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LANÇAMENTO MÚLTIPLO NO TEATRO D. PEDRO V

Seis novos livros sobre Macau

São livros sobre as mais diversas temáticas, que vão do fascínio do cinema em

Macau às características da comunidade radicada em Hong Kong, ou às memórias

de um macaense nos EUA. Os assuntos diferem, mas a protagonista é sempre a

mesma: a Cidade do Santo Nome de Deus

PAULO BARBOSA

Os investigadores de assuntos relacionados com a história e cultura macaenses podem

regozijar. Foram ontem lançadas, no âmbito do Encontro das Comunidades Macaenses, seis

novas obras sobre Macau, cinco delas com a chancela do Instituto Internacional de Macau

(IIM). Os novos títulos, que foram apresentados no Teatro D. Pedro V, são “Falar de nós”

(volumes cinco e seis), de Jorge Rangel; “Meio século em Macau”, de J. J. Monteiro; “Things I

remember”, de Frederick Silva; “The portuguese community in Hong Kong” (volume dois), de

António Jorge da Silva e “Cinema em Macau, Henrique de Senna Fernandes”, compilado por

Miguel de Senna Fernandes. Pedro Barreiros, que entrevistamos nesta página, apresentou

“Danilo no Teatro da Vida”.

No evento, Cecília Yvanovich Burroughs doou ao Museu de Macau um retrato que dela fez o

pintor George Smirnoff, há 65 anos. “O retrato foi redescoberto há alguns anos, quando

disseram a Cecilia que o famoso Smirnoff nunca havia pintado retratos. Ela tinha a prova em

contrário e decidiu agora vir a Macau para entregar o retrato pessoalmente. “Penso que o

melhor é que fique num museu”, resumiu a octogenária.

Os livros de Jorge Rangel são a compilação das crónicas sobre a comunidade macaense que

o presidente do IIM tem vindo a publicar todas as segundas-feiras no JTM. Tratam-se, nas

suas palavras, de dois volumes “despretensiosos, fruto de uma investigação persistente”.

Praticamente preparados estão já o sétimo e oitavo volumes de “Falar de nós”. Rangel

anunciou também que está a trabalhar em três outros projectos editoriais, nomeadamente

“Macau, lugares e memórias”, “Macaenses na diáspora” e “Entre o dragão e a esfera armilar –

25 anos da administração de Macau” (este último título é provisório).

“Cinema em Macau, Henrique de Senna Fernandes” pretende revelar mais um interesse do

multifacetado advogado e escritor macaense, que faleceu recentemente. O livro compila

artigos sobre cinema publicados na revista “A Confluência”. Em destaque estão episódios

como o impacte do cinema sonoro no território. Miguel de Senna Fernandes, o organizador da

obra, revelou uma das ocorrências registadas para a posteridade pelo seu pai. Trata-se da

história de um casal de Macau foi de ferry até Hong Kong (a viagem demorava então várias

horas) para assistir a quatro ‘talkies’ no mesmo dia, em cinemas diferentes, o que revela o

entusiasmo que o cinema falado suscitava naquela época.

Os dois volumes de “Meio século em Macau”, profusamente ilustrados com recortes de jornais

e fotos, são da autoria de J. J. Monteiro, um poeta popular que Jorge Rangel comparou a José

Régio. Monteiro foi um militar que aportou a Macau em 1937. “Things I remember” foi outro

dos livros lançados. Frederick Silva falou sobre o orgulho de ser macaense que quis

evidenciar na sua obra: “Fiz isto para registo histórico. Nós, os macaenses, somos pessoas

diferentes, não somos europeus nem orientais. Gosto de pensar que temos o melhor de ambos

os mundos. Somos uma bem sucedida fusão de culturas”, referiu. Embora não fale português,

Silva é autor de uma “História de Portugal” que o IIM pretende publicar.

“The portuguese community in Hong Kong” retrata as vidas de jovens de Macau que, em levas

sucessivas, foram para Hong Kong. O seu autor, António Jorge da Silva, encontra-se a

escrever uma nova obra sobre a comunidade portuguesa em Xangai, “uma história muito

diferente, porque trata-se de uma comunidade esquecida, que está espalhada pelo mundo”.
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