
2021 foi um ano de altos e baixos, 
de esperança por melhores dias e de 
pessimismo quanto ao futuro. Em 
resumo, terreno propício à criatividade. 
"Uma Estranha Familiaridade" sugere 
o fenómeno da vivência de situações 
que se reconhecem de alguma forma, 
mas que no entanto parecem ser 
novas, senão mesmo totalmente 
desconhecidas – um pouco à imagem 
dos tempos em que vivemos.
UMA ESTRANHA FAMILIARIDADE

REVISTA MACAU CLOSER 

IDIOMA: CN |  PT | EN 

5:30PM
CASA GARDEN

PAINEL 2

SESSÃO DE ABERTURA: 
O PAPEL DA MULHER
NA LITERATURA E NA SOCIEDADE 
DE MACAU
– HOMENAGEM A DEOLINDA
DA CONCEIÇÃO 

António Conceição Jr., 
David Brookshaw, Dora Gago, 
Luciano Ho, Yao Feng

IDIOMA: CN | PT 

TRADUÇÃO: CN  | EN

PAINEL 3

JORGE LISTOPAD: 
UMA VIAGEM DE VIDA
NO CENTÉSIMO ANIVERSÁRIO 
DO NASCIMENTO DO POETA
 LUSO-CHECO, UMA 
RETROSPECTIVA DA SUA VIDA
 E OBRA.
Joaquim Ramos, Karoline Válova

IDIOMA: PT 
TRADUÇÃO: EN

6:15PM
CASA GARDEN

7:30PM
CASA GARDEN

EXPOSIÇÃO 2

Caminhando pela Rua Direita, 
fotografando e escrevendo, 
tornou-se claro que em cada lugar 
há uma Outra imagem; em cada 
olhar um Outro sentido; em cada 
palavra Outro desvelar: as duas 
expressões são o Outro uma da 
outra, resgatando as singularidades 
e diferenças invisíveis. A prosa das 
imagens e a poética das palavras 
são duas partes de uma mesma 
experiência do caminho que não 
se reduzem uma à outra e dão 
Nascimento a mundos diferentes.
VISTO COM OS PÉS, ESCRITO 

COM OS OLHOS

Carlos Morais José e Rosa 
Coutinho Cabral 

5:45PM
CASA GARDEN

5:30PM

8:00PM
RESIDÊNCIA
DO CÔNSUL-GERAL
DE PORTUGAL EM MACAU
E HONG KONG 
antigo Hotel Bela Vista)

PERFORMANCE 4 & 5

"SE ALGUÉM PUDESSE OLHAR-NOS 
DE CIMA PARA BAIXO, VERIA QUE O 
MUNDO ESTÁ CHEIO DE PESSOAS 
A CORRER À PRESSA, SUADAS E 
MUITO CANSADAS E AS SUAS ALMAS 
PERDIDAS SEMPRE A FICAR PARA TRÁS, 
INCAPAZES DE ACOMPANHAR OS SEUS 
DONOS." – em the lost soul
(a alma perdida)
TEATRO FÍSICO / SEM TEXTO: 
POR CONFIRMAR
Cai Fora: Lou Chong-neng, 
Hsueh Mei-hua

IDIOMA: SEM TEXTO 

10:00PM
MACAU ART GARDEN

PRÉ-EVENTO | PERFORMANCE 6

"UM HOMEM RESPIRA. UM HOMEM 
SONHA. UM HOMEM SOBE E DESCE. 
CANTA. DIZ SIM. ADORMECE. PARA 
ONDE VAI?" – Ezaak Ez
MONÓLOGO / PERFORMANCE 
MUSICAL:
NÃO QUERER SABER DE NUNCA 
SABER PARA ONDE IR
Ezaak Ez, François Girouard

IDIOMA: PT 
TRADUÇÃO:  EN

SÁBADO, 4 DE DEZEMBRO4/12 
PROGRAMA

PAINEL 4

200 ANOS DO CEMITÉRIO 
PROTESTANTE DE MACAU: ROBERT 
MORRISON, MISSÃO PROTESTANTE E 
A BÍBLIA CHINESA. UM DUPLO-DUPLO 
CENTENÁRIO: PALESTRA SOBRE A 
PRIMEIRA TRADUÇÃO DA BÍBLIA PARA 
CHINÊS E SOBRE O SEU MENTOR, REV. 
ROBERT MORRISON, SEGUIDA DE 
UMA VISITA GUIADA AO CEMITÉRIO 
PROTESTANTE DE MACAU.
Stephen Morgan, Andrew Leong, 
Tereza Sena (PAINEL)
Andre Lui (CN), João Guedes (PT), 
Paul Spooner (EN)(VISITA GUIADA 
AO CEMITÉRIO)

IDIOMA : CN | PT | EN 

TRADUÇÃO: CN

PAINEL 5

TANGO EM MACAU. UM NOVO 
TEMA DE STACEY KENT, COM 
LETRA DO PRÉMIO NOBEL DA 
LITERATURA KAZUO ISHIGURO. 
(SESSÃO ONLINE)

IDIOMA : EN

2:30PM
CASA GARDEN

3:30PM
CASA GARDEN
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PAINEL 6

EDIÇÕES DO INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE MACAU: 
UM LEGADO PARA AS GERAÇÕES 
FUTURAS

Jorge A. H. Rangel, Mariana Pinto 
Leitão Pereira,
Mário Pinharanda-Nunes

IDIOMA: PT 
TRADUÇÃO: EN 

PAINEL 7

O PARAÍSO E OUTROS INFERNOS. 
O LIVRO DE CRÓNICAS DE JOSÉ 
EDUARDO AGUALUSA, AGORA 
TAMBÉM EM CHINÊS E INGLÊS, NUMA 
EDIÇÃO DO FESTIVAL LITERÁRIO DE 
MACAU.
José Eduardo Agualusa (online)

IDIOMA: EN 
TRADUÇÃO: CN

4:00PM
CASA GARDEN

5:00PM
CASA GARDEN

PAINEL 9

RÉCITA DE POESIA. UM EVENTO 
ORGANIZADO COM A COLABORAÇÃO 
DA ASSOCIAÇÃO OUTERSKY POETS 
DE MACAU.
Lei Ka Lai, Pansy Lau, Moth Kwong, 
YaoZhi

IDIOMA: CN

7:30PM
CASA GARDEN

PERFORMANCE 9

DEOLINDA DA CONCEIÇÃO E 
A DISCRIMINAÇÃO FEMININA - 
LEITURA ENCENADA E DEBATE 
BASEADO EM TRÊS HISTÓRIAS 
DA ANTOLOGIA DE CONTOS DA 
ESCRITORA MACAENSE DEOLINDA 
DA CONCEIÇÃO
Actrizes: Kate Leong, Nada Chan
Orador: Lin Hsiangchun

IDIOMA: CN
TRADUÇÃO: EN

PERFORMANCE 10

CONCERTO ROTA DAS LETRAS
MARIA MONTE, GABRIEL, 
WORKTONE

7:00PM
LIVRARIA PORTUGUESA

PAINEL 8

POESIA. NOVAS PUBLICAÇÕES.
EROSÃO (EDIÇÃO BILINGUE), DE 
GISELA CASIMIRO. O TEMPO E 
O VENTO, DE FERNANDO SALES 
LOPES. DESENHANDO A MINHA 
CIDADE, DE YAO ZHI.

IDIOMA: PT  | CN 
TRADUÇÃO : EN

5:45PM
CASA GARDEN

5:30PM

8:00PM
RESIDÊNCIA
DO CÔNSUL-GERAL
DE PORTUGAL EM MACAU
E HONG KONG 
antigo Hotel Bela Vista)

PERFORMANCE 7 & 8

"SE ALGUÉM PUDESSE OLHAR-NOS 
DE CIMA PARA BAIXO, VERIA QUE O 
MUNDO ESTÁ CHEIO DE PESSOAS A 
CORRER À PRESSA, SUADAS E MUITO 
CANSADAS E AS SUAS ALMAS PERDIDAS 
SEMPRE A FICAR PARA TRÁS, INCAPAZES 
DE ACOMPANHAR OS SEUS DONOS." – 
em the lost soul
(a alma perdida)
TEATRO FÍSICO / SEM TEXTO: POR 
CONFIRMAR
Cai Fora: Lou Chong-neng, Hsueh 
Mei-hua

IDIOMA : SEM TEXTO 

9:30PM
MACAU ART GARDEN

DOMINGO, 5 DE DEZEMBRO5/12 
PROGRAMA

WORKSHOP

O PODER REGENERADOR

DA LITERATURA INFANTIL

Jojo Wong

IDIOMA: CN

11:00AM
CASA GARDEN

PAINEL 10

ESCREVER MACAU. NOVIDADES 

EDITORIAIS.

1ª PARTE (CN):
AMOR INCONDICIONAL, 
de Leung Sok Kei;
EU DESENHO A MINHA VIDA, 
de Un Kei;
PARA ALÉM DA MEMÓRIA, 
de André Lui;
NOVE HISTÓRIAS, 
de Wang Yixin (ONLINE). 
2ª PARTE (PT, EN):
MACAU OMEN, 
de Tony Shyu (ONLINE);
CONTOS DE MACAU, 
de João Morgado (ONLINE);
SEM REI NEM ROQUE, 
de João Palma e Rodrigo de Matos;
NADA TE MORRE, 
de Maria Paula Monteiro.

IDIOMA: CN  PT |  EN 
TRADUÇÃO: EN

2:30PM
CASA GARDEN

PAINEL 11

NARRATIVAS DA ESCRITA
 E DA FOTOGRAFIA
As narrativas da escrita e da fotografia 
são conciliáveis? É razoável que se 
sobreponham? É preferível que as 
estórias projectadas por cada uma 
sejam autónomas e sejam construídas 
de forma independente? Ou, como diria 
William Eggleston, “palavras e imagens 
são dois animais diferentes”? 
1ª PARTE(CN): Rusty Fox, Chan Hin Io, 
Leo Fan 
2ª PARTE(PT): Nuno Veloso, Sara 
Augusto, João Palla Martins, Shihan de 
Silva Jayasuriya, João Miguel Barros 
(online), António Júlio Duarte (online), 
Francisco José Viegas (online)

Um evento organizado com a 

colaboração da halftone,
a mais jovem associação de fotografia 
de Macau.

IDIOMA: CN | PT文
TRADUÇÃO: EN

6:15PM
CASA GARDEN

7:00PM
LIVRARIA PORTUGUESA

PERFORMANCE 11

DEOLINDA DA CONCEIÇÃO 
E A DISCRIMINAÇÃO FEMININA 
- LEITURA ENCENADA E DEBATE 
BASEADO EM TRÊS HISTÓRIAS 
DA ANTOLOGIA DE CONTOS DA 
ESCRITORA MACAENSE DEOLINDA 
DA CONCEIÇÃO
Actrizes: Kate Leong, Nada Chan
Orador: Lin Hsiangchun

IDIOMA: CN
TRADUÇÃO: EN

LOCAIS

RESIDÊNCIA DO CÔNSUL-GERAL DE PORTUGAL EM MACAU E HONG KONG 
（antigo Hotel Bela Vista) 

 Rua do Comendador Kou Ho Neng, No. 8-10, Macau

MACAU ART GARDEN
Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, No. 265, Edf. Fu Va, Macau

CASA GARDEN
Praça Luís de Camões, 13, Macau

LIVRARIA PORTUGUESA
Rua de S. Domingos, 16-18, Macau
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O livro da escritora macaense é, uma vez mais, alvo de uma adaptação para a representação teatral. 
Pela mão de Luciano Ho, “Deolinda da Conceição e as mulheres desfavorecidas” sobe ao palco 
improvisado da Livraria Portuguesa, amanhã e domingo, e dos jardins da Vitória e de Vasco da 
Gama, na segunda e terceira semanas deste mês. A condição feminina que a autora descreveu há 
mais de 50 anos, ainda permanece igual, em certos aspectos da sociedade actual. Essa é a percepção, 
não só de Luciano Ho, mas também das duas actrizes que emprestam corpo à representação.

Adaptação 
de “A Cabaia”, 
de Deolinda da Conceição, 
no programa teatral 
da Rota das Letras



SEXTA-FEIRA 3 DE DEZEMBRO, 2021

9

TEX TO E  FOTOGR AF IA 
GONÇALO LOBO PINHEIRO

| goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

É a quarta vez 
que Luciano 
Ho trabalha a 
obra literária 
de Deolinda 

da Conceição. O autor adaptou 
“Cheong-Sam: A Cabaia” e 
criou “Deolinda da Conceição 
e as mulheres desfavoreci-
das”, um espectáculo que terá 
lugar no âmbito do Festival 
Literário - Rota das Letras e 
decorrerá nos dias 4 e 5 de De-
zembro, pelas 19h, na Livraria 
Portuguesa. Além disso, se-
rão apresentadas outras ses-
sões, de 10 a 12 de Dezembro, 
no Jardim da Vitória, e de 17 
a 19 de Dezembro, no Jardim 
de Vasco da Gama, com hora 
marcada para as 20h. “É a 
quarta vez que trabalho a obra 
literária de Deolinda da Con-
ceição e é um grande prazer. 
Adoro a forma como ela es-

creve cada conto. Espero que, 
como mais esta adaptação, 
que, através da recriação deste 
trabalho, diálogos possam ser 
estabelecidos entre diferen-
tes comunidades e diferentes 
culturas”, afirmou Luciano 
Ho ao PONTO FINAL.

Luciano Ho tem vindo a 
trabalhar o livro de Deolin-
da da Conceição desde 2013, 
altura em que realizou a pri-
meira adaptação numa apre-
sentação realizada em Taipé, 
em Taiwan. Em 2017, realizou 
duas apresentações do con-
to “Cheong-sam” em Macau. 
Em 2019, numa apresentação 
realizada numa livraria, a obra 
também voltou a ser adapta-
da, desta vez já com produção 
de Mandy Ip.

A peça de teatro, que terá 
a duração sensivelmente de 
uma hora, será realizada com 

duas atrizes a deambularem 
pelos dois jardins. Kate Leong, 
em cantonês, e Nada Chan, 
num dialecto de Fujian, são 
as actrizes que darão corpo às 
“mulheres desfavorecidas”. 
“É uma honra para mim po-
der participar neste projecto”, 
começou por dizer Kate Leong. 
“Apesar de não falar portu-
guês e ter muita dificuldade 
no inglês, já consigo entender 
alguma da coisa que Deolinda 
da Conceição escreveu, mesmo 
em português”, assumiu.

Kate Leong e Nada Chan 
são os rostos femininos que 
darão vida a três contos a se-
rem apresentados no Festi-
val Literário de Macau – Rota 
das Letras: “O calvário de Lin 
Fong”, “Cheong-sam” e “Sai 
Long Cuai”. “O livro, apesar 
de ter sido escrito nos anos de 
1950 continua a ser muito ac-

tual. Ainda hoje, infelizmen-
te, a mulher tem uma posição 
vulnerável na família, no ca-
samento e no conflito de pa-
péis de género. Estou de alma 
e coração neste projecto”, 
referiu Nada Chan ao PONTO 
FINAL, ela que representa-
rá apenas em Min do Sul, um 
dialecto oriundo da provín-
cia chinesa de Fujian e falado 
por 49 milhões de pessoas em 
todo o mundo.

O espectáculo viaja no 
tempo para ilustrar casos de 
violência doméstica que acon-
tecem na vida real em Macau. 
As três histórias de “Cheong-
-Sam: A Cabaia”, agora adap-
tadas, são apresentadas atra-
vés da narração, revelando as-
sim as obras de geração cruza-
da de Deolinda da Conceição e 
as circunstâncias da vida real 
que as mulheres enfrentam.

Com a produção de Man-
dy Ip da Artistry of Wind Box 
Community Development 
Association, o espectáculo 
procurará ajudar a difundir a 
literatura e os autores locais, 
como é o caso da malograda 
Deolinda da Conceição, ao 
mesmo tempo que tem uma 
preocupação muito acentua-
da sobre a condição femini-
na. O teatro acontecerá de 
uma forma pouco usual, ou 
seja, fora de um palco for-
mal. Devido a essa peculiari-
dade, e por causa da pande-
mia da Covid-19, cada apre-
sentação terá cerca de 16 es-
pectadores. “Estou ansiosa e 
nervosa com o espectáculo, 
naturalmente. Sou respon-
sável por toda a produção 
e, por isso, nada pode faltar 
ou falhar”. Tenho confian-
ça. Somos uma equipa mui-
to unida e bastante profis-
sional”, notou Mandy Ip ao 
nosso jornal.

Fundada em 2013, a Ar-
tistry of Wind Box Communi-
ty Development Association 
é um grupo artístico sem fins 
lucrativos que procura, aci-
ma de tudo, conforme referiu 
Mandy Chan, promover a cul-
tura local.

“Cheong-Sam - a Ca-
baia”, o único livro da jor-
nalista e escritora Deolinda 
da Conceição, foi publicado 
pela primeira vez em Lisboa 
em 1956 pela Livraria Fran-
cisco Franco. Trata-se de um 
livro em língua portuguesa 
composto por 27 contos que 
relatam a condição feminina 
das mulheres em Macau e na 
China em meados do século 
passado.

Em 1979, depois da in-
sistência do filho António 
Conceição Júnior, o Gover-
no de Macau reeditou a obra. 
Em 1987, já numa nova edi-
ção da obra, pela mão de Yao 
Jing Ming, o livro foi tradu-
zido pela primeira vez para 
chinês. Em 2007, o Instituto 
Internacional de Macau (IIM) 
reeditou a obra, numa edição 
comemorativa do cinquente-
nário da morte de Deolinda da 
Conceição, apresentada no III 
Encontro das Comunidades 
Macaenses.
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É um romance, 
tem Macau como 
centro da acção e 
quer tornar-se o 
filme de terror que 
sempre quis ser. Com 
assinatura de Tony 
Shyu, argumentista e 
realizador americano 
de origem chinesa, 
Macau Omen é um 
projecto à espera de 
melhores dias. 

Macau Omen: 
nascer com a SARS 
foi mau presságio

TEX TO RICARDO PINTO

A h i s t ó -
ria do 
p r o j e c t o 
c o m e ç a 
q u a n d o 

Tony Shyu, realizador bem-
-sucedido de filmes publici-
tários, veio pela primeira vez 
a Macau e encontrou uma ci-
dade quase deserta. Dessa es-
tranha experiência viria a re-
sultar uma curta-metragem, 
Macau Twilight, rodada em 
2007. Quase década e meia 
depois, o cineasta continua 
apostado em fazer a sequela 
desse filme em formato de 
longa-metragem, mas a cri-
se dos últimos dois anos não 
o tem permitido. E a solução 
encontrada por Tony Shyu foi 
publicar primeiro a história 
em forma de romance, para 
que alguém se convença a in-
vestir. Mas deixemos que seja 
ele a explicar o que se passou, 
na entrevista que concedeu 
online ao PONTO FINAL a 
partir de Los Angeles, onde 
actualmente reside.
 
Quando surge pela primeira 
vez Macau na sua escrita? 
Vivi em Hong Kong duran-
te onze anos, entre 2003 e 
2014. Quando estava em Hong 
Kong, visitei Macau com fre-
quência. A ideia deste pro-
jecto, Macau Omen, veio-me 

à mente quando visitei Ma-
cau durante a crise do SARS 
(Síndrome Respiratória Agu-
da Severa), em 2003. Parecia 
uma cidade fantasma, numa 
estranha combinação com a 
sua bela arquitectura e a pai-
sagem. Havia algo de surreal 
na atmosfera dessa época. Os 
turistas deixaram de apare-
cer durante a SARS e a cida-
de parecia assustadoramente 
vazia.

Como foi desenvolvendo o 
projecto?
Visitei muitas igrejas e tem-
plos de Macau. Constatei 
que Macau tem uma forte 
influência religiosa, tanto 
oriental como ocidental, que 
surge misturada com os seus 
casinos, os conflitos do pas-
sado entre gangsters, a his-
tória do colonialismo. Achei 
todas estas influências uma 
combinação interessante e 
conflituante – e essa foi a 
minha principal fonte cria-
tiva. Na altura, eu tinha aca-
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Macao Omen (2021)
Tony Shyu

Thomas, um escritor ame-
ricano, aventura-se no sub-
mundo de Macau à procura 
de uma história que seja 
perfeita no plano do ocul-
tismo e do sobrenatural. 
Mas o patrão de um casino 
envolvido num culto secre-
to sente que Thomas está a 
aproximar-se demasiado da 
verdade. Em pouco tempo, o 
investigador transforma-se 
em presa. E Thomas procura 
agora conseguir fugir da ci-
dade com uma boa história e 
a sua família a salvo.

bado de me mudar dos Esta-
dos Unidos para Hong Kong 
e encontrava-me numa en-
cruzilhada, sentindo-me um 
pouco perdido. Estar naquela 
Macau deserta, com tantos 
e tão belos monumentos de 
classe mundial bem preser-
vados, inspirou-me a escre-
ver a história de um homem 
que está perdido no presente 
e que continua a querer voltar 
ao passado, às suas memó-
rias. Também na altura muito 
do encanto da Macau antiga 
estava a desaparecer; velhos 
edifícios estavam a ser derru-
bados para dar lugar a novos 
casinos ou outras urbaniza-
ções. Com tudo isto na minha 
mente, ocorreu-me escrever 
Macau Twilight (O Crepúsculo 
de Macau), uma curta-metra-
gem que deu depois origem a 
este romance –Macau Omen.

No romance reencontramos 
Thomas, personagem de 
Macau Twilight, passando 
novamente por uma expe-
riência de pesadelo, em luta 
permanente contra forças do 
mal e o seu próprio subcons-
ciente. Resultado de um mau 
presságio, como parece in-
dicar o título Macau Omen?
É uma metáfora do que todos 
nós passamos. A nossa mente 
tende a ir à procura primeiro 
do que há de mais negativo. 
E quando pensamos no nos-
so passado, pensamos muitas 
vezes em coisas negativas, e 
daí que tenhamos arrepen-
dimentos e sentimentos de 
culpa. Gostaríamos de poder 
voltar atrás e mudar o que 
aconteceu ou o que fizemos. 
A metáfora é que se ficarmos 
presos nessas memórias, elas 

res de doenças. Espero que o 
meu filme tenha impacto no 
sentido em que mais pessoas 
possam compreender a cul-
tura asiática. Só assim o ódio 
diminuirá. Muita da incom-
preensão resulta do mal-en-
tendido de que a maioria dos 
asiáticos come morcegos e 
cães, o que é ridículo. É tam-
bém por isso que quero fazer 
e promover o Macau Omen, 
porque o principal protago-
nista é um homem asiático. 
Precisamos de ver mais asiá-
ticos nos ecrãs de Hollywood, 
precisamos de estar mais re-
presentados. Espero que a 
história de Macau Omen faça 
pelos asiáticos o que o filme 
de terror Get Out (Jordan Pee-
le, 2017) fez pelos negros, que 
ajude à compreensão da sua 
cultura.

Precisamos de ver 
mais asiáticos nos 
ecrãs de Hollywood, 
precisamos de estar 
mais representados. 
Espero que a história 
de Macau Omen faça 
pelos asiáticos o que o 
filme de terror Get Out 
fez pelos negros, que 
ajude à compreensão 
da sua cultura.”

O ódio anti-asiático 
explodiu porque 
tínhamos um 
presidente que 
chamava à Covid o 
Vírus Chinês. Criou-
se a tempestade 
perfeita”

tornam-se pesadelos que fi-
cam connosco e podem as-
sombrar-nos para o resto da 
vida. Mas as memórias e as 
nossas mentes podem tam-
bém mentir-nos. A nossa 
percepção dessas memórias 
não é necessariamente ver-
dadeira. A mensagem que o 
livro sublinha é que fiquemos 
no Presente. Só se permane-
cermos no presente, experi-
mentaremos a verdade. É um 
conceito filosófico que se está 
a tornar popular no Ociden-
te, com autores espirituais 
como Eckhart Tolle, mas que 
é conhecido no Oriente des-
de tempos remotos. É o con-
ceito de Reencarnação. (輪輪) Se 
nos agarrarmos às memórias 
passadas, é como se revi-
vêssemos a nossa vida repe-
tidamente, só que na nossa 
memória. O tema está muito 
presente tanto na curta-me-
tragem como no romance. 

Porquê o género Terror es-
colhido para estes projectos, 
depois de uma carreira de 
sucesso como realizador de 
filmes de publicidade, meio 
bem diferente onde é o gla-
mour que impera? O que o 
atrai neste género e de que 
forma serve a sua voz como 
cineasta? 
Como realizador comercial, 
estou sempre a tentar elevar 
as imagens visuais que crio a 
novos limites. Acredito que 
nos bons filmes de terror o 
realizador pode fazer o mes-
mo para obter o derradeiro 
efeito psicológico junto do seu 
público. É por isso que exis-
tem realizadores como David 
Fincher, que também foi rea-
lizador de videoclips e anún-
cios comerciais, cuja primeira 
longa-metragem que realizou 
foi uma sequela do Alien e de-
pois continuou a fazer filmes 
de terror psicológico, como é 
o caso do Se7en. É um pou-
co por isso que quando se lê 
Macau Omen, o romance, pa-
rece que se está a ver um fil-
me, porque a escrita é muito 
orientada para a imagem.

Como têm sido as reacções 
ao romance?
O feedback é encorajador, 
principalmente por parte de 
leitores anónimos. Ver al-
guns deles, nas páginas da 
Amazon, reconhecer que 
este é um tipo de ficção sin-
gular, diferente, que nunca 
antes tinham lido, é óptimo. 

São também muitos os leito-
res que apreciam a descrição 
detalhada que é feita de Ma-
cau: sentem-se fisicamente 
transportados até Macau pelo 
livro. Espero que isso suscite 
a curiosidade de outras pes-
soas e que as faça viajar até aí. 
Macau é muito mais rica do 
que somente uma cidade de 
jogos de fortuna e azar. 

O que é que mais o fascina 
nesta cidade?
O visual é fascinante. Os ve-
lhos edifícios de estilo portu-
guês, misturados com casas 
de estilo chinês, as longas 
árvores enraizadas, a praia 
de areia preta, os casinos de 
aspecto irregular, as ruínas, 
as antigas bicicletas de três 
rodas e também a mistura de 
pessoas, algumas nativas, al-
gumas portuguesas, de Hong 
Kong, do Continente, a bela 
paisagem verde e uma vida 
nocturna vibrante e contras-
tante... Tudo isso me fasci-
nou.

dade. É muito exaltante por-
que nos transporta para um 
outro reino, sendo que de al-
guma forma se sente que esse 
reino é semelhante àquele em 
que vivemos. Espero que seja 
isso que Macau Omen con-
siga alcançar junto dos seus 
leitores. Quanto a cineastas, 
são muitos os que posso ci-
tar: Bergman e Fellini, entre 
os mais velhos; Chris Nolan, 
David Lynch e David Fincher, 
numa geração de realizadores 
mais recente.

Em que estado se encontra a 
produção do filme? 
A pré-produção do filme es-
tava a correr muito antes do 
Covid. Na verdade, tínhamos 
já alguns investidores da Chi-
na, mas quando começou a 
pandemia tudo ficou adiado 
e agora não é certo se esses 
investidores vão regressar. 
A esperança que tenho é que 
o livro se torne um sucesso 
de vendas e que gere, por si 
só, o interesse de novos in-
vestidores cinematográficos. 
Tivemos um contratempo, 
mas o cinema tem isso: é um 
negócio duro, especialmente 
numa época como a que atra-
vessamos. Estamos à pro-
cura de investidores noutras 
partes do mundo porque, em 
última análise, o tema é uni-
versal.

E como têm sido para si es-
tes dias de pandemia? Sei 
que recebeu recentemente 
um prémio para um docu-
mentário sobre as tensões 
raciais na América.
Sim, é um documentário so-
bre o recente aumento do 
ódio contra os asiáticos em 
especial, aqui nos Estados 
Unidos. Foi uma viagem de 
três anos e acaba de receber 
o prémio principal do Festi-
val de Cinema Sino-Ameri-
cano de Los Angeles. O ódio 
anti-asiático explodiu porque 
tínhamos um presidente que 
chamava à Covid o Vírus Chi-
nês. Criou-se a tempestade 
perfeita; só podia correr mal. 
Os incidentes violentos (con-
tra asiáticos) multiplicaram-
-se e, embora não estejam 
agora a merecer a atenção dos 
meios de comunicação social, 
continuam a acontecer todos 
os dias. Os americanos vêem 
a Covid como uma coisa asiá-
tica que foi exportada para a 
América, por isso vêem todos 
os asiáticos como portado-

Que autores mais o têm ins-
pirado?
Para mim, bons romances 
e filmes são os que têm um 
tema universal, mas que são 
realizados de uma forma 
muito pessoal. Como escri-
tor, a minha maior influência 
seria Haruki Murakami. Os 
seus romances são surreais, 
ao usar temas que envolvem a 
psique, os sonhos, a imortali-
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“
Por Confirmar” é 
o nome do espe-
táculo de teatro 
físico, sem falas, 
e que se caracte-

riza pela linguagem corporal, 
criado pelo grupo artístico lo-
cal “Step Out”. Em resposta 
ao convite à edição deste ano 
do Festival Literário de Ma-
cau - Rota das Letras, o grupo 
vai reformular-se e estrear o 
espetáculo no terraço da Re-
sidência Oficial do Cônsul-
-Geral, em seis sessões, du-
rante o período compreendi-
do entre 2 e 4 de Dezembro, às 
17h30 e às 18h. 

O dramaturgo Mok Sio 
Chong revela ao PONTO FI-
NAL que a primeira apresen-
tação desta peça de teatro 
experimental, foi em 2020, 
no Espaço das Artes da Bi-
blioteca Teatro de Macau, no 
âmbito do Festival de Tea-

Espectáculo  

“Por Confirmar”
deixa interpretação 
à consideração 
do público

O grupo artístico local “Step Out” vai apresentar 
um espectáculo inserido no programa desta 
edição do Festival Literário de Macau – Rota das 
Letras, chamado “Por Confirmar”. Realizam-se 
seis sessões no terraço da Residência Oficial do 
Cônsul-Geral. A primeira aconteceu ontem e a 
última decorrerá amanhã.

tro Pequeno “Book Plays”. 
O evento tem o objectivo de 
transformar a experiência de 
ler num espetáculo de teatro 
e dar corpo a obras literárias 
em cima do palco. O consultor 
literário aponta: “Desta vez, 
graças ao convite do Festival 
Literário de Macau, preten-
demos explorar a nova inte-
racção e química aquando da 
apresentação em outro cená-
rio, portanto, optámos pela 
Residência Oficial do Cônsul-
-Geral, como um novo recinto 
de teatro. Redesenhámos as 
roupas e músicas, e também 
ajustámos os movimentos, 
para que se adeque ao novo 
ambiente”. “Neste Festival 
Literário, ‘Step Out’ vai apre-
sentar o espetáculo no ter-
raço da residência oficial do 
Cônsul-Geral. Olhando de lá, 
há flores, árvores, fontaná-
rios abandonados e prédios, e 

sentia que fazia parte da pai-
sagem, como o lema do meu 
contador de história preferido 
de Hong Kong, Uncle Hung, 
- ‘Onde há vento, há histó-
ria’”, refere Lou Chong Neng, 
a criadora do espectáculo.

Ao ser questionado sobre 
a denominação do espetáculo, 
Mok explicou: “Na fase inicial 
da nossa criação, não quere-
mos partir de um tema fixo, 
queremos procurar os senti-
mentos provocados ao longo 
do processo de criação, e dei-
xar os próprios espectadores 
imaginarem e interpretarem 
esses sentimentos. Ao invés 
de passarmos uma mensagem 

explícita ao público, prefe-
rimos que os espectadores, 
através das suas experiências 
de vida, tenham interpreta-
ções diferentes, encontrem as 
suas próprias histórias e sen-
timentos. Por este motivo, re-
solvemos deixar o título para 
os espectadores decidirem”.

No que toca a esta per-
formance a solo, numa forma 
em que a palavra está ausen-
te. Lou afirma que se inspirou 
num álbum ilustrado polaco 
do Nobel da Literatura, inti-
tulado “Zgubiona Dusza” (A 
Alma Perdida), com texto de 
Olga Tokarczuk e ilustrações 
de Joanna Concejo. A dança-

rina contextualizou: “Como 
a nossa oficina fica no andar 
de cima da Livraria Pin-to Li-
vros, todos os dias nos cruza-
mos com pilhas de livros. Um 
dia, por acaso fui atraída pela 
capa de uma obra intitulada 
‘A Alma Perdida’, parei e abri 
o livro, estava fascinada pe-
las suas ilustrações, uma das 
imagens capturou a minha 
atenção, foi uma ilustração de 
uma janela que mostra uma 
sombra humana lá dentro. 
Acho que é bonito, por outro 
lodo, senti-me isolada, mas 
também familiar. Gostei bas-
tante e decidi comprar o livro. 
Quando cheguei a casa, trans-
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Taiwan e não pode vir a Macau para 
orientar o espetáculo, portanto, só 
podemos realizar a comunicação à dis-
tância – mandamos daqui as gravações 
de vídeo dos ensaios para lá, ficamos 
à espera do feedback da encenadora. 
E entre esta ida e volta, demora tem-
po, também me deixa um espaço para 
auto-reflexão. Esperar é um processo 
intrigante, e isto encaixa-se mesmo 

no nome desta obra – tudo está inde-
terminado. Trago este sentimento ao 
espetáculo também, sendo um estado 
flexível, sem elementos consertados”.

Questionado sobre se o grupo 
artístico tem planos futuros, Mok 
Sio Chong revela: “No próximo ano, 
continuaremos a dedicar-nos à pro-
moção de arte e alguns teatros serão 
apresentados em digressão para alu-

nos do jardim de infância ou da escola 
primária. Aliás, continuaremos a or-
ganizar o Festival de Teatro Pequeno 
‘Book Plays’ – planeamos criar duas 
obras temáticas femininas, adaptadas 
de duas peças literárias, abordando o 
dilema contemporânea de mulheres. 
E o mais importante é continuar a ex-
plorar mais possibilidades no domínio 
das artes performativas”.

crevi todos os textos para um papel, 
para os meus sentimentos fermen-
tarem no fundo do meu coração, per-
mitindo-me perscrutar a experiência 
que o livro me trouxe”. 

A dançarina acredita que os tem-
pos de silêncio são orações poderosas, 
as mãos e o corpo físico são a prota-
gonista do espetáculo. Num espaço 
multifacetado para representação, 
com uma mão que perdeu a luva, cin-
co malas de vime, e uma paisagem 
em constante movimento, através do 
monólogo calado da actriz, desdobra-
-se a relação entre as mãos e malas. 
A intérprete de teatro abra as malas, 
uma por uma, explorando os objectos 
que estão dentro, cada mala pode-
rá representar uma nova viagem, um 
novo cenário, ou um novo capítulo da 
vida.

Lou admite que não dotou os ob-
jectos envolvidos de significado sim-
bólico específico, a fim de não limi-
tar a imaginação dos espectadores. A 
criadora frisa: “Esta obra fala sobre 
uma pessoa ocupada, perdeu a sua 
alma, e como ela procura a sua alma. 
Escolhi inserir os elementos comuns 
da vida quotidiana: Cinco malas pode-
rão representar cinco épocas, ou cinco 
eventos independentes. As malas de 
vime são tecidas pelas mãos. Gosto de 
artesanato e tecelagem, o acto de tecer 
é um trabalho repetitivo que me per-
mite temporariamente isolar da vida 
agitada. Tricotei um lenço bem com-
prido e coloquei-o na última mala, o 
público pode ter sua própria inter-
pretação”. Mok acrescenta: “A obra 
própria enfatiza um tipo de experiên-
cia lenta. O processo de tecelagem é 
lento, cria um espaço para a conversa 
consigo mesmo. Como o título do li-
vro ilustrado, ‘a alma perdida’ precisa 
de paciência para apanhar o que ficou 
para trás”.

Embora as artistas tenham re-
criado a música, não adoptam qual-
quer equipamento de som em grande 
escala. O dramaturgo assinala: “Es-
peramos que o público possa ficar iso-
lado num espaço privado nesta cida-
de movimentada, por isso, à entrada, 
distribuiremos fones de ouvido aos 
espectadores para ouvirem a músi-
ca, com o intuito de criar um espaço 
mais privado”. A dançarina destaca: 
“A pandemia do ano passado fez as 
pessoas alienarem-se, sinto que no 
processo de alienação, encontrámos 
margem para pensar. Estou conven-
cida de que cada pessoa é diferente. 
Sentar-se tranquilamente num es-
paço aconchegante, isolado uns dos 
outros, pode fazer com que o público 
desenvolva as suas próprias emoções 
ou pensamento”.

Lou Chong Neng confessa que o 
próprio espetáculo também lhe trou-
xe alguma experiência e reflexão: “Em 
virtude da pandemia, a nossa ence-
nadora Hsueh Mei-hua continua em 
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