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Ciclo de cinema mostra
“lado bom” do Brasil

O 1ß Ciclo de Cinema Brasileiro de Macau arrancou ontem, por iniciativa da Casa do
Brasil,
para dar a conhecer a história e cultura do país 510 anos após a descoberta pelos
portugueses
da Terra de Vera Cruz

“Abril despedaçado” é um dos filmes da mostra

Descobrindo o Brasil em Macau” é o mote da primeira mostra de cinema brasileiro na RAEM
que, até amanhã, vai apresentar seis películas, que retratam e documentam a diversidade
cultural do Brasil mais profundo e das grandes metrópoles.
“O nosso objectivo é mostrar o lado bom do Brasil, porque a cultura brasileira é muito rica”,
disse à Agência Lusa a presidente da Casa do Brasil em Macau, Jane Martins, ao sublinhar
que se pretende, deste modo, atenuar a imagem negativa daquele país, muito associado à
violência.
Com filmes como “Caramuru: a invenção do Brasil”, de Guel Arraes, “Abril despedaçado”, de
Walter Salles, “A Dona da História”, de Daniel Filho ou “O Mistério do Samba”, o Ciclo de
Cinema Brasileiro vai percorrer 510 anos de história através das estórias de vida que focam a
diversidade cultural do país.
Com entrada livre e legendagem em inglês e chinês para quem não domine a língua de
Camões, a mostra de cinema vai decorrer na Casa Garden, em Macau, contando com o apoio
da Fundação Oriente.
“Se a Fundação Oriente continuar a apoiar-nos queremos organizar o ciclo de cinema, pelo
menos, duas vezes por ano porque através do cinema fica-se a conhecer muito do país e da
sua história”, observou Jane Martins.
A presidente da Casa do Brasil defende que a iniciativa poderá ser um contributo para a
manutenção da língua portuguesa em Macau que, considera, “corre o risco de desaparecer
com o tempo, apesar do esforço que se tem feito”.
“É muito válido a comunidade brasileira e as outras lusófonas organizarem cada vez mais
iniciativas do género para manter (viva) a língua”, apontou ao salientar que se se conseguir
que as “pessoas (de Macau) oiçam ou assistam a qualquer iniciativa em português, pelo
menos, uma ou duas vez por mês já ajuda muito”.
A Casa do Brasil foi criada há um ano, por iniciativa de Jane Martins e de dois amigos, por
insistência de entidades como o Fórum Macau, enquanto plataforma da região entre a
lusofonia e a China, e para unir e apoiar a comunidade de 200 brasileiros do território.
Além do ciclo de cinema, que pretende repetir no final do ano, a Casa do Brasil em Macau,
com 108 sócios entre brasileiros, portugueses, chineses, africanos e outros, vai organizar, no
dia 24, um “carnaval fora de época” com um concurso de máscaras.
A 7 de setembro, a Casa quer realizar “um grande evento” para comemorar a independência
do Brasil e vai procurar apoios para “trazer (até Macau) música e teatro brasileiro”, disse Jane
Martins.
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