Santa Casa da Misericórdia, 1925. Colecção Cecilia Jorge / R. Beltrão Coelho

ATRIUM

REVIEW OF CULTURE
59
International Edition 61
2019
EDICÃO
Publisher
INSTITUTO CULTURAL
do Governo da Região Administrativa
Especial de Macau
Praça do Tap Seac, Edifício do Instituto Cultural
Tel: (853) 2836 6866
Internet: www.icm.gov.mo

DIRECÇÃO EDITORIAL
Director of the Editorial Board
Mok Ian Ian
Leong Wai Man

EDITOR PRINCIPAL
Chief Editor
Lam Iok Fong, Agnes
Un Sio
SanLing
Tang
Yuk

é uma revista de Cultura e, domínio do Espírito, é Livre. Avassalada
ao encontro universal das culturas, servente da identidade cultural de
Macau, agente de mais íntima relação entre o Oriente e o Ocidente,
particularmente entre a China e Portugal. RC propõe-se publicar todos
os textos interessantes aos objectivos confessados, pelo puro critério da
qualidade. Assim, as opiniões e as doutrinas, expressas ou professas nos textos
assinados, ou implícitas nas imagens de autoria, são da responsabilidade
dos seus autores, e nem na parte, nem no todo, podem confundir-se com a
orientação da RC. A Direcção da revista reserva-se o direito de não publicar,
nem devolver, textos não solicitados.
é uma revista simultaneamente publicada nas versões Chinesa e
Internacional (em Português e Inglês). Buscando o diálogo e o encontro
francos de Culturas, RC tem na limpidez a vocação e na transparência
o seu processo.
is a cultural magazine published in two versions — Chinese and

EDITOR EXECUTIVO E COORDENADOR
Executive Editor and Coordinator

expression and through the articles published we hope to stimulate ideas
and discussion of topics related to Western/Eastern cultural interchange,
especially between China and Portugal.

REVISÃO DE TEXTO
Proofreading

publishes articles covering an extensive range of topics expressing a
diversity of views. However, RC is not responsible for ideas and opinions
voiced in these articles and thus they cannot be taken as editorial opinion.
In addition, we reserve the right to withhold any unsolicited text from
publication and the right not to return any unsolicited text.

Sofia Salgado
sofiasalgado@um.edu.mo

Hélder Beja

DIRECTOR DE ARTE
Art Editor
Mica Costa-grande

CONCEPÇÃO GRÁFICA
Graphic Designer
Sásquia Carvalho

ASSISTÊNCIA EDIÇÃO DE IMAGEM
Image Editing Assistant
Eloi Scarva
SECRETARIADO EDITORIAL
Editorial Secretary
Lei Tan Tong, Kose
Chao Sio Fu, Dina

Centre for Macau Studies
Humanities and Social Sciences Building E21-G052d
University of Macau
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China
Tel: (853) 8822 8131
(853) 8822 8130
Fax: (853) 2886 0009
Email: cms.rc@um.edu.mo

SEPARAÇÃO DE CORES E IMPRESSÃO
Color Separation and Printing
Tipografia Welfare Ltda.

NÚMERO
NÚMERO DE
DE SÉRIE
SÉRIE
ISSN
ISSN Number
Number
ISSN
ISSN 1682-1106
1682-1106

PREÇO
PREÇO
Rate
Rate

MOP
MOP 150
150

2

59 • 2019
Revista de Cultura • 61

Santa Casa da Misericõrdia. Macau, 2019. Fotografia: Eloi Scarva.

REDACÇÃO E SECRETARIADO
Editorial Office

Lampo Leong,

ATRIUM

Santa Casa da Misericórdia, ca. 1915. Colecção Cecilia Jorge / R. Beltrão Coelho.
The Holy House of Mercy, c. 1915. Cecilia Jorge / R. Beltrão Coelho collection.
Design da capa / Cover design : Mica Costa-grande

A Nossa Capa
Este número de Revista de Cultura celebra os 450 anos da Santa Casa da Misericórdia, instituição cuja implantação remonta a 1569,
apenas 12 anos após a instalação dos Portugueses em Macau. Leonor Diaz de Seabra dedica ao tema dois trabalhos, um sobre a
actividade assistencial da Misericórdia e o outro, um ensaio comparativo dos Compromissos, os regulamentos da Santa Casa macaense.
O fascínio pelo Oriente e a sua influência na escrita de vários autores, assim como na promoção do diálogo intercultural, são temas
do próximo capítulo. Luís Gonzaga Gomes é revisitado à luz de novos estudos realizados; António Manuel Couto Viana escrutinado
com especial incidência na sua obra poética; Maria Ondina Braga analisada no modo como observou a realidade oriental e a eventual
filiação dessa análise na perspetiva de Edward W. Said; José Silveira Machado observado na perspectiva da sua poesia e de um conjunto
inédito de depoimentos sobre a sua vida e obra. Por fim, um trabalho centrado em Armando Martins Janeira, no seu deslumbre pelo
encontro Oriente-Ocidente e no seu legado literário com incidência na realidade nipónica. Um estudo focado nos contos das Mil e
Uma Noites, o seu imaginário e as diversas fontes oriundas de contos da China, fecha este capítulo sobre Orientalismo.
A concluir este número, a recensão do último livro de poesia de Rui Rocha, intitulado Taotologias, sobressai um olhar entre duas
culturas constitutivas da identidade do poeta.
Our Cover
This issue of Review of Culture commemorates the 450th anniversary of the Holy House of Mercy, an institution dating back to 1569,
just 12 years after the Portuguese settled in Macao. Leonor Diaz de Seabra dedicates two works to the theme, the first on the assistance
activity of the House of Mercy and the second, a comparative essay on the Compromissos, the juridical regulation of the Macao Holy
House of Mercy. The fascination with the East, its influence on the writing of various authors as well as the promotion of intercultural
dialogue, are subjects of the next chapter. Luís Gonzaga Gomes is revisited in the light of new studies; António Manuel Couto Viana
is scrutinized with particular focus on his poetic work; Maria Ondina Braga is analyzed in the way she observed the Far Eastern
reality and the eventual aﬃliation of this analysis in the perspective of Edward W. Said; José Silveira Machado is observed from the
perspective of his poetry with an unprecedented set of testimonials about his life and work. Finally, there's a piece centred on Armando
Martins Janeira, his dazzle for the East-West meeting and his literary production focusing on the Japanese reality. A study of the tales of
One Thousand and One Nights, their imagery, and various sources from Chinese tales closes this chapter on Orientalism.
Closing this issue, the review of Rui Rocha's last book of poetry entitled Taotologies, highlights a look between two constitutive cultures
of the poet's identity.
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ESTUDOS DE MACAU

The Macao Holy House of Mercy
and its Charitable Activity
LEONOR DIAZ DE SEABRA*

ABSTRACT: The Holy House of Mercy was established, in 1569, the Hospital of the Poor was created,
as well as an isolation hospital to attend the lepers, the Hospital of S. Lazarus, with an
attached small church, called Our Lady of the Hope (current church of S. Lazarus), and,
also, almost since its beginnings, the House of the Displayed, or Roda, as commonly
called, in order to collect the foundlings, generally children of Chinese and slave women.
New hospitals had arisen, asylums for aged persons had been established and the
orphanages had spread. The poor, in general, were taken care of by giving them material
help. As well as the gatherings for women and wisdom in needs.
The income of the Brotherhood came from an annually consigned percentage in the
rights of the citizens, as well as of legacies and other particular donations, being rare the
rich people who, upon dying, did not bequeath their goods or a part of them to the Holy
House of Mercy.
Assistance to sick persons in their own domicile was created. Dowries for the orphan
maidens to marry had been instituted. The prisoners, the delinquents, the death convicts
were not forgotten as the Holy House of Mercy extended them spiritual, judicial and
material assistance.
Nowadays the Holy House of Mercy of Macao constitutes one of the most important
social institutions of the city and continues to maintain an active social presence in the
now Special Administrative Region of Macao, developing several important activities of
social welfare.
KEYWORDS: The Holy House of Mercy; Social Welfare; Women’s Gatherings; Hospital of the Poor and the
Lazarus; House of the Rejected ("Roda").

Between the end of the 16th century and the end
of the 18th century, the special survival “formula” of
the Portuguese in Macao1 was fundamentally building
a form of specialized “trade emporium”, with the
*Professora Associada da Universidade de Macau. Doutorada em História de Macau
pela Universidade do Porto. Mestre em Estudos Luso-Asiáticos pela Universidade
de Macau. É autora de vários livros e artigos académicos.
Associate Professor at the University of Macau. Ph.D. in History of Macau from the
University of Oporto. M.A. in Asian-Portuguese Studies from the University of Macau.
She published several books and articles in academic journals.
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complex social characteristics of a port enclave that,
tolerated by the imperial Chinese authorities, survived
in the long-term due to its capacity of being useful to the
commerce (trade) that the emperors of the Ming and
Qing dynasties prohibited, both to their own people as
well as to foreigners, minus some cyclical (temporary)
exceptions on time and limited spaces. Thus rose a
Luso-Chinese city with a Portuguese and Luso-Asian
population demographically greatly dominated by
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The Holy House of Mercy, c. 1915. Image: Miguel Russell. Cecilia Jorge / R. Beltrão Coelho collection.

women compared to men, almost completely at the
mercy of trade, moving through the enclave, but not
always easily finding kinship and families.
This melting pot of cultures resulted in the
creation of an Euro-Asian Macanese community, the
so-called “filhos da terra” (children on the land or local
natives).2 This Macanese community, with bilingual or
multilingual cultural characteristics, had an important
role in the history of Macao. The Macanese were the
cultural “bridge” between Portuguese and Chinese. In
fact, the settlement of Hong Kong, in the beginning,
had to rely on the help and expertise of the Macanese.
In any case, Macao was growing with the
commerce and became an important port also
connected to the Silk Road3 too.
With them the Portuguese bring their institutions
as the Municipal Council (later Loyal Senate) and the
Holy House of Mercy (Santa Casa da Misericórdia).

Immediately after the founding of Macao, the
Church established itself there and Macao became the
center of the first Diocese of the Catholic Church in
East Asia, in 1575. In 1594, St. Paul’s College, the first
western-style university in the distant Far East, was
established in Macao, in order to train the Jesuits in the
Chinese language, culture and customs, before starting
their work as missionaries in the interior of China. The
Jesuits that came from diﬀerent European nations,
especially from Latin Europe, such as Matteo Ricci,
Nicolaus Trigault, Tomás Pereira and others, became
the first generation of excellent sinologists. The Jesuits,
together with their Chinese counterparts, such as Xu
Guangqi, Li Zichao, Mei Wenting and others, trained
in Latin idioms, began an exchange between cultures,
translating and introducing western mathematics,
astronomy, physics, architecture, medicine, weapons
armaments, the art of printing, music, arts, among
2019 • 61 • Review of Culture
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other things, into the East, and bringing Chinese
philosophy, literature, medicine, tea, porcelain,
lacquer, architecture and painting to the West.
This significant cultural interchange was one of
the greatest contributions of Macao to World History.
It was made possible due to mutual respect and
tolerance. The ruins and façade of St. Paul’s Cathedral,
with its Eastern and Western elements, are a symbol
of the cultural identity of Macao. This multicultural
identity involves a coexistence, interaction and mixing
of East and West, such as traditions, architecture,
literature, painting, music and gastronomy.
Foundation of the Misericórdias (Holy House of
Mercy)
The existence of confraternity or brotherhoods
originates from the Middle Ages, and their final
objective was to satisfy the need for worship and
saving the souls of its members, dead or alive, men
or women, rich or poor, such as the construction of a
chapel in the inside of a church. As this need increased
over time, new structures emerged, the Mercies. The
Mercies would come to embody a faith closer to Christ
and the Virgin Mary, focusing on practicing actions of
devotion and piety in a Country that, similarly to the
rest of Europe, saw a significant increase in the number
of poor.4 The paradigm of social life that originated
from the economic modifications of the 16th century,
as well as the consecutive years of natural and nonnatural catastrophes, determined European society in
the following centuries. This caused an unprecedented
impoverishment in Europe.5 This huge increase in poverty
was a social phenomenon and, simultaneously, demands
justifications from the wealthy. It is in this context that
the activity of charitable institutions and the Religious
Orders of Mendicants develops. This became the safest
way to obtain salvation, but was also an occasion for
the donor to show oﬀ their riches and openly exteriorize
their pious feelings.6 With the Council of Trent (15451563) this question, ie, the topic of faith, is highlighted
and becomes more and more associated with the notion
8
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that salvation is achieved only through faith and actions,
contrary to Protestantism.
The Portuguese presence in the World gave rise to a
diverse group of the Holy House of Mercy, that extended
from continental Portugal to the Atlantic Archipelagos,
Africa, Asia and Brazil. Thus, the expansion process
of the Mercies would develop, simultaneously, in the
territories of the continent, Atlantic isles, and Asian
and American territories. Its construction fulfilled the
social needs of the population but also the needs of a
monarchy looking for international aﬃrmation.
The diﬀerences between the diverse Mercies
weren’t very noticeable compared to the Lisbon model,
given that the Mercies were very similar amongst each
other despite the diﬀerences of social bases and relative
to its institutional organization.
The Holy House of Mercy ended up centralizing
social welfare and for that they became great collectors of
the means for the practice of charity. Like the Portuguese
colonization knew, the Holy House of Mercy learned
many ways during its formation in their actions to the
“Other”.
According to tradition, the Brotherhood dedicated
to Our Lady of the Mercy was established in 1498, in a
chapel of the Cathedral of Lisbon and had resulted from
the conjoined action of Queen Leonor (1458-1525),
widow of King João II, and the Spanish Friar Miguel
de Contreiras, her confessor, on an occasion where King
Manuel was absent from Castile.7 The foundation of
the first Brotherhood (Misericórdia) - that of Lisbon occurred in the year in which the Portuguese arrived in
India and King Manuel immediately agreed with the
initiative of his sister, Queen Leonor.8
The new Brotherhood quickly extended
throughout Portugal, as well as in the overseas
establishments (in the strongholds or military bases
and fortresses of North Africa, throughout Brazil
and the enclaves of the “State of India”, arriving in
Macao and Japan), almost at the same time they were
multiplying throughout the kingdom, thanks to the
royal support.9
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The fruits of this institution were soon felt. New
hospitals were built; the existing ones were improved,
asylums for old people were established and there were
more and more orphan houses. The poor, in general,
were taken care of and they were given material support.
Assistance to the sick people in their own domicile was
created. Dowries for the maiden orphans to marry
were instituted. The prisoners, the delinquents, the
convicted to death were not forgotten. The Holy
House of Mercy extended its spiritual, judicial and
material assistance to them.10
From the mid 16th century, at the same time that
they consolidated their social presence and received
generous royal protection, the Misericórdias also
obtained the right to collect real properties, starting
to accumulate great patrimonies, obtained especially
through donations and pious inheritances, which
mobilized other protections, devotions and support.11
In general terms, the Mercies sought to transform
properties and material gifts into capital, cash or silver,
creating a specialized deposit that was frequently used
to guarantee insurances and loans, introducing the
insurance and banking aspects of the brotherhoods.
The Mercies thus also served as banks, through
which money transactions were made, from Macao
or Brazil to Portugal, or vice-versa, all free of charge,
for charity. Individuals relied on the Mercies to obtain
information regarding their parents, who they had
had no news from for a long time, thus serving as
intermediaries in inheritance questions.12
In colonial societies, where maintenance of the
social statute was important, one of the great concerns
of the charity was to support the people who, despite
their good condition, had fallen into situations of
poverty, due to several kinds of adversity. It was mostly,
a secret kind of, domiciliary help, which meant to keep
these (impoverished) people in an upper social status, in
contrast to those whose poverty was openly recognized
because they “extended their hands in public”. For this
reason, these people were called “ashamed poor”.13
This help was part of logic maintenance of social

hierarchies: on one hand, the institution reaﬃrmed
the hierarchies when helping to maintain the existing
distinctions, since it prevented the social order from
being discredited; on the other hand, the receivers
avoided the social exclusion that public aid would
submit them to. The aided poor, in this group, were
generally widows, orphan girls without a dowry to
get married, family units which lacked a father or a
husband, etc. The “ashamed poverty” constituted a
level of descending social mobility that charity tried
to prevent, even though the origins of these poor were
middle classes, but with some social credit. In this
sense, the charity included, as one of its components,
social reproduction.14
The Mercies also offered assistance to children,
including the rejected (abandoned children) and the
homeless. The first were children who had no known
parents, and the second were children whose family
context had disintegrated and, thus, needed help.15
They also helped orphans, understood as being all
the children who had no father, many of which did
not need material help. As for those in this case,
the Mercies limited themselves to safekeeping their
inheritable money, after the magistrate (judges and
orphans’ scribes, and the appraisers and partidores)16
had made the inventory. This was a common
procedure, especially in the Mercies of Asia and,
often, with “fraudulent maneuvers”.17
Many Mercies (Misericórdias) also administered
colleges for orphan boys, although these were normally
linked to seminars; as well as women’s gatherings
(recolhimentos), that could also have orphan girls and
aimed to protect the “female honor”.18
Asides from the poor and the orphans, the
Mercies of Goa and Macao also employed a charitable
aid that was important to those imprisoned. It is
worth remembering that prisoners, until well into
the 19th century, received practically no state
aid, with their food, clothes, hygiene and general
monitoring being guaranteed by family circles or
charity institutions.
2019 • 61 • Review of Culture
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The Mercies of Goa and Macao were also
significant places of Catholic education. Added to these
processional, ritual, cultural and funeral duties was also
some spiritual intentions that sought to mobilize prayer
in the activities of the brotherhood.
One of the signs of the Mercies' supremacy over
other fraternities was the visibility they enjoyed in local
processions, with competition only from religious
orders, overwhelming any competition from parochial
fraternities, which did not oﬀer assistance to the needy.19
The existence of the Mercies was justified by the
employment of charity but, in truth, the majority of its
resources were not utilized in assisting the poor. They
were, instead, used to pay chaplains for the Masses they
prayed, or in interest loans and, also, in costs related
to religious praying (processions, religious vests, etc.)
or with the construction and upgrades in churches and
chapels.20

Hospital of St. Raphael - AM, 1627.

10

Revista de Cultura • 61 • 2019

It should be noted that, in this time, “charity
resources” were small in face of the search for assistance, due
to the large percentage of poor existing in the societies of the
Old Regime.21
The Municipal Council or Senate and the Holy
House of Mercy were the twin pillars of Portuguese colonial
society, from Maranhão to Macao. It was mainly the Town
Hall Senate and the Holy House of Mercy (whose members
constituted true colonial elites) who helped to maintain
united the diﬀerent colonies of the vast Portuguese Maritime
Empire, guaranteeing a continuity that the other authorities
(governors, bishops and magistrates) could not.22
It became ever more important, for the society of
the time, to belong to the administration of the Mercies,
thus their Purveyors and Board of Directors were recruited
from the most influential strata (people) of the metropolitan
(motherland) and ultramarine society (overseas societies) of
that time.23
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The Commitment (Compromisso) was the
“constitution” of the Mercies and in it were written
the general and specific aims of its founding, as well
as the duties that fell upon the 13 annually elected
oﬃcials that guided the Brotherhood. The spirit of
the Compromisso defended the idea that all men being
sons of the same Creator God, and the principle that
assistance allied with charity, helping with poverty,
sickness and bitterness. The Mercy was led by a group
of brothers, 13 in number, that met two or three times,
forming the Board of Directors (Mesa). The Mesa
(Board of Directors) was presided by the main figure
representative of the authority within the Brotherhood
- the Purveyor (Provedor). The second figure, in order of
importance, was the Scribe (charged with all the writing
of the fraternity). Other positions of importance within
the Mercy that, generally, fell upon the members of the
Board of Directors, were the treasurer, responsible for all
the writing involving receipts and costs, presenting his
accounting at the Board of Directors (Mesa); the other
two were the Butler (Mordomo) of the Chapel (charged
with synchronizing and organizing the Masses in the
chapel, as well as taking care of the vestments of prayer)
and the Butler (Mordomo) of the Bursary (a position
close to the treasurer, probably preceding the last and
with the same functions). The two main positions Purveyor and Scribe - belonged to brothers from the
nobility (and to members of the clergy, among them),
even despite the second class brothers also present, in a
ratio of six to seven - this way the majority of the noble
brothers was kept, in case it was necessary to “form a
block”. The number thirteen was also important as
a symbolic value, since it replicated the number of
people at the Last Supper (Lord`s Supper), whom the
Commitment (Compromisso) of the Mercy of Lisbon,
from 1600, said the members of the Board of Directors
should imitate.24.
The first Commitment (Compromisso) of the
Mercy of Macao, of 1627, while being based on the
ones from Lisbon and Goa, was, however, adapted
to the reality of Macao. In it was clearly specified

the duties of the Brothers elected for their respective
positions, by scales, so that all had the opportunity of
practicing acts of mercy.25
The Holy House of Mercy of Macao
In Macao, the Bishop Belchior Carneiro, only a
year after his arrival, created, in 1569, the Holy House of
Mercy. There were still only a few Portuguese houses in
Macao, does it can be concluded that the Brotherhood
was destined more towards the locals, to provide for all
the poor ashamed and for those who need it, as stated
by its founder. And, just as in Portugal, one of the major
activities of the Mercies was the establishment and
maintenance of hospitals for the poor. Bishop Belchior
Carneiro, shortly after founding the Mercy, opened a
hospital, where “they admitted both Christians and
pagans”, as he mentioned in a letter to General of the
Company of Jesus, dated 20th November 1575. The
hospital became known as the Hospital of the Poor and,
three centuries later, was renamed Saint Raphael. In
1591 there were already clear and concrete references to
the hospital.26 Afterwards, he established the Hospital
of the Lazarus, destined for lepers. It started its function
outside the city, in the area where today the parish of
Saint Lazarus can be found. As many were converting
to Christianism, the Holy House of Mercy built the
Chapel of Our Lady of Hope (currently the church of
S. Lazarus), with its own chaplain, in order to attend
to the spiritual needs of lepers or incurables. This
hospital would only be closed in 1896, after 326 years of
existence, with the last incurable patients transferring to
the new leprosarium (leper hospital) of the Government,
in Ka-Ho and the island of D. João.
The assistance to the infirm poor and the lepers,
through these two hospitals, was the most important
work of the Mercy in Macao. For that, the Compromise
of 1627 oﬀers it great attention, as can be verified in the
chapter where the duties of the Butler of the Hospital of
the Poor are enumerated.27
From then on, other social works were established,
including institutions for protection of abandoned
2019 • 61 • Review of Culture
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children, orphans, widows, “regretful” women, etc. In
1571, for example, the Holy House already provided
special support the abandoned children, the orphans
and captives, visiting the sick poor in their houses. All
this assistance was maintained at the cost of alms from
residents and the monthly fees from the Brothers.28
Besides the Hospital of the Poor and the
Lazarus, the Holy House had, almost since its
beginnings, the House of the Rejected, or the “Roda”,
as it was commonly called, in order to collect the
foundlings, generally children of Chinese and slave’s
women. The Holy House of Mercy took care of them
through a governess and maids, whose choice was
subject to very strict rules.29 The rate of mortality
among these abandoned children was very high and,
more than saving their lives, the Mercy tried to save
their souls through baptism.30 Most were children
of the feminine sex (normally non- desired), that
the mothers abandoned after birth in the streets or
delivered to the Hospital of the Rejected. Since there
was no space to shelter them all, the foundlings were
delivered to poor foster mothers, who received a
small monthly subsidy to take care of the children
until they were seven years old.31
After this period, the Mercy no longer provided
assistance to the rejected, nor was it interested anymore
for in well-being. As a result, the foster mothers
ordered the children to beg for alms, in order to gain
their sustenance. Most of them became prostitutes.32
The Governor José Maria da Ponte e Horta,
forbade the “Roda”, in Macao, by the governmental
order in 1867, but without practical results.33 Only in
1876 was it abolished, when the Holy House of Mercy
trusted the Rejected ones to the Canossian Children
of Charity, who took care of them, at first in the
building of the Rejected and later, in the Asylum of
Holy Childhood, in Saint Anthony.34 The orphan
girls were also object of the beneficence of the Mercy
of Macao. In 1592 there were funds for dowries
for the orphans, for their marriage. The dowries
were requested by the orphans, or oﬀered through
12
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proclamations, which invited the interested parties to
present the request. They were often married in the
Chapel of the Mercy, and the Supplier and the board
members attended the wedding.35
The Mercy was also in charge of the concession
of dowries to single girls that needed them to achieve
marriage. But to get a dowry they had to meet the
criteria defined by the Mercies, such as an age limit,
being orphans of father, absolutely needing the dowry
to marry. On the other hand, the Brothers of the
Brotherhood had to check on the poverty, honour and
virtues of the candidates, but all these requisites obeyed
the need to keep of their “sexual honour”, that was in
danger because of them being single.36
In 1726, in Macao, was recognized the need to
take care of the orphans and widows, who many were
at that time, due to the frequent deaths in shipwrecks
of the vessels that were doing commerce outside Macao.
The statute was then approved and thirty widows and
orphans were admitted. They received support, and the
orphans were instructed to become family mothers.37
From this time, in 1737, the institution was
suspended, up to 1782, when the Brotherhood made a
proposal to establish a new asylum, in accordance with
the Senate that gave four thousand taels and the name of
“Female Hospice of Santa Rosa de Lima”.38
There was, also, a project to create an Orphanage,
which was founded by the Holy House of Mercy in
1898, although it had received its first orphan as early as
1895.39 Its rulebook is dated from 1900 and maintained
the number of orphans up to 40,40 but, by 1905, it had
already housed 50 orphans there.41
In the beginning, the orphans resided in the first
houses on the right side of the Saint Raphael hospital,
moving after, in 1903, to the new building in Tap-Seac
(which, afterwards, became the Liceu Nacional).42
In 1918, the Orphanage was ended and the
orphans were transferred to the Saint Joseph college
at the expense of the Mercy.43 And, in 1933, a Brother
(mesário and an old resident of the orphanage), Pedro
Paulo Ângelo, founded a new orphanage with 12
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orphans, in 2, Travessa dos Santos, called “Association
for the Protection of Poor Youngsters and Orphans”
(Associação de Protecção aos Jovens Pobres e Órfãos),
which was sustained not only by the Mercy, but also by
public support.44 In 1940, this orphanage was managed
by a director committee, educating 30 orphans
installed in Vila Flora. Later, it was incorporated
by another orphanage, led by the Salesians, with
primary schooling and “arts and crafts” (typography,
bookmaking, electricity, etc.).45
The Holy House of Mercy of Macao celebrated
the big holidays of the liturgical calendar, such as Holy
Week and the Visitation (when donation of alms was
highest), All-Souls Day, Saint Martin and Christmas.46
The donation of alms – which gave visibility
to the Mercies and represented the spectacular side of
charity – also were, in the case of Macao, an attempt to
reaﬃrm the community of Portuguese origin, as well

as those of “mixed people”.47 This charity-spectacle,
of gigantic donations of alms, during Holy Week or
Visitation, had aims to legitimize the Mercy.48
There existed, also, the regular donation of alms
to the poor that the Holy House aide, but in reduced
number, not surpassing one hundred, between rejected
(Expostos), the sick and lepers.49
According to the opinion of some, the logic
behind the assistance given by the Mercy of Macao
was predominantly political and, for that reason, of
reduced economic and social range.50
These diﬀerent abilities of monopolizing the
charity supported itself in an impressive economic
power, which included the active participation in the
games of commercial trade. This power was based on,
mainly, in the mobilization of wills, that is, the Mercy
of Macao obtained the majority of its profits from the
legacies, under the form of money or “root goods”
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(“bens de raiz”), which were given without reservation
or conditions, such as, for example, the obligation of a
certain number of Masses for a certain period of time
in the church of the brotherhood.
The majority of the budget of the Brotherhood
of Macao was destined to sea commerce, which
made it so that the brotherhood focused itself in the
investment of capital. Thus, the Macanese Holy House
of Mercy dedicated itself to financing maritime trade
and money lending with interest rate to individuals.
This was designated sea risk and given directly by the
Mercy.
Thus, the influx of the Brotherhood of Macao
originated from a percentage annually consigned in
the rights of the citizens, as well as from legacies and
other individual donations, being rare for rich people
that, on dying, did not will their estate, or part of it, to
the Holy House of Mercy.
The Mercies also served as “banks”, since
through them money transactions could be made, from
Overseas to Portugal or vice-versa, all gratuitously, for
charity. Individuals would utilize them for obtaining
information on their parents, from whom they would
not receive any news in a long time, serving many
times as intermediaries in inheritance issues.
The charity work of the Mercy of Macao was
also felt in the organization of an Economic Kitchen,
in 1896, for the poorer classes. In 1900, the Holy
House founded the House for Disabled Women,
whose building was renovated in 1925; in the same
year, it founded a Hostel (Shelter) for women (refuge
for homeless and helpless women) or Old Ladies’
House (Albergue das Indigentes). It also built cheaprent houses, for the purpose of helping many families
which needed them, and served to urbanize the
neighborhoods of Saint Lazarus and Tap Seac.
For a long time, the only institution of hospital
assistance in Macao following western practices was the
Hospital of Saint Raphael, also known as the Hospital
of the Poor, and administered by the Holy House of
Mercy. There was also an infirmary, of the Jesuits, since
14
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1622, with a botica (pharmacy - which also supplied
the Hospital of the Mercy), which disappeared in 1762
(with the expulsion of the Jesuits).
The hospital of the Poor (afterwards called Saint
Raphael) was exclusively catering to Catholics, except
in extremely grave cases and, to its specific functions
were added that of elderly and disabled housing.
Remodeled in 1912-13 and in 1938-39, it only
stopped functioning in 1975.
Another hospital maintained by the Macanese
Mercy was the hospital of the invocation of Saint
Lazarus, which housed lepers; it was an asylum for
lepers.
It supported, thus, the hospital of Saint Raphael;
the hospital of Saint Lazarus; the clinic “Lara Reis”,
for the treatment of cancerous diseases; The Asylum
of Our Lady of Mercy, for disabled women; a Shelter
for women (Albergue) or Old Ladies’ House; and, due
to the circumstances, was also in charge of other aid to
the needy.
We can conclude that the Holy House of
Mercy had become powerful, permanent institution,
absolutely essential in the relations and social duties
of the Christian community, becoming fundamental
in the management of an important part of the
circulation of people and goods in Macao.
In the 19th century there occurs a profound
change in the concept of assistance and its workers,
which was already starting in the 18th century, with the
Marquês de Pombal legislation. The interference by the
State, appropriating even more social welfare functions,
was felt even within the organic order of the Mercies.
On the other hand, there was already the
manifestance, broadened since the beginnings of the
19th century, for the institution of military hospitals
independent from the Mercies which, subsidized by
the State, directed attention to many sectors of diseases
and accidents that, until then, were managed by the
confraternities, including the healing of soldiers.
Daily alms were also prohibited, due to being
considered to stimulated loitering and laziness. The
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begging (the beggars) thus became an issue of the State
and not of local institutions, multiplying the legislation
which repressed loitering and marginality.
The Symbols Iconography
The Holy House possessed, in the Senate Square,
the Church, the Register Oﬃce (Cartório) and the
House of the Rejected.
The current building of the Holy House of Mercy
was built in the 18th century and is of neoclassic style,
with some influences of the Mannerist style. It has the
façade in arcade, richly decorated and the frontispiece
(entrance) is composed of a mixture of columns and
pilasters between the arcades, with a covered hallway at
the ground level and a balcony in the upper level.

At the top of the front face, a bronze bust of
its founder, Bishop Melchior Carneiro, was placed, in
1905, whose portrait occupies the place of honor in
the gallery of the benefactors of the institution, in the
Hall of Sessions, where it can also be found the skull of
this Bishop and his wooden cross, found in his coﬃn.51
At the front of the Church of Mercy was a
granite in bas-relief, representing the “Virgin
Mother of Mercy”, on the frontispiece and inserted
on the wall. It is not known the exact date when this
bas-relief was made, but there are those who say that
it was made around the year 1590.52 It is also not
known who would have made it.53
When the demolition of the Church occurred
(21st September 1883), which had five floors, bell

Albergue - AM, 1627.
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tower at the front and a spacious cloister on the side
and back, it was ordered to carefully remove that stone
to keep it, but, a few years later, it ended up serving
as a lid on one of the interior wells, although with
the hewn face turned down, thus it did not suﬀer too
much damage. Later, it was again ordered to be placed
in a wall of the hall of lotteries, inside a wardrobe with
wooden doors, to protect it. Afterwards, it went to
where it can be found today, that is, on the stairway
of the Senate.54
What iconographical representations can be found
on this relief? It represents the usual group, common to
all Mercies, “symbol” of these institutions, reproduced
in the banners, illuminations of the Commitments,
bells, stamps, and even merely decorative altarpieces
(retable) or embossments (reliefs), with the center being
occupied by the Virgin Mother of Mercy, with crown
and open mantle, held at the ends by two winged angels,
to protect and cover the faithful that, like her, all have
their hands held in praying position.55
Here are represented the people that had most
contributed to the Mercies: Queen Leonor, widow of
King João II, i.e., the Founder; King Manuel and his
wives and Queens - first, Queen Maria, afterwards,
Queen Leonor of Austria - as the first brothers and
great benefactors; the Pope Alexander VI, that had
approved the primitive statute; the Archbishop of
Lisbon, Martinho da Costa and his brother - the
Cardinal Jorge da Costa - the Cardinal “of Alpedrinha”;
a religious man from the Order of the Holy Trinity,
Father Miguel Contreiras; some older brothers and,
finally, anonymous figures representing the “the petty
and humble people”. With the passage of time, what
changed was the distribution of the figures, that is,
the way these figures were placed, mainly, since Father
Bernardo da Madre de Deus, Attorney-General of the
Order of the Holy Trinity, decided to “resuscitate”
(revive) the memory of Father Miguel Contreiras,
insisting that he was painted on the flags as one of the
Settlers (founders) of the Fraternity and one of the
greatest aides to Queen Leonor.56
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From 1575, thus, it was established that the
flags would have: “At the center, the Holy Virgin,
Mother of Mercy; at her right hand, the Pope, a
Cardinal, a Bishop, as heads of the militant Church
and a religious person from the Holy Trinity, serious,
old, emaciated, on his knees, with his hands raised
with the letters F. M. I. that mean – “Friar Miguel
Institutor”. On the left side of the same Lady, a
King, a Queen, in memory of the Illustrious King
Manuel and the Queen Leonor, as the first Brothers
of the Brotherhood and companions of the Venerable
Institutor (Settler), plus two old men, serious (severe)
and devout. At the feet of the Lady some figures of
the miserable, that represent the poor [...]”. But the
Order of the Holy Trinity was still not satisfied and,
on the 24th April 1627, obtained an king`s charter
from Filipe II ordering that all the flags of the Mercies
conformed to those of the City of Lisbon, making
and painting those flags in the same manner used
in Lisbon, with the image of the aforementioned
religious man and the letters F. M. I., as mentioned
previously and for the flags that were already painted
to be amended. This would occur in all the Mercies of
Portugal and its ultramarine territories.57
This would have certainly happened in Macao.
Thus, it should there be represented, asides from the
Virgin Mother of Mercy whose mantle is sustained at
the ends by two cherubim with feathery wings, also the
following figures: at her right side, the Pope Alexander
VI, with a mantle and a tiara (crown); a bit further
in, a figure in a hat, the Cardinal “of Alpedrinha”;
on the other end, still on the same side, two Brother
knights, with pointed helms; at the left side of the
Virgin Mother, in first plane, a Father of the Order
of the Holy Trinity, Miguel Contreiras; to his right,
Queen Leonor, with royal crown, tall and closed, as
appropriate for the time; a bit farther behind, King
Manuel, with open royal crown; between the two, D.
Martinho da Costa, with miter; further in, another
Brother knight, old, also with helm; finally, at the
back, the heads of many figures, the People. It seems,
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however, that the artist transgressed, which was used
since 1575, regarding the relative position of many
of the figures... It also seems unlikely that, in Macao,
there had been no notice of such resolutions, since
the same Commitments (Compromissos) were equally
present in Goa, from where the Holy House of Mercy
of Macao received them so that they were operating
under the same rules.58
However, it should be noted the delicate touch
and grace that the main figures were treated with,
which reveals the artistic category, whoever the author
of the relief (relevo) was, hewn from only one piece of
granite, with a texture which is not very fine and, thus,
more diﬃcult to carve.59
The Holy House of Mercy Nowadays
Nowadays, particularly important works of
the Holy House of Mercy include The Our Lady of
Mercy Home for the Elderly (Lar de Nossa Senhora da
Misericórdia), built in 1920, and renovated and rebuilt
in 2001. Equally relevant is the Rehabilitation Center
for the Blind (Centro de Reabilitação de Cegos), newly
remodeled in 2003, working as a “day center” for
socializing, with musical equipment, work subsidy and
meals. Infant assistance is part of the The Creche of the
Macao Holy House of Mercy (Creche da Santa Casa
da Misericórdia de Macao) from installations given by
the Social Welfare Bureau (Instituto de Acção Social),
which was inaugurated in 2002, manages a bilingual
pre-school in Portuguese and Chinese, housing
258 children with ages ranging from six months to
three years. There are also several assistance subsidies
mobilized by the Macanese Brotherhood, supporting
needy students from the Portuguese School of Macao,
many disabled and some social care associations. The
Social Shop of the Mercy (Loja Social da Misericórdia),
founded in 2013, distributes food and first aid products
to needy people on the first Saturday of each month.
The old Shelter House of Disabled Women, also
known as the Old Ladies` House (which once operated
as a refuge for homeless and helpless women), restored,

works today as a cultural space of the Holy House in
the neighborhood of Saint Lazarus (S. Lázaro).
To these investments directed towards sectors
of social inferiority can be added, the remodeling of
the 18th century headquarters of the Holy House of
Mercy, such as the Travessa da Misericórdia, where it
is located, and a museum which exhibits to the public
some pieces of sacred art and memorials that help tell
the very rich history of the Mercy of Macao. Also the
Members Club that has been operating since January
2001, which is located just next to the entrance to the
main building and has a bar and serves lunch.
Conclusion:
The Brotherhoods (Misericórdias) sought to
accomplish several acts of charity with the objective to
ameliorate – not solve – the poverty of the Christian
people and recent converts that lived in misery in their
locations.
Founded right after the Portuguese conquest of
the Indian city, in 1510, the Holy House of Mercy
of Goa became a powerful institution in the social
life of the Portuguese colonial enclave, projecting its
influence through many trade hubs of Asia. Besides
originating the creation of several brotherhoods of the
Mercy in several harbors of India marked also by the
Portuguese political and economic presence, it is also
due to the influence of the major example of the Holy
House of Mercy of Goa that the Holy House of Mercy
in Macao was built.60
The assistance, powers, capacity of mobilization
and the dissemination of the doctrine of the acts
of mercy implied that, materialistically speaking,
the Mercies of Goa and Macao managed to obtain
suﬃciently generous donations and inheritances to
fund their functions. Quite rapidly, the two Asian
Misericórdias managed to accumulate impressive
fortunes.
Often, the frequent death of Portuguese
merchants, soldier and adventurers in these faraway
places of the Orient, caused by disease, sinking, military
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confrontations and a broad range of other mortal
pressures, resulted in situations of orphan hood. At the
same time, it was also common that some Portuguese
abandoned their local descendents, leaving for the
capital or other ultramarine domains. This resulted in
a large number of orphans, often of Luso-Asian origin
which, especially for females, was taken advantage by the
Brotherhoods for the creation of “nuptial markets”, in
which the numerous candidates for marriage were oﬀered
young and local women, who were educated or assisted
by the brotherhoods.
For a long time, between the end of the 16th
century and the end of the 18th century, the Macanese
Brotherhood (Holy House of Mercy) based its
prosperity, activities and charity on the income from
the many pious inheritances that, converted into
funds (money), properties and other goods, assured
a munificence (generosity) for the least protected
sectors of the “Christian city”. The contemporaneous
economic and social transformations occurring
throughout the 18th century, not only made many
of these patrimonies disappear, it also permanently
devalued them, placing the Mercy in serious social
embarrassment, incapable of fulfilling its duties and
distributing charity.
The downfall of the Mercies presages more
complex changes in political and social attitudes
towards assistance, particularly its spiritual aspect.
The laws of the Marquis of Pombal put into question
the supremacy of soul over the body, when it started
to be significantly noticed the enormous volume of
wills, donations and pious inheritances that bound
the metropolitan and ultramarine spaces to pray for
the dead. Consequently, the legislative investments
of Pombal altered the inheritance laws, limiting the
portion available to soul-related matters. The free
chapels, that is, those instituted by families extinct at
the time of the law, were incorporated into the Crown
and sold at public auction already by the time of the
rule of Queen Maria I, even though they had been
considered to be of insignificant value. The income of
18
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the fraternities also came to be inspected for taxation,
creating an irreversible movement in which the «public
cause» took precedence over pious causes.61
Afterwards, with the implementation of
Liberalism in Portugal (1820) and, even more
strongly felt, the programs of Costa Cabral, leads to
the aﬃrmation of the commercial bourgeoisie that
desired political stability and the eﬀective freedom
of financial speculation, but, as is known, it took a
long time until the last decades of the 19th century
and beginnings of the 20th century, to finally develop
a large bourgeoisie tied to the progress of industry,
to banking activities and to trade with the colonies,
especially African properties. With the successive
Liberal Governments, assistance became considered
one of the duties and responsibilities of the State
administration. For that reason, King Pedro IV
nominated a committee charged with increasing the
welfare of the working classes and Queen Maria II, in
order to protect the indigents, created, in a decree of
6th April 1835, the General Council of Beneficence,
charged with perfecting assistance. Finally, with
the Republic in Portugal (5th October of 1910) the
reorganization of assistance expands, creating a
Welfare Bureau and the Central Welfare of Lisbon.62
It can be considered that the Mercies were born
and developed to fulfill common fraternity programs,
but slowly went astray from their original functions,
institutionalizing assistance but maintaining, even
today, an inevitable (essential) presence in Portuguese
society.63
As for the Macao`s Holy House of Mercy, it
passed through several diﬃculties (and adversities)
throughout their time. The Board of Directors
elected by the Brothers stopped working from 1848
until 1891, being administered during that time by
a committee nominated by the Government. The
Brotherhood continued, however, performing acts
of mercy, as recommended in the Commitment
(Compromisso).64 At the end of the 19th century, due
to its use of the lottery, its economies and finances

THE MACAO HOLY HOUSE OF MERCY AND ITS CHARITABLE ACTIVITY

MACAO STUDIES

were balanced and it started enjoying, in a manner
of speaking, a comfortable lifestyle, having retaken
its acts of assistance.65 It was restored in 1891 by the
Decree of 15th June of that year, being reorganized
by the new Commitment (Compromisso) approved by
the Provincial Decree of 18th May 1893.66
As can be seen, the Holy House of Mercy
of Macao constitutes, still today, one of the most

important social institutions of the city. Founded
towards the end of the 16th century, that is, 450 years
ago, developing initiatives centered around the figure
of the bishop Belchior Carneiro, the Holy House
continues to maintain an active social presence in
the now Special Administrative Region of Macao,
developing several important activities of social
welfare.

The House for Disabled - AM, 1627.
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Os Compromissos da Misericórdia de Macau
Ensaio Comparativo
LEONOR DIAZ DE SEABRA*

RESUMO: O Compromisso de 1627 é o primeiro regulamento original da Misericórdia de
Macau, seguindo directamente os textos compromissais da Casa-Mãe de Lisboa e,
complementarmente, da Misericórdia de Goa.
O Compromisso é um documento juridicamente competente, ressaltando de um
meio social elitário, com um patriciado urbano colonial que dominava, tanto como
financiava a vida, os equipamentos e as actividades assistenciais. Tem trinta e sete
capítulos que, acrescentados por vários regimentos complementares, especializam
toda a vida e ordem da Misericórdia de Macau, da sua tesouraria à sua provedoria,
dos seus capelães aos seus mesários, explicitando procissões e orações, assistências e
obrigações piedosas.
Ao longo dos séculos XVIII e XIX, as principais actividades assistenciais da Misericórdia foram profundamente alteradas pelas transformações políticas, económicas e sociais, ao mesmo tempo que se registavam dificuldades para que a Confraria
pudesse continuar a concretizar a sua missão estatutária, mobilizando os apoios sociais e os fundos económicos fundamentais.
Após várias vicissitudes, que passaram por uma quase extinção desta organização
confraternal, a Misericórdia de Macau teria um novo Compromisso em 1893, o qual,
colocado sob um forte princípio de reorganização e reforma da Misericórdia, iria
constituir um elemento normativo basilar na vida histórica da Santa Casa Macaense.

Albergue. Macau, 2019. Fotografia: Eloi Scarva.

PALAVRASCHAVE: Compromissos; Doutrina; Organização; Assistência; Religiosidade; Economia.

D. Leonor, esposa de D. João II e irmã de
D. Manuel, rei de Portugal, ficou como Regente
do Reino na sua ausência e, a 15 de Agosto de
1498, inaugurou a Confraria de Nossa Senhora
da Misericórdia, numa das capelas do Claustro
da Sé de Lisboa. A nova Confraria ou Irmandade
rapidamente se estendeu por todo o Continente e
Ultramar português.
*Professora Associada da Universidade de Macau. Doutorada em História de Macau
pela Universidade do Porto. Mestre em Estudos Luso-Asiáticos pela Universidade
de Macau. É autora de vários livros e artigos académicos.
Associate Professor at the University of Macau. Ph.D. in History of Macau from the
University of Oporto. M.A. in Asian-Portuguese Studies from the University of Macau.
She published several books and articles in academic journals.

Os frutos desta instituição fizeram-se logo sentir.
Levantaram-se novos hospitais; melhoraram-se os já
existentes e que lhe foram entregues; fundaram-se
asilos para velhos e propagaram-se os orfanatos. Os
pobres, em geral, eram atendidos, dispensando-se-lhes socorros materiais. Criou-se a assistência aos
doentes no próprio domicílio. Instituiram-se dotes
para as donzelas órfãs se casarem. Não se esqueceram
os presos, os delinquentes, os condenados à morte,
aos quais a Misericórdia estendeu a sua assistência
espiritual, material e judicial.
Em Macau, a Misericórdia terá sido fundada
pelo Bispo jesuíta Belchior Carneiro, em 1569, que
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criou logo o Hospital dos Pobres, assim como um
Lazareto para assistir aos leprosos, o Hospital de S.
Lázaro. A partir daqui, outras obras assistenciais
foram fundadas, incluindo instituições para
protecção dos meninos desamparados, das órfãs,
das viúvas, das mulheres “arrependidas”, entre
outras.
O Compromisso de 1627 é o primeiro
regulamento original da Misericórdia de Macau
que, desde a sua fundação, havia organizado o
seu labor e estruturas seguindo directamente os
textos compromissais da Casa-Mãe de Lisboa e,
complementarmente, da Misericórdia de Goa.
Ao longo dos séculos XVIII e XIX, as
principais actividades assistenciais da Misericórdia
foram profundamente alteradas pelas transformações
políticas, económicas e sociais, ao mesmo tempo que
se registavam dificuldades para que a vetusta Confraria
pudesse continuar a concretizar a sua missão estatutária,
mobilizando os apoios sociais e os fundos económicos
necessários. O Compromisso da Misericórdia de
Macau de 1893 conclui, assim, um demorado processo
de reforma e actualização confraternal da Misericórdia
de Macau.
Passaremos a analisar, comparativamente, os
dois Compromissos da Santa Casa Macaense.

OS COMPROMISSOS
Doutrina
No Proémio, do Compromisso de 1627, refere
a fundação, por D. Leonor, esposa de D. João II, da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (1498) para
ajudar os “pobres e desamparados” sob a invocação (ou
protecção) de Nossa Senhora da Misericórdia, com
“Regras e Compromissos” que a governassem, o qual
foi alterado muitas vezes para “se acomodar às terras
onde havia Casas de Misericórdia”.
Em Julho de 1626 foram recebidos dois
Compromissos na Irmandade de Macau: o de
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O Compromisso da Misericórdia de Macau de 1627. Macau: Universidade de
Macau, 2003.

Lisboa (impresso) e o de Goa (manuscrito). Foram
nomeados 12 Adjuntos para, com os Irmãos da Mesa,
os estudarem e adaptarem à realidade local. Assim foi
feito, por duas razões: ser o Compromisso velho, pelo
qual se regia a Irmandade, "muito diminuto, confuso e
indigente" e os de Lisboa e Goa serem "amplos, claros
e bem ordenados"; a segunda, ser a Misericórdia de
Goa a "cabeça" das Misericórdias do Estado da Índia;
pelo que foi adoptado o Compromisso de Goa, com
as necessárias alterações e adaptações, pois tomaram
o que lhes pareceu do Compromisso de Lisboa e
acrescentaram o que julgaram mais conveniente "ao
uso e disposição da terra".
Sobre os Fins da Irmandade, no Compromisso
de 1627, Capítulo I, diz que são: Cumprir as obras de
Misericórdia (espirituais e corporais), para “acudir às
necessidades dos pobres e miseráveis”.
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No Compromisso de1893, Capítulo I, sobre
os Fins da Irmandade, refere que foi instituída em
1569, continua sob a protecção da Nossa Senhora
de Misericórdia e é “reorganizada nos termos deste
compromisso”. Tem por fim a prática de “virtude
cristã da caridade” no culto divino e em actos de
beneficência e obras de misericórdia. Enuncia, depois,
os estabelecimentos e serviços que a Irmandade
mantém.
Organização
Sobre os Irmãos, no Compromisso de 1627
(Capítulo II), refere que os Confrades (Irmãos) deviam
ser 300, 150 nobres e 150 mecânicos (mas como em
Macau não havia portugueses que exercitassem tais
ofícios, seriam todos nobres).
No Compromisso de 1893 (Capítulo II, artigo
4º) divide-se os Irmãos em ordinários e beneméritos,
reduzindo aqueles (ordinários) a 80.
Quanto aos Deveres dos Irmãos, no Compromisso
de 1627 (Capítulo III), são obrigados: a acompanhar
as procissões da Irmandade, aos enterros a que a
Santa Casa é obrigada e, ainda, cinco vezes ao ano,
sem dispensa (e sujeitos a repreensão do Provedor se
faltarem), uma para escolher os Eleitores, outra, para
eleger os Definidores, uma terceira, para acompanhar
a procissão em dia de Todos-os-Santos (que vai
buscar as ossadas dos que “padeceram por justiça”),
a quarta, pelo Rei D. Manuel, Rainha D. Leonor e
todos os Irmãos defuntos, e, finalmente, a última, na
Quinta-feira de Endoenças para acompanhar a Procissão
(pela Paixão de Cristo e visitarem o Santo Sepulcro em
algumas Igrejas).
No Compromisso de 1893 (Capítulo III, artigo
15º), são obrigações dos Irmãos: servirem os cargos
para os quais foram eleitos, comparecerem às reuniões
da Assembleia Geral, acompanharem os enterros
dos Confrades, assisterem aos actos religiosos da
Irmandade.
Tinham ainda de fazer um donativo à Irmandade
segundo as suas posses, mas nunca menos de cinco

patacas, assim como promover a “prosperidade da
Irmandade por todos os meios ao seu alcance”.
No Compromisso de 1627 (Capítulo IV), há
13 causas pelas quais os Irmãos podem ser despedidos
da Irmandade: uma, é serem de “áspera condição” ou
ofenderem os servidores da Casa; outra, é viverem
escandalosamente; uma outra, é ofenderem outro com
palavras estando em “acto da Irmandade”; a quarta, é
desobedecerem ao Provedor e Mesa; a quinta, é serem
castigados em juízo de “algum crime infame”; sexta,
não guardarem segredo em coisas de importância da
Irmandade; a sétima, se fizerem “negócios” em tempos
de eleição; oitava, comprarem os bens deixados à
Misericórdia e vendidos em pregão; a nona, não
darem conta dos gastos feitos no seu ofício; décima,
é arranjarem casamento, para si ou para outrem,
com pessoas que estão sob a protecção da Santa Casa
(donzelas que estão no Recolhimento da Santa Casa,
as órfãs que serviram na Misericórdia ou as que sejam
de visita da Misericórdia); a décima primeira, quando
o Tesoureiro comprar alguma coisa em leilões (das
coisas pertencentes à Santa Casa); a décima segunda,
quando os depositários consentirem tirar-se prata da
arca do depósito (sem estar cumprido o testamento do
defunto); e, a última, quando os depositários aceitarem
do Tesoureiro “papéis por prata” que ele emprestar (ou
gastar em uso próprio).
No Compromisso de 1893 (Capítulo II, artigo
14º), são excluídos da Irmandade os Irmãos que:
Forem condenados por algum crime infamante;
recusarem-se a aceitar os cargos para que forem eleitos;
não comparecerem, durante um ano, a nenhuma reunião
ou actos a que são obrigados; os que na administração dos
bens da Santa Casa não cumpram os preceitos estatuídos
no Compromisso, sendo então responsabilizados pelos
prejuízos que causarem à Santa Casa.
Não podiam, ainda, exercer cargos da Irmandade:
os que estavam legalmente privados da administracção
dos seus bens; os que fossem devedores à Irmandade;
os que tivessem quaisquer contratos ou pleitos com a
Irmandade; e os empregados remunerados da Santa Casa.
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Sobre os Direitos dos Irmãos, no Compromisso
de 1893 (Capítulo III, artigo 17º), diz que têm direito
a votar; serem votados para os cargos da Irmandade;
a terem preferência na admissão aos Recolhimentos
da Irmandade, assim como os seus ascendentes,
descendentes ou viúvas; a dez missas por sua alma
quando falecerem; a gozar das graças e indulgências
concedidas à Irmandade; aos responsos de sepultura (na
Igreja ou na Capela da Misericórdia ou do cemitério); e
ao uso gratuito dos utensílios fúnebres no seu enterro.
Quanto ao Provedor, no Capítulo IX do
Compromisso de 1627, refere que aquele tem de ser
sempre um Irmão fidalgo ou nobre, não poderia ter
menos de 40 anos, desocupado (para que pudesse
empenhar-se no referido cargo), tinha de ser pessoa
prudente, virtuosa, de boa reputação e com autoridade.
Quando tomasse posse, nomearia dois Irmãos
para Visitadores dos Pobres e Presos; dois para
Visitadores dos Lázaros e do Hospital, assim como
do Bairro do Patane; outros dois, para o Bairro de S.
Lourenço e de Nossa Senhora do Parto; e, finalmente,
mais dois para Visitadores dos Órfãos.
Devia presidir em todas as Juntas e na Mesa, assim
como devia ir à Casa do Despacho, um dia por semana,
para tratar com o Escrivão da Casa e Tesoureiro sobre
as fazendas da Casa. Devia, ainda, ir todas as quintas-feiras com os Irmãos da Mesa, visitar o Hospital dos
Pobres. Só ele, Provedor, podia mandar assentar, votar
e calar, devendo todos obedecer-lhe "por serviço de
Deus". Devia dar ordem de acompanhamento dos
defuntos e teria sempre superintendência sobre todos
os Irmãos e Ministros.
Quanto às demandas, tanto o Provedor como os
Irmãos, deveriam chamar o Síndico à Mesa, primeiro,
para saber a sua opinião e, depois, se fosse necessário,
aconselharem-se com outra pessoa, mas que fosse
Irmão da Casa.
No Compromisso de 1893 (Capítulo V, artigo
46º), enuncia as competências do Provedor, entre
elas: presidir às reuniões da Assembleia Geral e da
Mesa Directora e dirigir os trabalhos; representar a
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Irmandade em todos os actos administrativos e forenses;
convocar a Mesa Directora (para as sessões ordinárias
e extraordinárias); inspeccionar os estabelecimentos e
serviços a cargo da Irmandade; ser um dos claviculários
do Cofre da Irmandade; assinar os termos de abertura e
encerramento dos livros, rubricando cada uma das suas
folhas; assinar as ordens de despesa (de acordo com as
deliberações da Mesa); despachar os requerimentos do
expediente ordinário e assinar a correspondência que
trocarem com o Governador da Província; elaborar
o relatório anual da gerência da Irmandade; fazer
executar as resoluções da Assembleia Geral e da Mesa
Directora; resolver qualquer assunto urgente (quando
haja demora na convocação da Mesa Directora).
Neste Compromisso (1893) há ainda o cargo de
Vice-Provedor (artigo 47º), a quem competia: substituir
o Provedor (na sua falta ou impedimento) e executar
todos os serviços de fiscalização ou administração nos
estabelecimentos e serviços da Irmandade (quando
para isso tivesse recebido instruções do Provedor, a
quem daria conta das regularidades encontradas e que
não pudesse solucionar).
No Compromisso de 1627 (Capítulo X) sobre
o Escrivão da Mesa, diz que este devia ser uma pessoa
nobre, desocupada, de 40 anos de idade, virtuosa e
prudente, a fim de poder dar "expedição aos negócios
com certeza e fidelidade".
Deveria ir todos os dias, de manhã e à tarde, à
Casa do Despacho para dar ordem aos negócios, não
podendo fazer qualquer despesa senão estando em
Mesa com o Provedor e restantes Irmãos (ou com
ordem deles).
Devia tomar conta das contas anuais e mensais
das despesas feitas pelo Mordomo da Bolsa, dos Presos,
do Hospital e Enfermeiro (do Hospital), bem como
assistir a todas as entregas que se fizessem.
Devia responder às cartas que se escreviam à
Mesa, levando-as à mesma para serem lidas e, depois
de aprovadas, assinadas pelo Provedor.
O Escrivão, juntamente com o Escrevente e o
Tesoureiro, devia fazer os inventários dos defuntos,

OS COMPROMISSOS DA MISERICÓRDIA DE MACAU: ENSAIO COMPARATIVO

MACAO STUDIES

que pertencessem à Casa lançando-os o Escrivão, em
Livro, com os treslados dos Testamentos.
Também os leilões seriam feitos pelo Escrivão
com o Tesoureiro da Santa Casa, lançando-os depois o
Escrivão no Livro.
O Escrivão deverá lançar, por sua própria mão,
nos Livros Correntes dos Dotes, Cativos, Letras,
Depósitos, Acórdãos e Segredos. Só as certidões,
mandados, procurações, cartas - e coisas semelhantes –
podiam ser escritas pelo Escrevente, desde que fossem
subscritas pelo Escrivão.
No Compromisso de 1893 (artigo 48º), enuncia-se as funções do Secretário - que corresponderá ao
Escrivão no Compromisso de 1627 - o qual deveria:
dirigir todo o serviço de escrituração da Irmandade,
assinando os papéis do expediente e os avisos de
convocação para as reuniões da Assembleia Geral e

O Compromisso da Misericórdia de Macau de 1893. Macau: Universidade de
Macau, 2004.

Mesa Directora, devendo seguir os modelos aprovados
pela Mesa Directora no sistema de escrituração dos
livros da Santa Casa; ser um dos claviculários do
Cofre da Irmandade; verificar a exactidão e legalidade
dos documentos de despesa e preencher e assinar as
ordens de pagamento, que deviam ser apresentadas ao
Provedor para este autorizar o respectivo pagamento.
Devia assinar todos os documentos de cobrança
e elaborar os orçamentos de receita e despesa da
Irmandade (de acordo com os elementos fornecidos
pela Mesa Directora). Juntamente com o Tesoureiro,
devia expor com precisão a conta anual da gerência;
ter a escrituração dos inventários dos bens móveis e
imóveis da Irmandade em dia; não permitir rasuras ou
emendas nos livros ou documentos e, quando houvesse
qualquer engano ou erro, devia ser ressalvado, sendo a
ressalva assinada por ele (Secretário). Passar os atestados
e certidões de acordo com os despachos do Provedor.
No que respeita ao Tesoureiro, no Compromisso
de 1893 (Capítulo V, artigo 48º), diz aquele que deveria
fazer receber e arrecadar no Cofre da Irmandade, todos
os rendimentos (segundo as guias de receitas passadas
pelo Secretário). Pagar todas as despesas da Irmandade,
mediante as ordens de pagamento; apresentar à Mesa,
mensalmente, o balanço do Cofre. Escriturar o Livro
de Receita e Despesa; ser um dos claviculários do Cofre;
não deixar nas mãos do Escriturário documentos de
cobrança ou quantias superiores à sua caução. Fazer a
conta anual da gerência, juntamente com o Secretário.
Dar aos fundos da Irmandade (e aos que estiverem
confiados à administração da Santa Casa) a aplicação
determinada pela Mesa Directora.
No Compromisso de 1627 (Capítulo XI), no
que se refere ao Tesoureiro, começa por indicar que
devia ser uma pessoa nobre, honrada e abastada, que
devia ir à Santa Casa todos os dias, de manhã e à tarde,
para fazer os negócios que fossem de obrigação do seu
cargo, tendo as chaves de um Cofre em que devia estar
toda a prata para gastos da Santa Casa.
O Tesoureiro deveria arrecadar as esmolas
da Santa Casa, assim como todas as que lhe fossem
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deixadas em legados, testamentos, etc. Juntamente com
o Escrivão da Mesa devia fazer os leilões e inventários.
O Tesoureiro não podia despender prata alguma
de qualquer herança, legado ou testamento, sem
estar totalmente cumprido o testamento do defunto,
satisfazendo todas as obrigações do testamento.
O Tesoureiro deveria entregar, aos Mordomos da
Loiça, da Capela, do Hospital, etc, toda a prata que
eles deveriam despender, e que tivesse sido assinada
pelo Escrivão da Mesa e pelas pessoas que a receberem.
Devia cobrar os foros e mais rendas da
Administração da Santa Casa, lançando num livro o
que fosse arrecadado cada ano, assim como as fazendas.
No de 1627 (Capítulo XX), diz que devia
haver na Casa três Capelães, que fariam a seu cargo
os serviços dela, a saber, um na mesma Casa, outro
no Hospital, e outro em S. Lázaro, aos quais se dará a
porção que for costume.
Os Capelães não seriam recebidos, sem serem
examinados em canto, e mais coisas necessárias ao Culto
Divino, pelos mestres da Capela, e das Cerimónias da
Sé, aos quais deviam pedir ao Provedor, e Irmãos da
Mesa que os examinassem, e deviam mandar à Mesa
os seus pareceres, por escrito e cerrados, para se nela
verem com todo o segredo.
Seriam obrigados a ir à Casa da Misericórdia
quando se correr a campainha para sair a Irmandade
fora, assim as Procissões ordinárias, como a enterrar
algum Irmão, ou a acompanhar o Crucifixo quando
sair a algum padecente.
Quanto aos Capelães, no Compromisso de 1893
(Capítulo VII, artigo 59º), enuncia-se as competências
dos mesmos: celebrar missa na Igreja ou Capelas da
Santa Casa em todos os domingos e dias santificados,
segundo a intenção da Irmandade; presidir a todos os
actos religiosos da Irmandade; dizer missa nos dias de
festa da Santa Casa; visitar diariamente os Hospitais
sob a administração da Santa Casa; visitar qualquer
outro estabelecimento a cargo da Santa Casa, quando
isso lhes seja recomendado pela Mesa Directora;
encarregar-se de cumprir e fazer cumprir os legados
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pios que a Mesa Directora lhes designar; acompanhar
os enterros dos Irmãos; assistir às sessões da Mesa
Directora, quando fossem convidados; desempenhar,
nos estabelecimentos da Irmandade, qualquer serviço
religioso, conforme as indicações da Mesa Directora.
No Compromisso de 1627 (Capítulo XXI),
indica, que para serviço da Santa Casa da Misericórdia,
e cumprimento de suas obrigações, era necessário
haver pessoas, que a servissem pagas com salário, não
podendo nenhuma delas ser Irmão da Misericórdia,
enquanto fosse pago com salário, salvo se fosse Síndico
da Casa.
Diz que devia haver na Casa uma pessoa fiel,
verdadeira, prática, e inteligente, e bom Escrivão, que
cuidasse do Cartório; alguns moços da Capela em
bastante número, que servissem para ajudar às Missas,
e cuidar das mais coisas manuais da Sacristia, Coro, e
Igreja, devendo ser “limpos de raça, pobres”.
Também os Pedidores das esmolas, que se
elegiam na Mesa para servir cada mês, não podiam
pedir senão por suas próprias pessoas; e se para isso
empregassem algum criado, ou outra qualquer pessoa
diferente, sem ordem da Mesa, seriam admoestados
duas vezes, e não se emendando, seriam riscados para
mais não serem admitidos por Irmãos.
No Compromisso de 1893 (Capítulo VII,
artigo 60º), diz-se somente que para auxiliar o
Secretário e o Tesoureiro nos serviços de escrituração
e cobrança, a Irmandade devia ter um Escriturário e
outros empregados que não fossem absolutamente
indispensáveis. E para o serviço dos diversos
estabelecimentos da Santa Casa haveria os empregados
determinados nos respectivos regulamentos.
Quanto aos Visitadores (Capítulo XIII, do
Compromisso de 1627), refere que o cargo de
Visitador pertencia, tirando o Provedor, Escrivão
e Tesoureiro, aos mais Irmãos da Mesa, tendo
obrigação de cuidar dos Órfãos, Viúvas, e mais
pobres, que a Casa dava suas esmolas, e darem
razão de semelhantes pessoas, que dos seus bairros
pretendiam ser admitidas ao rol.
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Os Visitadores deviam visitar, de dois em dois
dias, o seu bairro, aos envergonhados, e doentes cada
mês, e aos entrevados cada semana. As pessoas a
visitar deviam ser tão pobres, que não tivessem nada
de seu, e seriam pessoas recolhidas, de maneira que
não andassem pedindo pelas portas, sendo providas
com esmolas de prata, vestidos, e cama conforme as
suas necessidades, e ao que o Provedor, e Irmãos da
Mesa ordenassem. Primeiro, informar-se-iam da sua
qualidade, pobreza, recolhimento, e virtude, dos Curas
das Freguesias, Confessores, e vizinhanças onde as tais
pessoas tinham vivido. Depois, se achassem que eram
tão pobres, que sem a dita esmola se não poderiam
sustentar, fariam a seus tempos de maneira, que acima
fica declarado, e todas as informações que deveriam
ser tomadas e diligências que se deveriam fazer, as
fariam os Visitadores ambos juntos, e por nenhum
caso andariam a cavalo, a não ser sempre a pé, e assim
como a dar esmolas, não devendo dar esmolas a outras
pessoas mais, que as que estiverem no rol, e estas seriam
na sua própria mão.
A Irmandade ordenava que os Visitadores dos
bairros tivessem especial cuidado de saberem se se
achavam pelas ruas lançados alguns pobres doentes
desamparados, e sendo estes cativos, o fariam saber à
pessoa, que a Cidade tinha ordenada para os fazer curar
a seus senhores, e sendo foros, ou cativos de pessoas
tão pobres, e necessitadas, que verdadeiramente os não
pudessem curar, nem libertar, os Visitadores fariam
logo levar ao Hospital da Casa onde o Mordomo os
receberia, fazendo-os curar com muita caridade. O
Mordomo do Hospital tinha obrigação de assistir, com
o Médico e Cirurgião, a todas as visitas e curas dos
Enfermos, porque além de ser este o ponto principal
do seu Regimento, faria nisto grande serviço a Deus
Nosso Senhor. Devia dar conta no fim do mês ao
Tesoureiro da Casa da prata que lhe fora entregue
para as despesas do Hospital, e o que ficasse a dever
da sua receita devia entregar ao mesmo Tesoureiro; e
assim mais devia cumprir o dito Mordomo em tudo
o seu Regimento, e oferecendo-se-lhe alguma coisa de

novo, que não estivesse posta no Regimento, digna de
remédio, devia dar conta ao Provedor e Mesa para que
providenciassem.
No Compromisso de 1627, Capítulo XII,
quanto aos Mordomos dos Presos, deviam tratar da
libertação dos presos e sua sustentação. Mas primeiro
a Mesa devia aceitar o preso no rol da Casa, para o
que os Mordomos dos Presos deviam informar-se de
três coisas: a primeira, era a pobreza, e desamparo
da pessoa, perguntando por ela muito exactamente a
testemunhas dignas de crédito; a segunda, a qualidade
da causa, porque, conforme ao costume antigo da
Mesa, não podiam ser admitidos no rol da Casa
aqueles que estivessem presos por dívidas, e fianças,
nem aqueles que estivessem no tronco por não irem
cumprir os degredos a que tivessem sido condenados;
a terceira, era o estado da sua prisão, e feito, porque
não podiam ser recebidos antes de 30 dias de prisão,
e folha corrida, salvo nas audiências gerais, nas quais
os Mordomos dos Presos poderão admitir aqueles, que
souberam ser miseráveis, e desamparados, sem mais
informação, nem justificação de testemunhas. Por
outro lado, nenhum preso, que não for daqueles que
se houvessem de despachar na audiência geral, poderia
ser admitido ao rol da Casa, sem se justificar por duas
testemunhas, sua pobreza diante do Escrivão da Mesa,
e sendo tão desamparado, que lhe faltasse quem o
conhecesse, poderiam testemunhar em sua abonação
os Mordomos do Tronco onde estivesse o preso,
pelo que julgassem de seu desamparo. Quando os
Mordomos tomassem cargo de algum preso notificá-lo-iam, e o seu feito haveria de correr pelo Procurador,
e Solicitador da Casa, e se ele não consentisse largariam
logo mão da sua pessoa e causa, como se não o tivessem
recebido, e o mesmo fariam se o preso se quisesse
ajudar de algum Rescrito, ou Provisão d’El-Rei, para
impugnar a Sentença, que contra ele fora dada, porque
pelo mesmo caso que teve prata, e valia para impetrar
Rescrito, e Provisão, se devia presumir que não era
tão desamparado, que necessitasse de ser ajudado pela
Misericórdia. Isto, contudo, não teria lugar sendo o caso
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Santa Casa da Misericórdia. Macau, 2019. Fotografia: Eloi Scarva.

de morte, porque então se faria o que melhor parecesse
ao Provedor e Irmãos da Mesa, e, neste caso, a caridade
Cristã pedia que o tal preso não fosse desamparado.
No livramento dos presos, e mais coisas, deviam seguir
o regimento, e ordem que lhe desse o Provedor e Mesa,
e seriam obrigados a dar nela conta todos os Domingos
dos termos em que iam os feitos, e do modo com que
se corre com eles estando presente o Solicitador dos
presos, e o Advogado, da Casa para com esta notícia
se prover no que parecesse necessário. Deviam fazer
com que os presos se confessassem, e comungassem
pela Quaresma, e pelos quatro jubileus do Bispado,
que era dia da N.ª S.ª de Assunção em Agosto, e dia
de Todos os Santos o primeiro de Novembro, dia do
Natal, e do Espírito Santo. Deviam prover os presos,
fazendo que do Hospital lhe viesse o comer cada dia,
salvo se a pessoa fosse de qualidade que conviesse mais
dar-lhe o necessário em prata, o que se veria em Mesa
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com a informação dos Mordomos, quando o tal preso
fizesse petição. Teriam particular cuidado dos doentes
informando-se miudamente do que lhes faltasse, e
perguntando se eram visitados pelo Físico e Cirurgião
da Casa, e se havia falta no provimento da botica, e
o mais que fosse necessário para sua cura, e achando
nisto descuido que eles não pudessem remediar,
dariam conta na Mesa, e fariam que se lhe aplicasse o
remédio conveniente. Teriam cuidado de prosseguir as
apelações dos presos, que lhes fossem cometidas, para
que se lhe fizesse justiça, e despachasse com brevidade,
não devendo aceitar apelação alguma, que lhes não
fosse entregue pela Mesa com rubrica da Casa, da qual
constasse que ficasse lançada em livro, e dos termos em
que estivessem as ditas apelações dariam razão na Mesa
aos Domingos. Deveria fazer embarcar os degredados
pelo grande serviço que fazem ao Nº Sº em os tirar
do Tronco, e em aliviar a Casa da despesa que com
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eles fazia, não embarcando nenhum degredado, sem
primeiro lhe entregarem sua Sentença e Carta de guia
com a esmola que se lhe pudesse fazer, dando todos
os meses conta, ao Escrivão da Mesa, da prata que
recebiam do Tesoureiro para livramento, e mais gastos,
dos ditos presos.
Quanto ao Mordomo da Bolsa (Capítulo XVII,
do Compromisso de 1627), indica que o Provedor,
e mais Irmãos da Mesa deviam eleger cada mês um
Irmão, que servisse de Mordomo da Bolsa para
servir na Mesa, o qual seria obrigado a ir à Casa da
Misericórdia todos os dias da Mesa, onde faria em
serviço da Casa tudo o que, pelo Provedor e Mesa lhe
fosse ordenado, e iria ao sábado dar esmola aos Lázaros
conforme ao seu Regimento, que pelo Escrivão da Casa
lhe seria dado. Não faria despesa alguma sem ordem do
Provedor e Mesa, só poderia por si prover as cartas de
guia, que viessem das outras Misericórdias, depois que
o Escrivão tivesse posto nelas que estavam providas.
No fim do mês daria conta de tudo o que recebera e
gastara, diante do Escrivão da Casa, até o mês seguinte,
para se lançar no corrente, e no mes¬mo livro se daria
quitação assinada pela Mesa, depois de tal conta ser
vista e lida nela.
No Compromisso de 1627, Capítulo XVIII,
diz que o Provedor e Irmãos da Mesa também elegiam
cada mês um Irmão para Mordomo da Capela, o qual
teria a seu cargo o que pertence ao culto, e manejo
da Igreja, e faria continuar com as Missas e Ofícios
divinos da Casa, com a maior ordem e veneração, que
for possível. O Mordomo da Capela devia ir muito
cedo à Casa, de que havia de ter as chaves e, em
chegando, correria os Altares para ver se o Sacristão
os tinha convenientemente concertados, e mandar
emendar o que lhe parecesse de consideração, e a
limpar a Igreja, e não consentiria que moço algum,
não sendo de Ministro, subisse os degraus dos Altares,
e posto que pudesse dar as chaves a um moço fiel
para somente as trazer, todavia não seria para abrir
caixa alguma, nem armário, nem casa de fato, e cera,
e muito menos devia consentir que moço algum

recebesse, ou despendesse prata, se não ele por sua
mão a devia contar, ou pesar. Faria que os Capelães,
e mais clérigos, que concorressem a dizer Missa na
Igreja, devia agir com modéstia, e gravidade nela, e
para se evitarem controvérsias, faria que dissessem
primeiro Missa aqueles que primeiro chegassem e
fossem mais contínuos em celebrar pela semana na
Igreja da Misericórdia. Devia mandar cumprir cada
dia as obrigações da Casa que estão escritas na tábua,
e faria exactamente dizer todas as Missas, que algumas
pessoas mandaram dizer por certa intenção na Igreja, e
altares da Misericórdia, satisfazendo ao modo com que
as pedissem, e dando-lhe a esmola costumada. Devia
ordenar os enterramentos dos defuntos ordinários, que
se deviam de sepultar na Cidade, mandando a Tumba
quando fosse possível às horas que os testamenteiros
dos tais defuntos apontassem, e devia receber o que
por este respeito se desse dos que tivessrem posse para
o fazer, que seria, pelo menos, de cinco cruzados, e aos
que fossem pobres, e não tivessem de seu, o mandaria
fazer pelo amor de Deus. Morrendo algum Irmão da
Casa, ou algum menino da Capela, ou pessoa visitada,
não lhe daria sepultura na Igreja se a pedisse, sem a
comunicar na Mesa quando houvesse, ou com o
Escrivão, que devia estar sempre presente e, mandandose abrir a cova, seria precisamente do comprimento e
largura que fosse necessário, e não deixaria pôr letreiro
sobre a tal cova, nem daria sepultura de maneira
que ficasse perpétua, para alguma pessoa, porque a
ninguém se devia conceder. A mesma ordem se devia
guardar com as mulheres e filhos de Irmãos, enquanto
estivessem debaixo de seu poder; nem podia mandar
tanger a campainha e correr as Insígnias para algum
enterramento, ou padecente, sem licença do Provedor,
estando ele na Cidade, ou do Escrivão, não estando
aquele. Falecendo alguma pessoa tão pobre, que não
tivesse mortalha, com que decentemente se pudesse
enterrar, lha mandaria dar à custa da Casa. Teria
cuidado de fazer confessar e comungar os meninos da
Capela, e mais pessoas do serviço da Casa, nos quatro
jubileus do ano. Não seria obrigado a armar Igreja, nem
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fazer outros gastos desta qualidade à sua custa no mês
que servisse o cargo, e assim ficaria em seu arbítrio nas
festas da Casa o que quisesse fazer, contanto que fosse
à custa da Casa. Não devia deixar passar alguma sem a
armar com ramos; porém, nos cheiros, cera, e limpeza
da Igreja e dos Altares, se haverá como lhe parecer
mais conveniente a festa, que viesse em seu mês. Devia
cumprir inteiramente o Regimento que lhe fosse dado,
além do que está na Capela à sua conta, e devia lembrar-se
de advertir a Mesa das coisas em que os Capelães e Sacristão
não guardassem o seu. Sobre o Mordomo da Capela
se carregariam todos os ornamentos, prata, e o mais
que na Casa houvesse, e o que novamente entrasse,
seria obrigado a ver cada coisa por si, e assim mandaria
correr as campainhas com as Insígnias e tanger o sino,
logo que soubesse ser falecido algum Irmão da Casa: e
para chamamento dos Irmãos, e enterramentos, e todo
o mais serviço da Capela, a Confraria não devia ajudarse dos escravos nem dos homens da terra, havendo
Portugueses que o quisessem fazer pelo amor de Deus;
e assim teria cuidado o dito Mordomo de dar círios
brancos às pessoas devotas, que se embarcassem para
longe, para que tirassem nas embarcações esmolas,
que ajudassem a pobreza da Casa, e havendo Bula da
Cruzada devia falar-se com o Comissário dela para lhe
pedir licença, ou se compor com ele sendo necessário.
O dito Mordomo devia ter um caderno em que poria
em lembrança todos os defuntos, que falecessem no
seu mês com testamento, e sem ele, e as esmolas que
deixassem à Casa por seu enterramento, e seria obrigado
a ter todos os testamentos que lhe apresentassem do
princípio até o fim, e achando neles algumas verbas
condicionais da fazenda, ou herança, que os tais defuntos
deixariam a algumas pessoas, que em algum tempo por
qualquer via pudessem pertencer a esta Casa, trasladaria
as tais verbas no fim do dito caderno com declaração do
nome do defunto, e do tempo em que faleceu, e quem
ficou por seu testamenteiro, para o Escrivão, quando o
dito Mordomo no fim do mês lhe entregasse o caderno,
lançar a tal verba com sua declaração no livro das verbas
condicionais, que havia na Casa. O dito Mordomo não
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podia emprestar prata, ornamentos, ou coisa alguma da
Capela sem licença do Provedor, como fica dito no § 10º
do Ca¬pítulo 14º deste Compromisso. Acabando o mês
devia dar conta ao Escrivão da Casa, das Missas que se
dissessem, e das despesas que fizesse.
No mesmo Compromisso (1627), Capítulo XIX,
recomenda que os Mordomos do Hospital deviam ter
muito cuidado de cumprir suas obrigações e Regimento
inteiramente, conforme o seu juramento, com a caridade
e paciência, como convinha aos Enfermos, como gente
mesquinha e miserável que eram, e deviam servir por si
e não por outrém; e nas suas mãos teriam as chaves da
prata, não se fiando de nenhum moço, e muito menos se
for escravo, e o dito Mordomo devia ver por seus olhos o
que o comprador trouxesse e quisesse que se lançasse em
despesa.
No Capítulo XX, do Compromisso de 1627, diz
que devia haver na Casa três Capelães, que tinham a seu
cargo os serviços dela; a saber, um na mesma Casa, outro
no Hospital, e outro em S. Lázaro.
Os Capelães, que houvessem de servir a Casa
deviam ter quatro qualidades; a primeira serem
cristãos velhos, de todas as partes Portugueses, ou
filhos de Portugueses. A segunda, ser pessoas de
virtude, saber, e reputação por onde nunca podiam
ser admitidos, recebidos, nem conservados clérigos
de menos crédito e reputação do que convém à
autoridade e paz da Casa. A terceira, ser de idade
perfeita, pelo que nenhum clérigo seria recebido
antes de ter 30 anos de idade e que não fosse
confessor aprovado. A quarta, ser bons cantores e
dextros no canto de órgão; e sem estas condições
nenhum clérigo seria recebido.
Vagando alguma Capelania, afixar-se-ia um
escrito nas portas da Igreja da Misericórdia, para
que viessem opor-se a ela os clérigos que quisessem;
e correndo opositores, o Provedor mandaria obter
em segredo informação sobre as pessoas que se
apresentassem, pelos Irmãos que não fossem da
Mesa, que melhor e mais comodamente o pudessem
fazer, como se ordena no Capítulo dos Visitadores.
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Para estas informações se fazerem com mais
facilidade, cada Padre que se apresentasse por opositor
daria uma petição em Mesa, em que pondo o seu nome,
devia declarar juntamente a terra de que era natural, os
nomes de seus Pais e terras em que viveram.
Os Capelães não seriam recebidos sem serem
examinados em canto, e mais coisas necessárias ao Culto
Divino, pelos mestres da Capela e das Cerimónias da Sé,
mandando à Mesa os seus pareceres, por escrito cerrados,
para se nela verem com todo o segredo.
Os Capelães podiam ser despedidos pela Mesa,
todas as vezes que se achassem causas justas para isso; e
sendo algum Capelão despedido, devia escrever-se no
livro dos segredos a causa por que o foi, e não podia ser
admitido outra vez, sem levar duas partes inteiras dos
votos dos treze Irmãos da Mesa.
Nenhum dos Capelães da Casa podia pôr outro
em seu lugar, salvo estando doente, ou tendo outro
semelhante impedimento, pelo qual não pudesse
acudir a tempo; e todos seriam obrigados a ir à Casa da
Misericórdia quando se curresse a campainha para sair
a Irmandade fora, assim as Procissões ordinárias, como
a enterrar algum Irmão, ou a acompanhar o Crucifixo
quando saisse a algum padecente.
O Provedor e Irmãos da Mesa deviam ter particular
cuidado de favorecer os Capelães, que mais se avantajassem
no exemplo, virtude, e serviço da Casa, para que os outros
saibam, que se adverte nos merecimentos de cada um; e
assim não somente dariam preferência a eles nas ocupações
mais honrosas e ofícios mais proveitosos, mas também
fariam especial diligência em sua cura, se caíssem em
doença.
No Compromisso de 1893, do Artigo 18º ao 32º
trata da Assembleia Geral da Irmandade, que era constituída
por todos os Irmãos residentes em Macau, sua organização,
eleições para determinados cargos da Mesa Directora,
competências, etc. Nos mesmo Compromisso (de 1893)
trata-se da Mesa Directora (do artigo 33 ao artigo 45), sua
organização (provedor, vice-provedor, secretário, tesoureiro
e cinco vogais), competência de cada um deles, eleição da
Mesa, deliberações da mesma, etc.

Quanto às Eleições, no Compromisso de 1627
(Capítulo V), diz que todos os Irmãos eram obrigados
a juntarem-se na Igreja, no dia de Santa Isabel (que é
quando começa o ano da Irmandade), para fazerem a
eleição dos Eleitores que deveriam eleger o Provedor e
Oficiais da Mesa.
E porque a Invocação desta Santa Confraria era de
Nossa Senhora da Misericórdia, os fundadores e Irmãos
tomarem por orago e dia da festa da dita Confraria o
dia da Visitação, quando Nossa Senhora visitou Santa
Isabel, a dois dias do mês de Julho, porque naquele dia
obrou Nossa Senhora Misericórdia com Santa Isabel
visitando-a e neste dia da Visitação deviam-se juntar
os Irmãos na casa da Misericórdia. O Provedor
e Irmãos que servirem aquele ano sentar-se-iam
na sua Mesa Redonda em que ordinariamente se
assentam, a qual se devia pôr na Igreja no lugar
costumado e os Irmãos nos bancos. E por ordem do
dito Provedor e Irmãos da Mesa, um Capelão da Casa
lerá no púlpito os capítulos do Compromisso que
tratam da Eleição para a todos ser notório a maneira
em que hão-de votar. O Provedor devia dar Juramento
ao Escrivão e ao Pregador (cujo ofício será tomar os
votos com o Escrivão, salvo em caso que for impedido),
que bem e verdadeiramente tomasse os ditos votos. E
tomado o dito Juramento sentar-se-iam numa mesa
apartados por si e deviam tomar os votos começando
pelo Provedor e Irmãos da Mesa, dando-lhes primeiro
juramento dos Santos Evangelhos, que cada um deles
nomeasse dez Irmãos, cinco Nobres e cinco Oficiais,
os quais deveriam escolher Provedor e Oficiais que no
ano seguinte deveriam servir a Nosso Senhor, nesta
Irmandade.
No dia de S. Lourenço, a dez de Agosto, à
tarde deviam juntar-se toda a Irmandade na Igreja da
Misericórdia, devendo tomar-se os votos dos Eleitores,
votando em doze Definidores, em que deviam entrar
dois Letrados. Acabada a Eleição, o Provedor, e mais
Irmãos da Mesa, deviam recolher as pautas, e ficando
sós na Casa do Despacho com o Padre, que devia
assistir ao tomar dos votos, verificariam os votos para
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verem os nomes dos Irmãos que mais votos levaram:
o seu ofício seria aconselhar a Mesa nos negócios para
que fossem chamados, e juntamente nomeariam a
Mesa, para concorrerem com os doze Adjuntos, dois
Teólogos de cada uma das Religiões desta Cidade,
havendo-se entre elas alternativamente para serem
chamados quando parecer ao Provedor, e Irmãos
da Mesa, quando conviesse que houvesse parecer de
Teólogos.
Escusando-se pelo decurso do ano, alguns dos
Irmãos eleitos, ou ausentando-se de maneira que
não pudessem servir a Mesa, seria chamado em seu
lugar o Irmão que houvesse sido Provedor, dos mais
modernos, e não achando, chamaria o que tivesse sido
Escrivão, e após estes os Tesoureiros; e em último lugar
os que tivessem sido Mordomos dos Presos, porque
todos estes Irmãos eram sempre pessoas de qualidade
e experiência dos negócios da Casa.
No dia de S. Lourenço far-se-ia nova Eleição
dos Definidores. Logo que os Eleitos aceitassem a sua
nomeação, jurariam de servir o cargo com a fidelidade,
segredo, e inteireza devida, continuando nele não
somente com os oficiais da Mesa, que naquele ano
servissem, até ao dia da Santa Isabel, mas com os novos,
que no tal dia se elegessem, até o dia de S. Lourenço,
cumprindo um ano inteiro em sua ocupação.
Ainda que a Junta pudesse tomar resolução
com a Mesa em todos os casos extraordinários que
ocorressem, e suas definições tinham a mesma força de
Compromisso, e podiam interpretar e alterar, contudo,
nunca o podiam fazer em cinco coisas, por que não
convinha que pudesse haver nelas dispensação. A
primeira, era acrescentar o número dos Irmãos; a
segunda, remover o que no Capítulo segundo se
dispõem na matéria das informações, ou dispensar na
matéria das qualidades e idades; a terceira, emprestar
prata da Casa, ou gastar-se do depósito ainda que fosse
por empréstimo; a quarta, pedir a Sua Santidade que
comutasse algum legado em outra coisa, ainda que
parecesse em benefício do defunto que o deixou; a
quinta, era enterrar a Irmandade alguma pessoa, que
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não fosse Irmão, salvo se fosse Príncipe, e no que se
refere a dar créditos para Portugal, e outras partes
ultramarinas, poderia a Mesa com a Junta fazer o que
lhe parecesse melhor para o serviço de Deus e bem das
partes, procurando que lhes fossem suas heranças e
legados com segurança.
No Compromisso de 1627, Capítulo XXXV, diz
que com o fim de se votar nas Casas da Misericórdia
por favas brancas e pretas, seja para os Irmãos com
liberdade, e sem respeito ou temor de poder votar no
que mais convenha, à conservação e autoridade de sua
Irmandade, e as mais das matérias que nela se tratam
se hajam de resolver por esta via, com que cessam os
muitos respeitos, pontos, e riscos, que pode haver
nestas partes, se guardará (quando o caso pedir) a
ordem seguinte:
Para se votar por favas, deviam pôr-se ao pé do
Crucifixo as que parecerem necessárias, e uma bolsa
em que cada Irmão devia lançar a sua, ou branca ou
preta, conforme entendesse, começando pelo Provedor
e acabando no Escrivão, o qual trazendo a bolsa devia
lançar na Mesa as favas que nela estiverem, e sendo
tantas quantas foram as pessoas que votaram, se
determinará a proposta (segundo sua qualidade) por
mais favas brancas, ou pretas.
Assistência
Quanto aos Dotes das Órfãs (Capítulo XXV),
do Compromisso de 1627, que estavam debaixo
da administração da Santa Casa da Misericórdia,
deviam-se guardar exactamente todas as condições e
circunstâncias que os testadores apontassem em seus
testamentos.
As órfãs que pedissem ser dotadas nesta Cidade
deviam ir em pessoa à Mesa dar suas petições para
que se tivessem maior notícia das suas pessoas, e para
constar da sua pobreza, deviam levar, com as petições,
certidões do Juiz das Órfãs do que lhes ficou de
legitima, ou do que tivessem por qualquer outra via.
E nas petições que levassem deviam declarar
quatro coisas: a primeira, seria os nomes de seus Pais,
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a terra onde nasceram, e rua em que moraram; a
segunda, a qualidade, e merecimentos de seus Pais, tais
que devessem por isso ser respeitados em seus dotes;
a terceira, seria a idade que tinham e desamparo em
que viviam, para se ver o perigo que há em se lhes não
acudir com o remédio; a quarta, o consentimento para
se tirarem as informações necessárias e que o dote se
lhe desse com as condições apontadas.
Tanto que a petição fosse dada na Mesa pela órfã
que a trouxesse, o Escrivão devia tomar em lembrança
num Livro que para este efeito devia haver, seu nome,
e os de seus Pais, partes, e idade que se julgasse, e a
terra de que era natural, e a rua em que vivia. Feito
isto, o Provedor devia recolher a petição cometendo-a
aos Irmãos da Irmandade que não fossem da Mesa,
pra que tirassem as informações. Os Irmãos a quem
as informações se cometessem, as fariam por escrito
e com par¬ticular cuidado, para que se averiguasse a
verdade sem desacreditar as órfãs, por ser um assunto
tão importante e em que se arriscava o crédito da
Irmandade da Misericórdia.
A primeira diligência que deviam fazer estes
Irmãos informadores, era irem pessoalmente à Casa da
Órfã de que se tratava, para ver o modo em que estava
e saber delas as coisas que lhes parecessem necessárias
para maior clareza do que em sua informação
perguntavam. Mas deviam ter muito cuidado para
que não acontecesse ficar alguma órfã sem dote e com
afronta, à conta das informações se fazerem com menos
tento do que era necessário para se fazer melhor, e com
menos trabalho a repartição dos dotes; o Escrivão devia
fazer uma folha antes dos votos, da prata que havia e
a quantia de cada dote, e das condições com que se
haviam de prover, para que o Provedor e mais Irmãos
soubessem o que podiam e deviam fazer.
Chegado o dia em que se havia de votar, e o dote
que se propusesse fosse de quantia certa, o Provedor
nomearia três órfãs das de mais merecimentos para que
a Mesa escolhesse por votos a que lhe parecesse, e assim
se faria em todos os mais dotes de quantia certa; e para
os de quantia incerta nomearia duas órfãs somente.

O Provedor, e mais Irmãos da Mesa, estando
neste acto, não poderiam votar em nenhuma órfã, que
fosse de menos de catorze anos, e de mais de trinta,
salvo se o testador expressamente mandasse o contrário,
e muito menos o fariam em pessoa que tivesse Pai, ou
que não fosse bem acreditada na virtude, ou que tivesse
esposo jurado, ou em viúva, ou em pessoa que pudesse
casar por outra via, ou que servisse a quem lhe pudesse
dar algum remédio, ou em pessoa que já tivesse outro
dote da Misericórdia, ainda que fosse menor.
Entre as órfãs que tivessem partes e merecimentos
para ser dotadas, precederiam a todas as que
estivessem no recolhimento (se houvesse), por serem
as verdadeiras filhas da Casa da Misericórdia, e no
segundo de precedência ficariam as órfãs mais virtuosas,
desamparadas, e bem parecidas, pelo perigo a que
estavam expostas; no terceiro, entrariam as órfãs filhas
de Irmãos; no quarto, as filhas das pessoas visitadas; no
quinto, as naturais desta Cidade; e, no último, as de
fora dela, e com partes iguais de virtudes, desamparo
e parecer, precederiam as de maior qualidade, e que
tivessem Pais de mais serviços e merecimentos.
Feitas as eleições conforme o número de dotes,
o Escrivão passaria promessa às que fossem escolhidas,
declarando as condições com que foram dotadas, e
faria assento no Livro apontando a idade de que se
achou ser a tal órfã, e este assento seria assinado por
toda a Mesa, porém, nenhumas destas coisas se faria
sem primeiro se declarar às órfãs a qualidade de seus
dotes, e as condições com que foram providas, e elas
os aceitassem; tanto que as órfãs escolhidas tivessem
promessas de seus dotes, seriam obrigadas a casar-se no
tempo que nas tais promessas se lhes limitasse sob pena
de os perderem.
As órfãs que forem dotadas com dotes que não
tinham reformação, não poderiam ser segunda vez
dotadas com os mesmos dotes com que o fariam de
primeiro, e sendo-o com outros dotes segunda vez, se
não casarem com eles dentro no tempo que lhes fosse
limitado, não poderiam tornar a ser dotadas terceira
vez com nenhum dote.
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As órfãs, além de perderem os dotes nos casos
apontados, os perderiam também se se embarcassem
para ir viver fora da Cidade sem licença da Mesa por
escrito, e o mesmo seria todas as vezes que se adiasse, que
houvesse erro substancial em sua primeira informação,
e o mesmo se guardaria adiando-se nelas mudanças, ou
de pobrezas, ou de reputação, porque se acaso viessem
a herdar fazenda de notável consideração não era razão
que outras a esta conta ficassem defraudadas, e muito
menos justo seria casarem com dotes da Casa aquelas
que se não conservassem em honestidade e virtude,
que a instituição do seu dote pedia.
Contratando-se as órfãs em seus casamentos o
fariam saber à Mesa, para o Provedor e mais Irmãos lhe
assinarem o dia em que viriam a receber-se na Igreja da
Misericórdia, e assinaria o Provedor com os mais Irmãos
da Mesa que pudessem estar presentes entregando-lhes
logo seus dotes, e se não recebessm deste modo não
seria a Mesa obrigada a lhes cumprir as promessas, e
com nenhuma órfã a Mesa podia dispensar para que
se recebesse fora da Misericórdia, senão com as pessoas
que estivessem no Recolhimento, recebendo-se na sua
mesma Capela e ao pé dos assentos que estivessem
feitos nos Livros dos Dotes se faria declaração do dia
em que se receberiam com os nomes dos maridos, e
dos seus Pais, e Mães.
No Capítulo XXVII, do Compromisso de 1627,
diz que os Cativos que fizerem petições pedindo esmola
para ajuda de seu resgate declararão a qualidade de suas
pessoas, idade que tem lugar, o tempo em que foram
cativos, e parte em que de presente estão, e assim mais
dirão se tem alguma prata, ou esmola certa para seu
resgate, e a quantidade que lhes falta para ser postos em
liberdade. Apresentada a petição o Provedor e a Mesa
deviam mandar fazer as diligências necessárias sobre o
que o Cativo disser nela, e muito particularmente sobre
o desamparo, e trabalho, serviços, e merecimentos se
os alegar, pedindo-se juntamente certidão de algum
Capitão das fronteiras, que estivesse perto do lugar
do cativeiro e no mais perguntando ao menos duas
testemunhas dignas de crédito. Feitas as diligências o
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Provedor e a Mesa poderiam dar ao tal Cativo para
ajuda do seu resgate conforme a qualidade de pessoa
que a pedisse, e a possibilidade da Casa. Despachadas
as ditas petições, o Escrivão da Casa passaria certidão
da promessa ao procurador do Cativo, e faria assento
no Livro assinado por toda a Mesa.
Religiosidade
Quanto ao Capítulo XXIII, do Compromisso de
1627, sobre os Meninos Desamparados, refere que os
Meninos cujas Mães adoecessem, ou os não pudessem
criar por sua muita pobreza, ou que elas falecendo
ficassem desamparados de tal maneira que não se lhes
acudindo em todo, ou em parte, com o necessário para
sua criação pudessem perecer, a estes se deviam prover
da maneira que parecesse ao Provedor e Irmãos.
Vindo alguns enjeitados à Santa Casa da
Misericórdia, dar-se-iam a criar com a prata que para
isso era obrigada a dar à Cidade, na forma que se
dispunha a lei do Reino.
E quanto às Almas do Purgatório, no
Compromisso de 1627 (Capítulo XXIV), diz-se que
devia haver duas campainhas, tangendo à noite pelas
ruas, e quem as levasse iria dizendo em alta voz a oração
seguinte:
“Fiéis Cristãos servos de Jesus Cristo lembrai-vos
das almas que estão no fogo do Purgatório, e das que
estão em pecado mortal, e ajudai-as com um Padre
Nosso, e com uma Avé Maria para que o Senhor se
lembre de vós, e vos perdoe vossos pecados. Amen.”
E os Visitadores dos bairros deviam cuidar de
saber, quando os visitassem, se se dizia a dita oração, e
se se corriam as campainhas.
No Compromisso de 1627, Capítulo 22º,
sobre o Enterramento dos Irmãos, diz que quando
falecesse algum Irmão da Irmandade, deviam dar
recado ao Mordomo da Capela para o enterrar, dando
conhecimento ao Provedor, ou a quem estivesse no seu
lugar. Sendo Irmão mandaria que andassem as campas
manuais e se tangesse o sino da Casa para se ajuntar a
Irmandade, e todos os Irmãos que as ouvissem seriam
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obrigados sob cargo do Juramento que tinham tomado
a ir à Casa não tendo lícita ocupação que os escusasse
para com seus balandraus e capelos pretos e círios
brancos levarem o dito Irmão a enterrar onde deixasse
ordenado que o enterrassem, não sendo fora dos
arrabaldes da Cidade; e os Irmãos da Mesa trariam nos
seus balandraus cruzes de veludo azul e levariam a tumba
e tocheiros e o Provedor iria diante da Tumba com a
vara na mão, e um dos Irmãos que servissem aquela
semana nos enterramentos iria no meio da Irmandade
regendo a Procissão, e outro diante da Bandeira com
suas varas na mão, e seriam todos obrigados a rezar,
pela alma do defunto, catorze vezes o Pater Nosso
Senhor e Avé Maria, e a estar ao ofício da cova que
se dissesse por sua alma na Igreja onde o enterrassem,
e ao outro dia lhe diriam na Misericórdia, no AltarMór, uma Missa rezada à custa da Casa, e o mesmo
se faria por qualquer Irmão ausente, sabendo-se
certo que era falecido e essa mesma maneira se teria
de enterramento, com as mulheres dos ditos Irmãos e
com as Viúvas que não casassem a segunda vez, e com
os filhos e filhas de idade de quinze anos para cima,
que debaixo de seu poder e administração estivessem,
e os Irmãos não seriam obrigados a estar aos ofícios
que lhes fizessem nos dias de seus enterramentos, nem
de lhe mandar dizer Missa na Casa, e por cada um
destes defuntos a que a Irmandade tinha obrigação se
diria um Responso pelos Capelães da Casa sobre sua
sepultura as viúvas, mulheres dos Irmãos defuntos que
vivessem honestamente.
E toda a outra pessoa de qualquer qualidade e
condição que fosse, ainda que deixasse muito grande
herança e muita cópia de dinheiro à Casa, como não
fosse Irmão não seria enterrado pela Irmandade nem
com a Tumba dela, excepto Vice-Reis ou Governadores
e suas mulheres e filhos. Porém, os Irmãos da
Misericórdia de qualquer Fortaleza daquele Estado se
enterrariam na forma sobredita como se fossem Irmãos
daquela Casa, o que não haveria lugar em seus filhos
e mulheres, e isto se entenderia não vindo para ser
moradores naturais.

Os dois Irmãos que cada semana se ocupavam
nos enterramentos ordinários dos defuntos, seriam
um nobre e um oficial, como sempre se usou, e
levariam suas varas nas mãos e quando saissem da
Casa até porem o defunto na cova, o Nobre iria
diante da Tumba e o oficial diante da Bandeira, e
à volta para a Casa trocariam os lugares, de maneira
que o nobre tornasse diante da Bandeira e o oficial
diante da Tumba, e quando um só Irmão acudisse iria
diante da Bandeira.
Economia
Quanto aos Fundos, no Compromisso de 1627
(Capítulo XXII), diz que se alguma pessoa deixasse a
Casa da Misericórdia por herdeira ou testamenteira,
a primeira coisa que a Mesa havia de fazer, seria
deliberar se convinha ao bem da Casa, e do Defunto,
que lhe entregasse a disposição de suas coisas, aceitar
ou não; e para que a resolução se tomasse com mais
clareza e certeza, chamaria a Mesa os Letrados que
lhe parecesse, ou o Escrivão em nome dela, e com sua
ordem se iria com eles aconselhar; e, dando-lhes conta
de todo o negócio, lhes entregaria testamento e mais
papéis que houvesse, para que vissem tudo com mais
vagar, conforme as coisas pedissem, e as circunstâncias
permitissem.
Se a fazenda que o Testador deixava não fosse
certa e líquida, de maneira que logo por ela se pudesse
cumprir o Testamento, a Mesa não poderia aceitar a
ser testamenteira. E porque podia suceder que alguma
pessoa, das que se encomendavam à Casa, deixasse
sua prata espalhada, de modo a que não tivesse para
se pagarem suas dívidas, mas que poderia arranjar-se
vendendo-se alguns bens em quantia bastante para
se dar cumprimento aos tais testamentos, assim a
Santa Casa podia aceitar, não havendo outra causa
que a impedisse, tendo o cuidado de não cumprir os
legados que deixasse o defunto, senão depois de se ter
arrecadado tudo o que pertencia ao defunto, para se
ver se havia quantia bastante para satisfação de todos
os legados; e não havendo se dará pró rata a cada um o
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que lhe coubesse, o que não haveria lugar nos credores
do defunto, porque a estes se satisfaria conforme a
precedência de suas dívidas, e das sentenças e mandados
que houvessem, para poderem ser pagos delas.
Parecendo à Mesa que devia aceitar a
Testamentária, nunca a poderia aceitar senão a benefício
do Inventário, conformando-se com a vontade do
defunto; porém, se no tal testamento se instituisse
Capela, que havia de ter Capelão certo, a Mesa a não
aceitaria sem reservar de parte o que parecesse para as
despesas da fábrica e com conselho da Junta.
Aceite a herança ou testamentária, o Provedor
e Mesa deviam ordenar as coisas de maneira que,
dentro de um mês, o Escrivão e Tesoureiro fizessem
o Inventário de todos os bens móveis e de raiz,
que pertenciam ao defunto, cujo testa¬mento
e inventário se lançariam no livro corrente dos
Inventários, continuando ao pé dele com as ma¬is
coisas pertencentes à sua execução.
E não se despenderia fazenda alguma do
Testador com coisas pertencentes à Casa, sem
primeiro se pagarem as dívidas e se cumprirem os
legados que ele deixou em seu testamento, com toda a
diligência e fidelidade devida, e sendo os tais legados
de qualidade que se não pudessem logo cumprir, por
terem a execução vagarosa, ou por haver dúvida sobre
ele, se depositaria a quantia de tais legados no Cofre
do Depósito. E sem depositar a prata nesta forma,
não poderia a Mesa despender o remanescente; e se
o Provedor o mandasse gastar seria obrigado a pagar
tudo o que por sua ordem se despendesse.
Logo que a Casa entrasse em posse da fazenda
do defunto, mandaria logo a Mesa vender todos os
bens móveis e de raiz que lhe fossem deixados, e para
este efeito se riam postos publicamente em Leilão
e se arrematariam a quem por eles mais desse, em
presença do Escrivão da Mesa e Tesoureiro, que em
pessoa assistiriam, e nestas vendas não poderiam
fazer lançamento, nem por si nem por outro Irmão
da Mesa, sob pena da compra e da arrematação
ficar nula.
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Tendo o defunto alguma fazenda fora da terra, e
não querendo os herdeiros ou legatários tomarem nela
a parte que lhes coubesse e a seu risco, se venderiam
em Leilão, ficando a pessoa que a comprasse obrigada a
pagar o preço dela ao tempo da sua arrematação, para o
que se faria declaração no livro dos conhecimentos, em
que o dito comprador assinaria com o Escrivão da Casa.
Se o Testador deixasse alguma fazenda de raiz à
Casa da Misericórdia, com declaração que alguma outra
pessoa a logre na sua vida, e que por sua morte fosse para
a Santa Casa, não poderia a Mesa vender os ditos bens
em vida da tal pessoa.
E havendo-se de pagar algum legado a pessoa,
ou pessoas, que ao tal tempo não estivessem presentes,
ou se não soubesse onde estavam, ou houvesse
qualquer inconveniente para logo se não pudesse
com efeito cumprir a vontade do defunto, a prata que
nos ditos legados se montasse, guardar-se-ia no cofre
do depósito, com declaração distinta para o que era;
porque cessando o inconveniente e ouvindo a dita
pessoa, ou pessoas, a quem se houvesse de pagar, se
pudesse logo cumprir.
Se alguma pessoa quisesse na sua vida renunciar
aos bens de raiz que possuía, ficando a Casa da
Misericórdia em obrigação de lhe dar, ou por toda a
vida, ou por alguns anos, certa porção ou quantidade
de prata, não poderia a Mesa fazer o tal conserto
nem aceitar a tal renunciação, enquanto a Casa da
Misericórdia não tivesse renda bastante para cumprir
com as obrigações que tinha a seu cargo. O Provedor, e
Mesa, com o parecer da Junta poderiam ir reservando
das rendas e fazendas, que lhe deixarem toda aquela
parte que lhes parecesse conveniente para as ditas
obrigações, no que se teria particular cuidado, porque
a experiência mostrava que era mais serviço de Deus
ter a Casa da Misericórdia renda bastante, para as
obrigações e provimentos ordinários, que o costume
e o tempo tinha já feito forçosos; do que esperar pela
incerteza das esmolas, que vinham a ela com tão
grande detrimento dos pobres, que viviam só das que
a Misericórdia lhes fazia a uns cada mês, a outros cada
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semana, e a muitos cada dia; porém essa reserva não
teria lugar, nem nas fazendas,que se deixassem com
expressa obrigação de logo se venderem, nem naquelas
que se deixassem para certo e determinado efeito, fora
das obrigações ordinárias da mesma Casa.
E para terem princípio as rendas de que a Casa
tinha necessidade, e lhe eram permitidas, tanto que
alguma propriedade fosse deixada à Casa, por qualquer
via que fosse e se tomasse posse dela, o Provedor e
Irmãos da Mesa, e Adjuntos, veriam e determinariam o
que convinha fazer da tal propriedade; e determinando
o que convinha ficar para a Casa arrecadar, ou aforar,
fariam assento da dita determinação, e parecendo-lhe
o contrário, mandariam ao Tesoureiro fazer a venda na
forma que a devia fazer.
Ficando a Casa por testamenteira de algum
defunto, poderia levar de tudo o que arrecadasse do dito
defunto, para ajuda da paga dos ofícios da Casa, o que
se levava na Misericórdia de Goa (e o mesmo seria do
que arrecadasse pertencentes aos ausentes de Portugal,
e mais Reinos da Europa), com tudo isto se devia
entender quando o dito defunto não deixasse à Casa,
em metade ou em todo, por herdeira de sua fazenda,
porque deixando-a bastantemente se compensava com
a herança, ou com parte dela, o trabalho que se levasse
na dita arrecadação.
E porque alguns defuntos, que nestas partes
faleciam e deixavam a Casa por sua testamenteira, e
declaravam em seus testamentos terem Pais, ou Mães
no Reino, ou outros herdeiros a quem deixavam o seu,
e que por não terem cartas suas, nem novas certas,
não sabiam se eram vivos, ou mortos, e que sendo os
tais herdeiros falecidos ao tempo de seus falecimentos
deixavam a Casa por herdeira de sua fazenda, ou em
todo, ou em parte; e quando isto acontecesse não se
deviam enviar os tais testamentos logo ao Reino, e
somente se escreveria nas primeiras embarcações, que
para lá fossem, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
e as mais Misericórdias dos lugares aonde os herdeiros
nomeados nos tais testamentos fossem moradores,
ou as mais chegadas ou vizinhas a eles, dizendo que

em tal parte eram moradores tais pessoas, ou pessoa;
que saibam, e se informem delas particularmente na
verdade, e se tinham cá na Índia algum filho, ou filha,
ou marido, ou outros parentes, e os nomes deles, e
de seus Pais, e Mães, e onde moravam, e o ano em
que vieram; para, por este modo, se pudesse entender
se eram essas pessoas vivas, e as mesmas referidas no
testamento. Porém, os legados e obrigações que os
ditos defuntos deixassem, tanto que suas fazendas
fossem arrecadadas, se cumpririam de sua terça ou
do monte mor, segundo direito for conforme ao que
deixassem declarado, e o remanescente que na dita
herança se montasse, enquanto do Reino ou de outra
parte não viesse a dita informação e diligência, estaria
metido no cofre do depósito e carregado no livro dele
com as ditas declarações sem se despender em outra
coisa alguma.
No Compromisso de 1893 (Capítulo VI,
artigo 51º), explica-se que os fundos da Irmandade
provêm: dos rendimentos dos bens pertencentes
à Santa Casa ou a seu cargo; dos rendimentos dos
capitais e bens que a Irmandade viesse a adquirir; de
donativos, esmolas, contribuições, bazares, récitas e
da lotaria; dos subsídios que recebesse do Governo,
Câmara Municipal ou outra; da venda dos artefactos
manufacturados nos estabelecimentos da Santa Casa
e do rendimento do trabalho das pessoas recolhidas
nesses estabelecimentos; da contribuição dos doentes
recolhidos no Hospital da Misericórdia (e não
indigente).
No artigo 54º, diz-se que os fundos podiam ser
aplicados em: compra de prédios urbanos, de acções
de Bancos e outras associações de responsabilidade
limitada, em empréstimos (sob hipoteca de prédios
urbanos ou garantia de acções daqueles bancos ou
associações). Mas os capitais da Irmandade (ou
confiados à sua administração) não podiam ser
empregues na compra de prédios ou acções, a não
ser com voto afirmativo de 2/3 dos Irmãos da Mesa
Directora, o mesmo se passando quando se tratar de
garantir qualquer empréstimo.
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No artigo 52º, indica-se que a Irmandade aceitava
legados e doações sob certas condições, tais como: as
despesas (administração, conservação e melhoramento
desses bens e capitais) deveriam recair sobre os mesmos
bens e capitais; a quarta parte do rendimento total que
houvesse, reverteria para a Santa Casa; guardar-se-iam
sempre contas especiais no referente à escrituração
destes capitais e bens.
Haveria na Santa Casa um Cofre do Depósito
para se guardar toda a prata, que seria fechado com
quatro chaves, sendo uma para o Provedor, outra para
o Escrivão, outra para o Tesoureiro e outra para um
dos Conselheiros (escolhido pelo Provedor).
Conclusão
O século XVII havia gerado larga continuidade
à situação das Misericórdias enquanto órgãos de
poder local e, em muitos aspectos, reforçou a
autonomia de muitas delas, que viram aprovados os
seus compromissos específicos, pois as Confrarias
seguiam o Compromisso da Misericórdia de Lisboa,
publicado em 1618, mas podiam interpretá-lo, alterálo e adaptá-lo às realidades locais. Esta autonomia,

em especial nos meios ultramarinos, assentava
igualmente em patrimónios locais, constituídos pelas
Misericórdias, conforme iam aparecendo legados pios
e de acordo com os vínculos que estes instituíam. Foi
assim que surgiu o Compromisso de 1627, o primeiro
da Santa Casa de Macau, seguindo o da Misericórdia
de Goa, que, por sua vez, seguia o da casa-mãe de
Lisboa.
Verifica-se, pois, uma estabilidade e
especialização estatutária, na longa duração,
comprovada pelo facto de o seu compromisso se
manter o mesmo até ao século XIX, quando a
irmandade teve de se adaptar a uma assistência já com
grande intervenção estatal e pública.
Por seu lado, colocado sob um forte princípio
de reorganização e reforma da Misericórdia de Macau,
o Compromisso de 1893 constitui um elemento
normativo basilar na vida histórica da Santa Casa
Macaense, responsabilizando-se por reestruturar uma
experiência confraternal que, depois de continuadas
crises no advento da contemporaneidade, conseguiu
voltar a ocupar um espaço ainda hoje importante na
assistência e protecção sociais.
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Luís Gonzaga Gomes

Um “Filho da Terra” Pedagogo e Promotor da Identidade de
Macau e do Diálogo Intercultural Luso-Chinês
AURELIANO BARATA*

RESUMO: Neste artigo pretendemos revisitar Gonzaga Gomes à luz dos novos estudos
entretanto realizados, e analisar a acção de Luís Gonzaga Gomes como professor
e pedagogo, mas também como promotor da identidade de Macau e do diálogo
intercultural luso-chinês.
A Dissertação de Doutoramento (2018) da professora Han Lili, Luís Gonzaga
Gomes, Filho da Terra: divulgador e tradutor de imagens da China e de Macau, e o
seu artigo Contributo da adjetivação na construção da identidade macaense – estudo
da obra Curiosidade de Macau Antiga, de Luís Gonzaga Gomes (2013).
O Dr. Jin Guoping como tradutor de, pelo menos duas obras, de Gonzaga Gomes:
a Mensagem de Fernando Pessoa para Chinês, e a Breve Monografia de Macau, para
Português (2009), a partir da versão de Zhao Chunchen de 1988.
Os trabalhos de Mónica Simas, Fernando Serafim e Vanessa Sergio, autora de uma
dissertação de Doutoramento em Nanterre (França), sobre o título Macao, vie
culturelle et littéraire d´expression portugaise au milieu du XXème – Luís Gonzaga
Gomes “Fils de la terre".
Tradutor ou simplesmente divulgador para a maioria, parece haver consenso
sobre a importância da obra de Luís Gonzaga Gomes como promotor do diálogo
intercultural luso-chinês e, desta forma, a relevância do seu contributo para a
identidade de Macau.

PALAVRASCHAVE: Luis Gonzaga Gomes; “Filho da terra”; Bibliófilo; Coleccionador; Escritor; Identidade;
Diálogo intercultural; Professor; Intérprete; Jornalista; Língua sínica; Sinólogo; Músico.
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Introdução
Luís Gonzaga Gomes nasceu em Macau em 11
de Julho de 1907, filho de um casal de professores,
Joaquim Francisco Xavier Gomes e Sara Carolina da
Encarnação. Ele era, em 1916, professor do Instituto
Comercial, anexo ao Liceu, e ela directora da Escola
Central do sexo feminino.1 Segundo Aresta (2016:4748), tratava-se de uma família culta e informada,
economicamente desafogada, com gostos musicais e
artísticos requintados a que não faltava a paixão pelo
mobiliário e pela porcelana chinesa.
O investigador Dr. Luís Sá e Cunha afirma
que Luís Gonzaga Gomes “foi o último sinólogo
de uma grande escola e de uma grande geração de
sinólogos. Foi professor. […] e onde esteve, começou
a dizer que era preciso ensinar chinês nas escolas dos
miúdos portugueses.” E acrescenta: “Tem 100 livros
publicados, uma coisa enorme, esteve em todo o
lado, fez parte de tudo.”2
De facto, Gonzaga Gomes foi um cidadão de
Macau de corpo inteiro. “Esteve em todo o lado, e fez
parte de tudo”, eis uma feliz síntese de Sá e Cunha para
definir a personalidade de Luís Gonzaga Gomes.
Foi conservador do Museu Luís de Camões,
director-bibliotecário interino da Biblioteca de Macau
e, nessa condição, dirigiu a terceira série dos “Arquivos
de Macau” até à sua morte, em 1976. Foi vice-presidente e presidente em exercício do Leal Senado,
vogal da Comissão de Terras, secretário da comissão
da Defesa e Valorização do Património Artístico e
Histórico da Província de Macau, secretário da comissão
de instalação do Arquivo Central de Macau, vogal-secretário da comissão Provincial da União Nacional.
Foi, também, secretário e grande impulsionador da
delegação de Macau do Círculo de Cultura Musical,3
do Círculo Cultural de Macau,4 que editou a revista
trilingue Mosaico, secretário da União Desportiva
Macaense, tesoureiro do Grupo de Amadores de Teatro
e Música, director do Boletim do Instituto Luís de
Camões. Na área da comunicação social, foi director
da Emissora de Macau, correspondente da então
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Capa da Revista “Mosaico” vol. XXIX, de Francisco de Moura do Instituto
Internacional de Macau.

Agência Noticiosa de Informação (ANI),5 chefe de
redacção e administrador da revista Renascimento,
secretário-geral e redactor do diário Notícias de
Macau. Colaborou ainda em numerosas publicações
periódicas locais, nacionais e internacionais
(RANGEL, 2007:14-15). Também pertenceu ao
Rotary Club de Macau, fundado em 1947, de que foi
presidente em 1960-1961, e em 1968-1969, tendo
tido por secretários, respectivamente Henrique de
Senna Fernandes, e Edmundo M. Marques.6
Gonzaga Gomes foi tudo isso: intérprete oficial,
professor, músico, melómano, jornalista e radialista,
escritor e tradutor, bibliófilo e coleccionador de arte
chinesa. Segundo Rangel, ainda aluno da escola
primária, estudava violino com a irmã de Gonzaga
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Gomes, Maria Margarida Gomes, deslocando-se duas
a três vezes por semana à sua residência. Falava com
Gonzaga Gomes e “admirava a sua vasta biblioteca,
os seus objectos de arte chinesa e a sua imensa
colecção de fitas gravadas e discos de música clássica"
(2007:23).
Afonso Correia, seu contemporâneo e
admirador, dedicou-lhe algumas páginas do seu
livro, Macau, Terra Nossa. Solar de Portugal no
Oriente, editado em 1951 pela Imprensa Nacional de
Macau.7 Considerou Gonzaga Gomes “um bibliófilo
de aturado estudo”, acrescentando não conhecer
em Macau “um intelectual que tanto se firmasse na
ânsia de iluminar o cérebro, com o desejo de repartir
pelas gentes largas somas da sua riqueza espiritual
(RANGEL, 2007:20).
Também Joaquim Morais Alves (1923-2003),
seu colega e vizinho, referiu que Gonzaga Gomes
era muito desprendido do dinheiro pois o que

“Macau, Terra Nossa, Solar de Portugal no Oriente”, de Afonso Correia.
Imprensa Nacional de Macau, 1951.

ganhava investia em discos e livros novos e velhos que
procurava nos alfarrabistas (RANGEL, 2007:19).
Partindo de textos publicados no Jornal de Macau
de 1919 e 1929 pelo Dr. Manuel da Silva Mendes
sobre a estética da cidade de Macau e o desleixo a
que tinha sido votada a sua documentação histórica,
pretendemos analisar a acção de Luís Gonzaga
Gomes, como professor e pedagogo, mas também
como promotor da identidade de Macau e do diálogo
intercultural luso-chinês, à luz dos novos estudos sobre
esta personalidade.
Desde logo a dissertação de Doutoramento (2018)
da professora do Instituto Politécnico de Macau, Han
Lili, sob o título Luís Gonzaga Gomes, Filho da Terra:
divulgador e tradutor de imagens da China e de Macau.
Mas também do seu artigo Contributo da adjetivação
na construção da identidade macaense – estudo da obra
Curiosidades de Macau Antiga, de Luís Gonzaga Gomes
(2013).
Registe-se também o trabalho do Dr. Jin
Guoping, como tradutor de, pelo menos duas obras,
anteriormente traduzidas por Gonzaga Gomes, em
parte ou no todo: a Mensagem de Fernando Pessoa,
para Chinês, e a Breve Monografia de Macau, para
Português (2009), numa edição da Fundação Macau,
a partir da versão de Zhao Chunchen, publicada em
Cantão em 1988.
Citaremos muitos outros autores, como os
brasileiros Mónica Simas e Fernando Serafim, para
além de Vanessa Sergio, autora de uma dissertação de
Doutoramento em Nanterre (França), em 2012, sobre
o título Macao, vie culturelle et littéraire d´expression
portugaise au mullieu de XX.e siècle – Luís Gonzaga
Gomes “Fils de la terre”. Isto é, Macau, via cultural e
literária de expressão portuguesa em meados do século
XX – Luís Gonzaga Gomes “Filho da terra” (tradução
nossa), onde no Capítulo IV a autora analisa as
obras traduzidas por Gonzaga Gomes (pp.345-486).
Faremos igualmente referência à professora e filóloga
Graciete Batalha e ao investigador António Aresta,
entre outros.
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Para além da contextualização do momento
histórico de Macau à data do nascimento de Luís
Gonzaga Gomes, abordaremos o seu percurso
académico, o docente e pedagogo, o tradutor ou
divulgador, mas, sem dúvida, promotor do diálogo
intercultural luso-chinês, os seus contos e lendas,
como factor da identidade de Macau e dos macaenses.
Finalizaremos o artigo com mais alguns depoimentos
de personalidades que o conheceram e com ele
privaram e as nossas conclusões finais.
Manuel da Silva Mendes, profundo defensor
da identidade portuguesa de Macau, ao comparar o
aspecto da cidade que o recebeu em 1901, com a de
1929, teve a sensação de que esta se descaracterizara.
Fê-lo num artigo publicado no Jornal de Macau, de
28 de Junho de 1929, com o título “Macau Antigo e
Moderno”:
Quando, há perto de trinta anos eu
desembarquei pela primeira vez em Macau, a cidade
não tinha o aspecto que hoje tem. Tinha outro, melhor,
interessantemente característico: chinês, em metade
dela; português no resto.
Nunca vimos que tínhamos o que outros […]
ambicionavam ter: alguma cousa que bem nos definisse,
[…] que só nossa fosse, alguma cousa que marcasse a
nossa longa e persistente estada nestas partes do oriente,
alguma cousa que fosse aqui o nosso ser, a nossa vida,
a nossa história.
[…] Eu me recordo bem de ser toda a Praia
Grande, a Rua do Campo, as ruas do Hospital e de S.
Domingos, o Leal Senado, a Sé e o mais que em linha
até à Barra vai, tudo português. E hoje o que é isso?
Um mistifórdio arquitectónico, incaracterístico, reles.
Silva Mendes gostava mais da cidade que
encontrou quando chegou, em 1901, não só pela
distinção entre a parte bem portuguesa e o bazar chinês
de outrora, mas também pela estética que existia
naquilo que chamou de boa arquitectura portuguesa
e chinesa.
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Dizia ele:
[…] Residências chinesas levantadas por antigos
“tai-pans”, de linhas puras, de sumptuosa e, por vezes,
mui característica decoração, havia muitas: havia-as
como não as há em Hong-Kong nem em Shanghai.
[…] Restam hoje poucas, afogadas sobre a sombra de
circunjacente casario informe.
Mas não era apenas o actual estado da cidade que
o entristecia. Era, também, a preservação das fontes
históricas de Macau, que representavam a memória da
presença portuguesa neste Território, que andava ao
deus dará, como nos dá conta num artigo escrito no
Jornal de Macau, de 23 de Novembro de 1919:
A própria história de Macau ignoramo-la quase
completamente. Em língua portuguesa nunca foi
escrita. Documentos, sobre que ela devia fazer-se, têm
desaparecido quase todos. Pelo desleixo, pela acção
não impedida do tempo e dos insectos foram na maior
parte destruídos. […] Nunca se procedeu a trabalhos
de colecção; nunca se arquivou sistematicamente cousa
alguma; nunca houve cuidado em conservar o que
casualmente ficou, E, assim, chegámos ao século vinte
sem história escrita da grande empresa da Europa na
Ásia, nós que fomos os primeiros a iniciá-la.
Silva Mendes já não estava entre nós quando, na
segunda metade do século XX, se iniciou a organização
da documentação histórica (e não só), sobretudo
através de três grandes vultos de Macau. Dois reinóis
que dedicaram toda a sua vida ao Território, os padres
Manuel Teixeira (1912-2003), e Benjamim Videira
Pires (1916-1999), e um filho da terra, Luís Gonzaga
Gomes (1907-1976), que fora aluno de Silva Mendes
no Liceu de Macau.
É sobre este último que pretendemos tratar
neste artigo.
Luís Gonzaga Gomes foi, provavelmente, o
“filho da terra” que mais contribuiu para a história,
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cultura e identidade de Macau da segunda metade do
século XX, sendo, acima de tudo, o maior promotor
do diálogo intercultural luso-chinês do seu tempo.
Este autor tem sido objecto de estudos
académicos, o que denota o valor da sua obra. A mais
recente é, sem dúvida, a dissertação de Doutoramento
(2018) de Han Lili, cujo título já referenciámos na
Introdução. Aí referimos, igualmente, Vanessa Sergio,
que na sua dissertação em Nanterre, em 2012, em
língua francesa, sobre a vida cultural e literária de
meados do século XX, lhe dedica um espaço: Luís
Gonzaga Gomes, Filho da Terra (tradução nossa).
Maria Manuela Gomes Paiva, na sua Dissertação
de Doutoramento na Universidade Aberta (2008),
Traduzir em Macau: Ler o outro – para uma história da
mediação linguística e cultural, insere na bibliografia as
obras/manuais de Luís Gonzaga Gomes, que têm a ver
com o estudo da língua Chinesa. Uma delas foi Noções
Elementares de Língua Chinesa. Caderneta de Instrução
Profissional dos CTT n.º 3 (1958), não referenciado
por outros autores.
Enquadramento histórico de Macau em 1907
Quando Luís Gonzaga Gomes nasceu a 11
de Julho de 1907, a monarquia portuguesa e chinesa
encontravam-se à beira do fim. Também Macau sofrera
profundas alterações políticas, económicas e sociais,
mercê do desfecho da I Guerra do Ópio (1839-1842), e
das que se lhe seguiram, que se alargaram a toda a Ásia
Oriental e em particular à China imperial.
Com a ocupação da ilha de Hong Kong, a
Grã-Bretanha iniciou a construção de um entreposto
comercial na China, dele emergindo uma cidade de
grande dinamismo económico, beneficiando do seu
porto de águas profundas, habilitado a receber navios a
vapor de grande calado (DIAS, 2011:5 e 88).
Até então, Macau mantivera um estatuto
privilegiado de porta de entrada no Império do Meio,
que as autoridades de Macau procuraram assegurar
pela necessidade quotidiana de abastecimento da
cidade. Contudo, com a abertura forçada da China

ao comércio internacional, segundo Dias (2011:9091), as autoridades portuguesas de Macau foram
forçadas a alterara essa política. Usaram, para isso,
duas vias que se complementavam: romperam com
a prática da governação assente na partilha do poder
político administrativo de Macau com os mandarins
locais e regionais, e firmaram uma nova política de
alianças no intuito de manterem um equilíbrio entre
o império chinês e as potências ocidentais. Coube
aos Governadores João Ferreira do Amaral (1846 e
1849), e Isidoro Francisco Guimarães (1851 e 1863)
materializarem essa nova política.
Por um lado, puseram termo ao pagamento do
foro do chão e expulsaram os mandarins do Território;
por outro, abriram uma estrada até às Portas do Cerco
e procederam à construção de um pequeno forte na
ilha da Taipa, como garantia do domínio sobre as águas
circundantes da península de Macau.
No plano económico, a abertura dos portos
chineses ao comércio internacional e a fundação de
Hong Kong, com um porto tornado franco em 1842,
relegou Macau para uma economia de sobrevivência,
baseada no monopólio do ópio e do negócio do jogo,
quando cessou o tráfico dos cules (GUNN, 1998:103110-111).
A saída das principais casas de comércio de
Macau para Hong Kong teve um forte impacte
social, levando a comunidade macaense a encetar um
movimento migratório que, inicialmente, se dirigiu para
Hong Kong e Xangai, assumindo posteriormente as
características de uma diáspora (DIAS, 2011:5 e 35). O
semanário português de Hong Kong, O Patriota, de 4 de
Novembro de 1903, explicava as razões dessa emigração
e a importância de uma escola que os preparasse para tal.
Os filhos de Macau não podem hoje aspirar a
uma colocação vantajosa nos empregos públicos da
sua terra natal. A carreira militar, que antigamente
garantia a alguns d´elles um futuro, está fechada
para todos os filhos d´esta terra. […]. A vida
burocrática do funcionalismo civil também ficou
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muito cerceada, porque de Portugal têem sido
enviados para Macau indivíduos para ocupar cargos
subalternos, como os de escrivães e escripturarios, que
antes eram bem e economicamente desempenhados
por filhos de Macau.
Hoje, […] mais do que nunca, têem os paes
de família de Macau, de dotar os seus filhos com
uma instrucção adequada ao meio em que terão
de viver e […] de adestral-os para entrarem na
luta de competição que terão de sustentar contra
os estrangeiros de diferentes nacionalidades que
emigram para a China em busca de empregos.
Luís Gonzaga Gomes podia ter sido um dos
muitos macaenses a emigrarem para Hong Kong,
Xangai ou para os outros portos dos tratados. No
entanto não o fez, por opção dos pais ou dele próprio.
Percurso académico
Depois de frequentar o ensino primário, Luís
Gonzaga Gomes matriculou-se no Liceu de Macau.8 Aos
14 anos (1921) publicou pela primeira vez um artigo
no jornal escolar Academia, fundado a 5 de Outubro de
1920 por Pedro Correia da Silva (Paço d’Arcos) e por ele
dirigido, sob o título “Benjamim Franklin” (ARESTA,
2016:48).9
Após concluir o Liceu matriculou-se na Escola de
Língua Sínica, anexa à Repartição do Expediente Sínico,
que frequentou durante oito anos, entre 1925 a 1933.
Aí estudou para além de cantonês, chinês clássico, obras
clássicas, confucionismo, geografia, história, etiqueta e
costumes chineses.0 Segundo o Regulamento de 1914, a
formação de um tradutor-intérprete de Chinês dividia-se
em duas classes ou cursos, com uma parte oral e escrita.
O primeiro, com a duração de cinco anos, aprendia-se o
dialecto cantonense, enquanto no segundo, de três anos,
se estudava o dialecto de Pequim.
Para além da língua chinesa também se estudava
história, literatura, filosofia e cultura chinesas com
base em manuais próprios. Os alunos tinham de
dominar o Inglês, o Francês e o Português, sendo
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esta última a língua veicular do curso. O objectivo da
Escola era formar tradutores-intérpretes para servirem
na administração pública de Macau, mas também
na diplomacia, sobretudo na legação de Portugal em
Pequim e nos consulados portugueses de Cantão e
Xangai (HAN LILI, 2018:136-137).
Luís Gonzaga Gomes ainda chegou a ser tradutorintérprete de 1.ª classe. No entanto optaria pela carreira
de professor primário como seus pais, na Escola Central
do sexo masculino, onde foi director, sucedendo a
Francisco de Carvalho e Rego (TEIXEIRA, 1982:62).
Gonzaga Gomes docente e pedagogo
Como docente, Gonzaga Gomes para além de
leccionar na Escola Primária Oficial Pedro Nolasco da
Silva, onde foi professor durante 24 anos, ensinou Chinês
no Liceu de Macau e na Escola dos Correios (BATALHA,
2007:9).
Segundo Sergio, em 1958, Luís Gonzaga Gomes,
enquanto professor da Escola Prática dos C.T.T. de
Macau, publicou um guia prático de conversação, Noções
elementares da língua chinesa – Guia de conversação para
uso dos funcionários dos C.T.T. de Macau, onde retoma os
principais pontos do cantonense, já presentes no primeiro
Vocabulário Cantonense-Português de 1941. Numa nota,
o autor precisa que não se trata de um método no
sentido estrito do termo, mas sobretudo de um guia
prático destinado aos funcionários dos Correios, para
que possam ultrapassar a barreira da língua no exercício
das suas funções junto do público chinês. Desta forma
Gonzaga Gomes assume um papel de mediador entre as
comunidades presentes em Macau (2012: 363-364).
O Instituto Comercial, criado pelo Leal Senado,
em 1901, anexo ao Liceu de Macau, tinha uma cadeira
de Chinês e História da China, tendo encerrado em
1919. Posteriormente, pelo Decreto n.º 38 552, de 7
de Dezembro de 1951 (Art.º 53), criou-se no Liceu de
Macau a cadeira de Língua Sínica, a título facultativo, que
Gonzaga Gomes passou a leccionar.
Por ser pouco frequentada (era disciplina de
opção), o então reitor Dr. Pedro Guimarães Lobato
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(1951-1957) pediu verbalmente a Gonzaga Gomes
que elaborasse um relatório no sentido de estimular os
alunos do Liceu a frequentá-la. O que este fez com data
de 3 de Março de 1955,12 apresentando as seguintes
sugestões:
1.- Que uma das condições para o concurso de
professores de Português, na Escola Oficial Luso-Chinesa
Sir Robert Ho Tung, fosse, entre outras, o curso de Língua
Chinesa do Liceu;
2.- Obrigatoriedade dos professores de Português
das escolas chinesas subsidiadas pelo Governo terem o
curso de Língua Chinesa do Liceu;
3.- Dispensa de frequência do curso de Chinês
na escola dos CTT aos que tivessem o curso de Língua
Chinesa do Liceu;
4.- Possibilidade de matrícula no 2.º ano do
curso de alunos intérpretes da Secção Técnica do

Expediente Sínico aos indivíduos que, para além de
outras exigências legais, tivessem o curso de Língua
Chinesa do Liceu;
5.º- Nos concursos para cargos públicos que
tenham contacto com a população chinesa fosse
condição de preferência o curso de Língua Chinesa do
Liceu.
Dado que estas sugestões deveriam merecer a
aprovação do Conselho Superior de Instrução Pública,
de que era presidente o secretário-geral do Governo,
não encontrámos qualquer documento nesse sentido.
Aliás, o curso terminou no ano lectivo de 1966/1967
(BARATA, 1999:79).13
Segundo Aresta, Gonzaga Gomes foi
sempre um Professor, desde a Escola até à tribuna
da imprensa, passando pelas actividades sociais em que

Gonzaga Gomes, à esquerda, com os colegas do Liceu de Macau.
Man Foch, in ARRIMAR, Jorge, Apontamento Biográfico in Exposição Fotobibliográfica, ICM, 1987, pp. 3-26
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se empenhou. Um Professor, […] isto é, um homem
culto e sensível, um removedor de almas, incutindo-lhes
a razão do saber e a razão do ser, sem autoritarismos
ou demagogias paternalistas (2016:52-53).
Perfilhamos a opinião de que muitas
das traduções de Gonzaga Gomes tiveram
especificamente como objectivo os alunos. São os
casos dos versos para a juventude escolar, TchangTch´m, O Clássico da Piedade Filial, O Clássico
Trimétrico, todos de 1944 (este último com uma
2.ª edição em 1995), As Quatro Obras: Discursos
e Diálogos, Suprema Educação, Meio Constante
e Meneio (1945). Tradução parcial para Chinês
de A Mensagem, de Fernando Pessoa (1959), Os
Lusíadas Contados às Crianças e Lembrados ao Povo,
do provável maior pedagogo da 1.ª República
Portuguesa, João de Barros (1972), e a História de
Portugal (P’ou Kuók Si-Leok), em colaboração com
Tcheong Iek Tchi (1955).
Luís Gonzaga Gomes tradutor ou divulgador?
Há autores que perfilham a ideia de que
Gonzaga Gomes foi um divulgador da cultura
luso-chinesa, enquanto outros o classificam como
tradutor.
Segundo Han Lili, uma tradução diz-se
adequada quando o tradutor se sujeita às normas da
cultura de partida, enquanto uma tradução aceitável
é quando o tradutor se inclina para as normas da
cultura de chegada (2018:56-57). No tocante a
Gonzaga Gomes diz-nos que:
[…] assume um papel histórico de mediador/
tradutor, partilhando conhecimentos sobre as duas
culturas e sociedades, cumprindo a sua missão como
“filho da terra” e consolidando assim a sua própria
identidade. É também por esta razão que Luís
Gonzaga Gomes se torna uma figura incontornável
para os investigadores que estudam a comunidade
macaense do século XX (HAN LILI, 2018:127).
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Vejamos a opinião de Jin Guoping sobre a
tradução da Mensagem, de Fernando Pessoa, para
Chinês feita por Gonzaga Gomes (1988):14
Trata-se de uma edição comemorativa do
vigésimo quarto aniversário da morte do nosso poeta,
destinada à divulgação aos alunos do mesmo Liceu.
A tiragem foi de quinhentos exemplares, dos quais
trinta em edição de luxo. É uma tradução parcial
da Mensagem […] porque, de cada poema, o autor
traduz selectivamente uns versos. Os poemas traduzidos
na íntegra são poucos.
Jin Guoping escusa-se a medir o valor
linguístico da tradução de Gonzaga Gomes,
afirmando, contudo, que o trabalho em si é digno
de elogio, tratando-se da primeira tradução da obra
pessoana para a língua chinesa. E refere a sua própria
experiência como tradutor:
Traduzir é difícil, traduzir a Mensagem...
dificílimo. […] Durante a tradução, tentámos fazer
rimar os versos em chinês, com uma determinada
musicalidade, requerida pela versificação chinesa
e, ao mesmo tempo, manter a força imagética do
original. E contudo, para manter a força das imagens
portuguesas tivemos de recorrer a outras imagens
chinesas.
O seu depoimento é fundamental, não só
porque domina os dois idiomas, mas também
porque é o tradutor integral da Mensagem. Como
vimos, a tradução de enxertos da Mensagem, de
Pessoa, teve por público-alvo os alunos do Liceu de
que, na altura, era professor (1959).
Segundo Batalha (1925-1992), embora tenha
traduzido apenas alguns enxertos da Mensagem, os
versos traduzidos talvez pudessem dar uma síntese da
ideia fundamental que neles o Poeta exprima (2007:12).
Mais do que opiniões estranhas é importante
saber como o próprio encarou a função de verter
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obras para Português e Chinês. Luís Gonzaga Gomes
afirmou bastas vezes nos seus escritos que o Chinês é
uma língua
riquíssima em tropos o que dificulta,
enormemente, a sua aprendizagem. Sem o
conhecimento das expressões metafóricas chinesas
dificilmente se consegue apreender o sentido de certas
frases empregadas pelos nativos, no seu colóquio
quotidiano (GOMES, 1952:389).15
Vejamos outra obra, provavelmente a mais
importante que Gonzaga Gomes traduziu para Português
A Monografia de Macau/Ou Mun Kei-Leok (1950).
Esta obra foi redigida em 1751 no reinado
de K´in-Long pelos mandarins Ying Guangren
e Zhang Rulin, dois bons poetas segundo Han
Lili. Como encarregados dos assuntos de Macau,
visitar Macau entre 1744 e 1746, onde recolheram
informações detalhadas sobre a história, a geografia
e as actividades económicas de Macau.
Segundo Sergio trata-se de uma obra singular
que reflecte o ponto de vista de dois magistrados
chineses, Tchong-Ü-Lâm et Ian-Kuong-Iâm, sobre
as relações entre Portugal e a China. Esta obra dános também um curioso retrato dos “estrangeiros”
que viviam em Macau, isto é, Portugueses e
macaenses.
O texto tem um duplo interesse: histórico,
com a evocação das relações diplomáticas entre
Portugal e a China; e sociológico, pela descrição
do quotidiano e dos costumes dos primeiros
habitantes de Macau. Para além desta dimensão
esta tradução revela um olhar inédito dos Chineses
do século XVIII sobre Macau e os seus habitantes.
O livro apresenta igualmente numerosos
documentos oficiais chineses da época de difícil
acesso, bem como poemas e gravuras representando
missionários de diversas ordens (2012:403).
No prefácio da obra, Gonzaga Gomes afirmou
ser:

[…] o repositório mais importante que se
encontra em chinês dos assuntos referentes a esta
nossa terra, quer pela grande cópia de informações
nele compendiadas que corroboram […] as que já são
conhecidas, quer pelos documentos oficiais chineses
nele reproduzidos que não devem ser hoje possíveis de
se conhecerem através de outras fontes […].16
Segundo Gonzaga Gomes (prefácio) só existiam
em Macau dois exemplares: um pertencente ao
historiador José Maria Braga (Jack Braga), e outro na
biblioteca pessoal de um tal Tchéong-Tchâng-K’âu.
Fora de Macau, o historiador Charles Boxer possuía
um exemplar da primeira edição de 1751 de Ou-Mun
Kei-Leok, e outro publicado em 1884 (SERGIO,
2012:403-404).
Gonzaga Gomes usou para a tradução uma
edição litografada do primeiro volume, de 1801, cujo
documento apresentava alguns defeitos de conservação,
como folhas fora do sítio, caracteres ilegíveis ou
mesmo em falta. O texto do segundo volume era uma
cópia manuscrita a partir de uma outra litografia, com
numerosos erros que tornaram a leitura mais difícil
para o tradutor. Socorreu-se, segundo Sergio, dos dois
exemplares de Tchéong-Tchâng-K’âu, cujo segundo
volume tinha as últimas páginas em mau estado,
devido às inclemências do tempo ou dos insectos, o
que as tornava ilegíveis (2012:403-404).
Certamente que, todos estes contratempos,
dificultaram a tradução para a língua portuguesa. Por outro
lado, o facto de o texto ser de meados do século XVIII e de
conter poemas, cujo significado exacto teve dificuldade em
traduzir, terá levado Gonzaga Gomes a escrever no Prefácio
o seguinte:
O presente trabalho está, por isso, e pela nossa
insuficiência de conhecimentos sinológicos, longe da
perfeição, motivo por que de muito bom grado aceitamos
qualquer correcção aos erros que, por ignorância tenhamos
perpetrado, ou aos deslizes em que, involuntariamente,
tenhamos incorrido.17
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não teve o conhecimento suficiente de paleografia, por isso a
tradução dele […] não se percebe, é muito difícil.
O grau de dificuldade da tradução fica bem
patente no que nos diz Jin Guoping. Levou dez
anos a traduzir, sendo depois o texto corrigido pelo
Professor Rui Loureiro, historiador desse período
(século XVIII), e seguidamente submetido a um
revisor oficial do Instituto Cultural da R.A.E.M., o
Dr. Luís Ferreira.
Isto é, para além de ter sido um trabalho
demorado devido à complexidade da obra, que
incluía poemas com a dupla função de testemunho
dos relatos e embelezamento do texto, teve uma
revisão especializada. O que levou Jin Guoping a
afirmar que:

Luís Gonzaga Gomes no dia da sua comunhão aos 8 anos na Sé Catedral de Macau.
Foto de Man Fock.

Isto é, Gonzaga Gomes tinha a perfeita noção de
que a tradução do Ou Mun Kei-Leok não era perfeita,
apontando as razões.
Veremos o que nos diz Jin Guoping, autor da
tradução para português da mesma obra, que denominou
de Breve Monografia de Macau, feita a partir da versão de
Zhao Chunchen, publicada em Cantão em 1988.
Em entrevista ao jornal Ponto Final, de 28 de Junho
de 2010, referindo-se à tradução de Gonzaga Gomes diz o
seguinte:18
[…] não podemos culpar Luís Gonzaga Gomes […]
porque houve de facto dois trabalhos: primeiro paleografia
[dos manuscritos do século XVIII], porque ele traduzia a
partir de uma versão chinesa sem pontuação, [o que] era
muito difícil. E depois ainda traduzir para português. Ele
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Na minha versão, pelo menos quanto à
compreensão do texto em chinês, não deve haver
problema. Depois, o português foi corrigido por
dois portugueses, portanto também não deve haver
problema.
Esta obra não é só importante por relatar os primeiros
200 anos de Macau, mas também porque tem o ponto de
vista do “outro”, neste segundo caso chinês. Ora Gonzaga
Gomes contava apenas consigo próprio, num período em
que Macau não tinha os recursos humanos e materiais que
hoje possui.
Han Lili comparando as traduções da Monografia de
Macau, de Gonzaga Gomes e de Jin Guoping, com base
nas traduções dos termos fan (藩) e i (夷),19 refere que
Gonzaga Gomes interpretou fan (藩) e i (夷) como duas
palavras distintas, pois usou “estrangeiro” para traduzir
fan (藩) e “bárbaro” para i (夷), enquanto Jin Guoping
usou “bárbaro” para traduzir ambas. Pelo que concluiu que
Gonzaga Gomes fez a sua tradução sujeitando-a às normas
da cultura de chegada, enquanto Jin Guoping a fez com
base nas normas de cultura de partida (2018:321-322).
Aliás, será interessante realçar o que nos diz
Sergio, quando realça o facto de Gonzaga Gomes
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chamar a atenção dos seus leitores sobre a suposta
“veracidade” de certos elementos feito pelos autores
desta monografia (2012:404).
Nem todos os elementos que este trabalho
oferece sobre a história do passado de Macau são
suficientemente fiáveis ou precisas, tanto mais
que, referentes a uma época em que os Chineses
consideravam orgulhosamente o seu país como o ‘Reino
do Meio’ ou ‘Império Celestial’ e onde o imperador era
respeitado e reverenciado como o ‘Filho do Céu’, não é
de surpreender que alguns dos factos relacionados a ela
sejam reproduzidos com uma grande arrogância, uma
parcialidade insolente e, deliberadamente distorcida,
talvez para evitar que os autores sejam desaprovados
pelos seus concidadãos e também por isso lhes ser ditado
pela sua índole orgulhosa (GOMES, 1979: 8).

Este posicionamento de Gonzaga Gomes
leva Sergio a afirmar que, ao rejeitar o discurso
do outro (sobre si), e tomando uma posição de
superioridade, o autor toma a mesma postura que
rejeita nos autores chineses, o que leva a que caia
no “discurso colonial”. Concluindo que Gonzaga
Gomes, apesar do seu papel de “passeur”, isto é
de intermediário entre a China e Portugal, ele
reivindica uma identidade e uma cultura cristã
profundamente portuguesa e europeia (2012:405).
Esta autora não se pronuncia sobre o valor da
tradução.
Para Aresta, as traduções de Gonzaga Gomes
ocuparam uma parcela significativa do seu labor
intelectual, protagonizando um estimável serviço
prestado à causa da sinologia portuguesa assim como
para a divulgação da história e da cultura chinesas.
Acrescentando que as versões portuguesas de
Gonzaga Gomes de alguns clássicos chineses
“abriram à cultura portuguesa novos caminhos para
o entendimento do pensamento chinês” (2001:15431544). Sobre o papel de Luís Gonzaga Gomes
como tradutor, Aresta explicita-o nestes termos:

Com estas traduções, divulgando pedagogicamente
a cultura chinesa, Luís Gonzaga Gomes, inaugurava
uma rede de aprendizagem paralela, estimulando o
desenvolvimento da apetência pela cultura chinesa ao
mesmo tempo que edificava estruturas de saber local
visando diferentes núcleos de interesses. Era claramente
uma estratégia de remediação porque se verifica o caso
insólito de Macau ser um território chinês administrado
por Portugal […] mas desde a implantação da
República Popular da China, Portugal e a China não
tinham relações diplomáticas. A questão de Macau
era um legado da História e a acção de Luís Gonzaga
Gomes foi a de criar amarras quer a um lado, quer ao
outro lado, integrando os saberes para consolidar uma
identidade, a identidade de Macau. (2016:58).
Sintetizando: Han Lili considera Luís Gonzaga
Gomes tradutor, aliás como Aresta, enquanto Sergio e
Jin Guoping não se pronunciam, embora este último
dê a entender que o texto de partida que Gonzaga
Gomes utilizou para traduzir A Monografia de Macau/
Ou Mun Kei-Leok, não era o melhor, para além da
complexidade da sua tradução, prosa e poesia. Para
Batalha (2007:21) e Rangel (2007:30) ele foi um
divulgador.
Batalha (2007:10) argumenta nos seguintes
termos:
Chego agora à sua obra de tradutor, melhor diria
de divulgador, porque Luís Gonzaga Gomes nunca
foi, nem pretendia ser, um tradutor fiel e meticuloso
do chinês. Não que possa eu ajuizar da fidelidade das
suas traduções, mas é o próprio autor que se refere, no
prefácio do Ou-Mun Kei-Leok à sua “insuficiência de
conhecimento sinológicos”, e ao facto de não diligenciar
“fazer uma pretensiosa e fastidienta tradução (estou a
citá-lo), pedantescamente rigorosa, pois isso só servirá
para entediar o leitor”.
Estamos, sobretudo a referir-nos às obras vertidas
para ou do Chinês.
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No levantamento exaustivo das obras de Gonzaga
Gomes efectuado por Han Lili, esta identificou 49
obras de tradução, sendo 11 em livros e 38 em artigos.
Destas 49 traduções, 30 delas, 6 em livro e 24 em
artigos, são sobre a China e Macau, sendo as restantes
19 (5 em livro e 14 em artigos) sobre a cultura e
história da Europa, Portugal incluído. Todas as
traduções de Gonzaga Gomes sobre a China e Macau
têm o português como língua de chegada, destinandose a um público de matriz portuguesa e macaense, com
que o tradutor se identifica (2018:239 e 241).
Luís Gonzaga Gomes promotor da identidade
cultural de Macau
Para Han Lili, imagem e identidade são conceitos
que se cruzam na abordagem da identidade cultural. No
processo de identificação, o macaense reforça o sentido
identitário de pertença ao seu grupo, enquanto no seu
desempenho pessoal contribui para ir ao encontro das
suas expectativas colectivas (2018:178).
Na sua tese, tomando como ponto de partida os
escritos e traduções de Luís Gonzaga Gomes pretendeu
responder a duas questões: destacar o papel de Gonzaga
Gomes como divulgador e tradutor de imagens na
mediação entre as culturas portuguesa e chinesa; e
reflectir a nível macro sobre a identidade colectiva
macaense. Isto é, pretendeu verificar se os textos e
traduções de Gonzaga Gomes o tornavam uma figura
representativa e identitária da comunidade macaense
(2018:51-52). E conclui que, enquanto divulgador
e tradutor, na projecção das imagens da China e
de Macau, Gonzaga Gomes reflecte “as estratégias
ideológicas da então elite macaense, preenchendo as
expectativas colectivas da comunidade macaense” (HAN
LILI, 2018:327).
Serafim afirma ser unânime entre os estudiosos
da historiografia de Macau a importância dos trabalhos
de Luís Gonzaga Gomes sobre o Território, por ser
possível reconhecer-se uma identidade macaense
no contexto cultural do Oriente “aportuguesado”
(2018:152).
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Para Mónica Simas, Luís Gonzaga Gomes
empreendeu os seus estudos sobre a China e os Chineses
com o intuito de identificar os traços culturais chineses
de Macau.
Em Chinesices (1951), a autora analisa as
organizações das casas de penhor, o sistema de
recrutamento dos funcionários por meio de exames
públicos, a história da indústria da seda, a história do
uso de ervas chinesas para o tratamento de doenças, as
formas de luta chinesa, o ritual do casamento, os jornais
chineses, os jogos, as actividades profissionais dos
vendilhões e das penteadeiras (2007:146).
Segundo Simas, apesar do seu olhar se identificar
com o “capital de portugalidade” Luís Gonzaga Gomes
oferece ângulos inusitados em relação a essas marcas de
identidade cultural, cruzando a esfera comunicativa do
‘capital de portugalidade’ com a do “capital sinófono”,
o que actualiza um discurso alternativo, dirigido para a
contemplação da memória dos habitantes chineses de
Macau. (2007:149).20
Para Han Lili o interesse pela identidade macaense
através dos estudos do “capital sinófono” nas obras
de Gonzaga Gomes continua a ser alimentado pelos
estudos académicos, sendo o de Vanessa Sergio muito
completo e abrangente. Vejamos o que nos diz sobre os
contos e lendas de Luís Gonzaga Gomes:
Cette lecture des contes e des légendes, laissés par
l´auteur macanais, s´appuie sur un corpus des textes
extraites des recueils suivants: Contos chineses (1950);
Lendas chinesas de Macau (1951); Curiosidades
de Macau Antigo (1952) et Chinesices (1952). Un
regroupement des textes, en quatre groupes thématiques,
[…]: valeurs morales chinoises; supertitions et croyances
chinoises; rencontre avec la civilization chinoise; puis,
divinités protectrices du panthéon chinois. Cette
répartition thématique des contes et des legendes
n´enferme pas, de manière definitive, chaque récit dans
une catégorie. Um même récit peut ainsi reunir diferentes
élements ou motifs qui se croisent, caractéristiques des
thèmes thématiquement distincts (SERGIO, 2012:302).
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Isto é, segundo Sergio (tradução nossa), a leitura
dos contos e lendas deixados por Gonzaga Gomes
apoia-se num corpo de textos extraídos das seguintes
obras: Contos Chineses (1950), Lendas Chinesas de
Macau (1951), Curiosidades de Macau Antigo e
Chinesices (1952). Neles divisam-se quatro temáticas:
valores morais chineses, superstições e crenças chinesas;
o encontro com a civilização chinesa e as divindades
protectoras do seu panteão. Esta distribuição temática
de contos e lendas não encerra definitivamente cada
história numa categoria. Cada história pode reunir
diferentes elementos ou motivos que se cruzam em
temáticas distintas. Daí o hibridismo que refere
Batalha.
Encontrar a civilização chinesa é, para Gonzaga
Gomes, na interpretação de Serafim do texto de Sergio,
é caminhar pelas praças e ruas de Macau com o olhar
de um passante, contando depois a um interlocutor
não só o que viu, mas também o que representa como
espaço de cultura. Este autor ilustra a sua interpretação
com um extracto do texto em que Gonzaga Gomes
narra os contadores de histórias que observou em
Macau (SERAFIM, 2018:155):
No Verão, é frequente ver em Macau,
principalmente durante o dia e em sítios abrigados
do Sol, diferentes grupos constituídos por chineses de
variada idade, que se assentam ou se acocoram no
chão, para ouvirem com concentrada atenção a arenga
de diversos indivíduos, sordidamente recobertos de
andrajos, vislumbre do que outrora foram ricas véstias
de seda. [...] Tais assembleias [...] não são mais que
reuniões de pacatos burgueses, que se juntam em volta
de vários narradores profissionais para ouvirem as
histórias que eles contam. Na China, há muita gente
que prefere frequentar um desses círculos, não só para se
poupar ao trabalho de ler um romance ou uma novela,
mas porque o povo se delicia com os comentários que
os narradores fazem às diversas peripécias por que
passam os seus heróis, prazer esse que não lhe pode ser
proporcionado pelos livros, cuja leitura é demasiado

árida, em virtude da concisão e laconismo com que
são expressas as ideias, na intrincada escrita chinesa.
(GOMES,1994b:95).21
É uma espécie de “hora do conto” narrado por
profissionais, que faziam as delícias dos ouvintes que se
acocoravam à sua volta.
Analisemos um outro conto/lenda escrito por
Gonzaga Gomes sobre a origem da pintura da efígie do
“deus das portas”, ligada ao Ano Novo Lunar, através
de um pequeno enxerto da obra Macau: Factos e lendas,
da edição de 1994, posterior à morte do autor:
Além dos dísticos auspiciosos, os chineses
costumam também colar nas suas portas, nessa ocasião,
as efígies dos Mun Sân (deuses das Portas), que foram,
em época desconhecida, dois irmãos que viveram
debaixo dum pessegueiro tão grande, que cinco mil
homens de braços estendidos não conseguiam abraçar
o seu [gigantesco] tronco. [...] Há, porém, quem conte
que os deuses das Portas foram, em vida, dois dedicados
generais do Imperador T’Ai Tchông (627-650 A.C.).
Este, após o seu fiasco, na expedição que empreendeu
contra a Coreia passou a ser perseguido por súcubos.22
Os dois generais, condoídos com o desespero em que
vivia o ilustre amo, resolveram postar-se, cada um, nas
portas de sua alcova, prontos a lutar com os demónios,
que pretendessem franqueá-las para irem perturbar
o seu imperial senhor. [...] O imperador, vendo,
porém, que não era justo que os seus fiéis generais se
sacrificassem perdendo as noites em vigília, só para o
seu bem-estar, lembrou-se de mandar pintar nas portas
as suas efígies. [...] Ante a indiscutível eficácia de tão
simples processo de afastar os espíritos malfazejos, o
povo passou também a colar as imagens desses guerreiros
nas portas de suas residências (GOMES, 1994b:126).
Serafim afirma que este conto ilustra a força
do mito como reforço de uma identidade macaense
(2018:156-157).
Para Aresta o contributo de Gonzaga Gomes
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para o estudo das lendas, costumes, tradições e
mentalidades dos homens e da história da China
permitiu consolidar uma matriz interpretativa
com a qual se identificava e que era mutuamente
enriquecedora das comunidades de Macau
(2001:1541).
Quais teriam sido as fontes em que se inspirou
Gonzaga Gomes para escrever estes textos?!
Sob a origem e a fonte de inspiração dos
contos escritos por Gonzaga Gomes, Sergio afirma
que diversas pistas fornecem elementos de resposta.
Diz ela que certos textos longos e repetitivos deixam
transparecer a dimensão oral, isto é, sugerem que o
autor terá transcrito histórias recontadas pelos chineses
de Macau. Para outros, segundo Jacques Pimpaneau
(2004), desde o desenvolvimento da imprensa na
China sob a dinastia Song (séculos XII a XIV), eram
impressos pequenos livros com o resumo de histórias
da literatura oral que circulavam por todo o território
chinês. Importa sublinhar, segundo esta autora, que
estes livrinhos foram retomados no século XX, que
fazem recordar a “literatura de cordel” da Península
Ibérica e da França (2012:302).
Também Batalha se interrogou sobre este
ponto, quando procedeu à análise dos contos, lendas
e tradições chinesas de Macau, de Gonzaga Gomes,
afirmando ser
quase impossível avaliar até que ponto esses
escritos provinham de textos chineses, ou de tradições
orais que conheceu, ou até da sua própria imaginação”,
uma vez que Gonzaga Gomes não aponta “as fontes”
que consulta (2007:14-15).
Escaleira e Han Lili, num texto para a “Revista
Macau” de 2013, afirmam: 23
A mestria da língua falada reflecte-se,
positivamente, nas suas escritas e traduções e
isto é particularmente visível na linguagem
54
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Capa da obra Chinesices, Luis Gonzaga Gomes, Instituto Cultural de Macau, 1994

empregada por Gonzaga Gomes, na descrição dos
acontecimentos e contos chineses, Lendas e factos de
Macau, Curiosidades de Macau Antiga, Chinesices,
entre outros livros, muito próxima do registo
linguístico dos narradores populares. Recorrendo
ao emprego de um enorme número de advérbios
e adjectivos, na transposição cultural dos contos
chineses para português, Gomes marcou o seu estilo
com forte sabor chinês, apesar de o texto ser redigido
em português.
Isto é, Gonzaga Gomes, “na descrição dos
acontecimentos e contos chineses” usou um
registo escrito muito próximo da linguagem oral,
com um “estilo de forte sabor chinês”, próximo
da matriz linguística da comunidade macaense,
acrescentamos nós.
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No mesmo ano (2013), Han Lili, no artigo
Contributo da adjetivação na construção da identidade
macaense – estudo da obra Curiosidades de Macau
Antiga, de Luís Gonzaga Gomes, afirma que:

Qual a origem dessa cultura chinesa de Macau
narrada por Gonzaga Gomes?
Gary Ngay no artigo “A Questão da Identidade
de Macau”24 explica-nos:

Na obra Curiosidades de Macau Antiga
[1952], Luís Gonzaga Gomes registou diversos contos
que circulavam oralmente em Macau, incluindo,
entre outros, os mitos topográficos, os costumes, as
festividades e tradições chinesas, e os acontecimentos
históricos mitificados. Ao lançar uma primeira vista
sobre esta obra, não é estranho ficar admirado pelo
emprego de um grande leque de adjetivos. Verificase que é desta forma que o autor revela o seu
posicionamento atitudinal, a partir do ponto de vista
de um escritor macaense do século XX […].

São as culturas tradicionais dos lugares de onde
são provenientes os chineses que residem em Macau. O
culto à deusa AMÁ, protectora dos homens do mar, veio
originariamente de Fujian. O folclore, os costumes e a
própria língua, de Guandong. Há, também, uma forte
influência dos chineses ultramarinos que se fixaram em
Macau, devido às turbulências verificadas nas zonas
onde viviam durante a II Guerra Mundial.

E exemplifica com o conto em que Luís
Gonzaga Gomes, em Curiosidades de Macau Antiga
(1952), editado pelo jornal “Notícias de Macau”,
explica a origem e o significado de LÁN-KUÂI-LÂU,
também conhecida por “ferro velho”
Como os chineses costumam referir-se aos
estrangeiros com o depreciativo epíteto de Kuâi, que
significa “diabo”, e como aquela casa era a única em
estilo europeu que aparecia naquele sítio, passaram
os mesmos a designá-la com o nome de Kuâi-Lâu,
que intrinsecamente significa “casa do diabo”, mas
que, na realidade, significa simplesmente “casa
estrangeira”, ou melhor “casa em estilo estrangeiro”
(GOMES, p.48).
Han Lili conclui que o emprego do adjectivo
“depreciativo” por Gonzaga Gomes, mostra a posição
do autor como uma entidade diferente dos chineses
e dos estrangeiros. Se para os chineses os portugueses
e todos os que são de fora da China são estrangeiros,
Gonzaga Gomes distingue os portugueses dos outros
estrangeiros, mostrando, por conseguinte, uma
perspectiva macaense (2013:62).

E faz-nos uma revelação:
A muito antiga tradição do folclore e costumes
chineses, e algum antigo material da herança cultural
chinesa, que foi destruída na China Continental
durante a Guerra Civil e consequente e contínuas
sublevações sociais, mantiveram-se intactos e
salvaguardados em Macau. Os antigos templos e
relíquias do taoísmo, budismo e confucionismo, bem
como as já conhecidas práticas tradicionais desde a
nascença até à morte, ainda fazem parte integrante
do dia-a-dia dos residentes de Macau, com grande
surpresa dos compatriotas do continente que visitam a
cidade enquanto turistas.
Depoimentos dos seus contemporâneos
Muitas foram as personalidades contemporâneas
de Luís Gonzaga Gomes que lhe traçaram o carácter e a
importância da sua obra. Desde logo a professora e filóloga
Graciete Batalha (1925-1992), que no prefácio do livro
Macau Factos e Lendas, (1.ª edição, 1979), escreveu que:
Luís Gonzaga Gomes foi talvez a personalidade
macaense mais singular e curiosa dos últimos tempos.
Não tendo constituído nunca uma família, ocupou
os seus dias num labor sem tréguas e lançado para os
campos mais diversos, desde o estudo à Administração
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Municipal, desde a política ao desporto. Mas as suas
paixões mais constantes foram duas: a terra natal e
a música. A Macau – pontinho de terra minúsculo,
porém estuante de vida e carregado de História, dedicou
a maior parte das suas horas solitárias, numa devoção
constante e criadora. Mas de 30 volumes publicados,
mais de 20 jornais e revistas em que colaborou ou que
dirigiu, atestam bem a sua determinação de divulgar a
história e a cultura macaense ou de contribuir para o
intercâmbio cultural luso-chinês. […].
Segundo o Dr. Jorge Rangel (2007:17-18),
Gonzaga Gomes deixou uma obra de valor incontestável
para quem queira conhecer Macau. Joaquim Morais
Alves (1923-2003), seu colega e vizinho, já aqui citado,
referiu:
[…] Deixou uma obra muito meritória, a
sua vasta cultura foi reconhecida. Deixou uma
riquíssima biblioteca pessoal que, felizmente, após o
seu falecimento, foi adquirida pelo Governo de Macau
e cá se encontra acessível aos estudiosos da História de
Macau (RANGEL, 2007:19).
Han Lili (2018) afirmou não ter encontrado a dita
“biblioteca pessoal” no Arquivo Histórico de Macau.
No entanto, o Dr. Jorge Arrimar, então Director da
Biblioteca Nacional de Macau, num texto redigido para
o Seminário Sobre a História de Macau, realizado em 13
de Janeiro de 1994, afirmou que, na biblioteca de apoio
à sala de leitura do Arquivo Histórico de Macau,
é, basicamente, formada pela bibliografia
proveniente da Biblioteca particular de Luís Gonzaga
Gomes. Nela há a destacar as seguintes espécies
bibliográficas, consideradas importantes como fontes
secundárias para a História de Macau e do Oriente
Português.25
O Dr. Túlio Lopes Tomaz (1910-1995),26 que
foi chefe dos Serviços de Educação de Macau de 1972
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a 1979, reitor do Liceu Nacional Infante D. Henrique
entre 1972 e 1975, e vice-reitor da Universidade da
Ásia Oriental, criada em 1981 (daria origem à actual
Universidade de Macau), no seu depoimento para o
Catálogo Biobliográfico de Luís Gonzaga Gomes (Instituto
Cultural de Macau, 1987:27-32), escreveu que:
Luís Gomes, sozinho, representa uma fase da
história cultural de Macau: por ele próprio e pelo que
conseguiu realizar. E isto sem ter á disposição os meios
de propaganda e enaltecimento de que se dispõe hoje.
Por isso mesmo a sua obra perdurará. Mas é preciso que
alguém de preferência entre os seus patrícios, faça reviver
a parte não publicada da sua obra, a qual não é menos
importante que os seus escritos (ARESTA, 2016:62).
Padre Manuel Teixeira (1912-2003) deixou-nos
também o seu testemunho sobre Gonzaga Gomes:27
Luís Gonzaga Gomes tomou parte em quase
todas as iniciativas artísticas e culturais desta
sua terra natal [e] foi o melhor e o mais prolífico
historiador macaense nestes quatrocentos anos de
vida desta terra, mas tão modesto que se escondia no
pó dos arquivos. […] (RANGEL, 2007:18).
Num artigo publicado na Revista Nam Van,
n.º16, de Setembro de 1984, do então Gabinete
de Comunicação Social de Macau,28 sob o título
Recordando Luís Gonzaga Gomes”, Luís Ortet
entrevistou, entre outros, o Padre Videira Pires,
pedindo-lhe para mencionar as obras de Gonzaga
Gomes que considerava merecedoras de uma reedição.
Videira Pires citou as Páginas da História de
Macau, que considerou bastante boa. Recordou
Efemérides da História de Macau embora não sendo
original, dado que Gonzaga Gomes o que fez foi
completar as efemérides de Marques Pereira, sendo,
posteriormente, actualizadas pelo Padre Manuel
Teixeira. Sob folclore e a etnografia indicou As Lendas
de Macau, editada pelo jornal «Notícias de Macau.

LUÍS GONZAGA GOMES  UM “FILHO DA TERRA” PEDAGOGO E PROMOTOR DA IDENTIDADE DE MACAU E DO DIÁLOGO INTERCULTURAL LUSOCHINÊS

ORIENTALISM

Videira Pires valorizou muito Gonzaga Gomes
como coleccionador, referindo que “O Luís Gomes
herdou a cultura do seu pai que conhecia muito de arte
chinesa desde os tempos imemoriais da China e nos seus
livros publicou gravuras muito interessantes.”
Na área musical, diz-nos que o Luís Gomes:
Era um perito musical muito bom. Como sabe, a
sua irmã é das artistas intérpretes da música clássica que
temos aqui em Macau. Os concertos que deu, a formação
que tem de Londres, os concertos que deu no Canadá.29
Ele participava muito da cultura da irmã. Mas ele
próprio compreendia muito bem todos esses artistas que
vinham aqui. Era sempre ele que fazia as críticas no
Notícias de Macau, que eram críticas admiráveis.
Quanto ao grande defeito dele, se algum foi, […]
foi ter-se dispersado muito”.
Considerações finais
Que diria o Dr. Manuel da Silva Mendes se tivesse
vivido o suficiente para acompanhar a obra do seu antigo
aluno? Provavelmente sentir-se-ia orgulhoso.30
Luís Gonzaga Gomes pelo seu labor e obra deixada
foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores vultos de
Macau, como professor e pedagogo, mas, sobretudo,
como promotor da identidade da comunidade macaense
a que pertenceu e, certamente, o maior promotor do
diálogo intercultural luso-chinês do seu tempo.
A sua memória mantém-se viva na sua terra,
através do baptismo de uma rua nos aterros do Porto
Exterior com o seu nome, e como patrono de uma
Escola Luso-Chinesa. Um busto seu foi colocado um
ano após a sua morte, numa sala do então Museu Luís
de Camões, e outro no Jardim de S. Francisco, em 1984,

ambos da autoria do escultor italiano Oseo Leopoldo
Goﬀredo Acconci.
Ainda em vida (23 de Junho de 1969) foi
condecorado pelo Governo português com o grau
de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e, a
título póstumo, com a Medalha de Valor de Macau,
pelo Governador Almeida e Costa (1981-1986).
Pensamos, contudo, que a melhor homenagem
que lhe pode ser prestada é a reedição da sua obra,
pelo menos em Português e Chinês, com o rigor
científico que se exige no nosso tempo. Uma
tarefa hercúlea para o Dr. Luís Sá Cunha e para o
Instituto Internacional de Macau (IIM). Segundo
este investigador na entrevista que concedeu ao Hoje
Macau, acima citada, de 16 de Dezembro de 2016,
afirmou:
O novo Cenáculo vai ser diferente dos
anteriores [...]. Vai ser diferente porque já foi
convidada gente da nova geração de Macau, com
uma grande participação de chineses bilingues. Isto
é que é rigorosamente o espírito de Gonzaga Gomes.
Parafraseando o poeta “O Homem pensa,
Deus quer e a obra nasce”. Que as instituições de
Macau e de Portugal estejam a altura do espírito de
Luís Gonzaga Gomes.
Um agradecimento ao Instituto Internacional
de Macau (IIM), na pessoa do seu vice-presidente,
Senhor Lobo do Amaral, pela gentileza do envio
do opúsculo publicado por ocasião do Centenário
do nascimento de Luís Gonzaga Gomes (2007),
da autoria do seu presidente, Dr. Jorge Rangel, de
grande utilidade para este nosso estudo.

NOTAS
1

Em Julho de 1916 tinham terminado os examos finais do ano
lectivo de 1915/1916 nas escolas municipais, mas também na
Escola Comercial. O Progresso, n.º 46, de 16 de Julho de 1916,
na rubrica “Escolas Municipais”, p.1, afirma “A directora da
mesma escola e professora da 2.ª classe do 2.º grau, D. Sara da

Encarnação Gomes, não obstante os seus graves incómodos de
saúde, não perdia de vista o importante encargo que lhe estava
cometido de preparar as alunas para o exame de saída, […]. O
mesmo periódico, na rubrica “Escola Comercial”, p.2, diz-nos:
“A classe dos principiantes [da Escola Comercial] é confiada á
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5

6
7
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regência do sr. Joaquim Francisco Xavier Gomes, conceituado
professor do Instituto Comercial anexo ao Liceu Nacional,
[…].” É provável que depois da extinção em 1919 do Instituto
Comercial, o pai de Gonzaga Gomes tenha passado a leccionar
na Escola Central do sexo masculino, chegando a director.
Entrevista dada à jornalista Isabel Castro do diário Hojemacau,
de 16 de Dezembro de 2016, disponível em https://hojemacau.
com.mo/2016/12/16/luis-sa-cunha-investigador-ele-trouxe-omundo-para-macau/.
O Círculo de Cultura Musical foi fundado em Lisboa, em 1934,
pela pianista Elisa de Sousa Pedroso. Teve delegações em todo o
país e nos antigos territórios ultramarinos: Luanda, Lourenço
Marques, Goa e Macau. Tinha como objectivo “intensificar a
cultura musical portuguesa por meio do maior número de serões
musicais, conferências ou quaisquer outras festas d’Arte, nas quais
tomarão parte, designadamente, os maiores valores artísticos
estrangeiros da actualidade, menos conhecidos em Portugal, e,
sempre que as circunstâncias o indiquem, os artistas nacionais que
forem considerados de reconhecido mérito” (ALMEIDA, 2008:1).
A delegação de Macau do Círculo de Cultura Musical deve ter
iniciado as suas actividades em 1952 sob a protecção do Dr.
Pedro José Lobo, dado termos informação de que a sétima
temporada desta associação principiou em 24 de Janeiro de
1959, com a participação do grande pianista e maestro filipino,
Redentor Romero (1930-2001), cf. https://nenotavaiconta.
wordpress.com/tag/1959/.
Associação cultural de matriz portuguesa fundada em 1950 pelo
Dr. Pedro José Lobo. O seu objectivo era “promover a divulgação
da cultura artístico-literária, especialmente a portuguesa [...].” O
seu primeiro acto público teve por palco o Teatro D. Pedro V,
em 16 de Setembro de 1950, numa conferência-recital em que
actuou Maria Margarida Gomes, irmã de Gonzaga Gomes, que
cantou o lieder de Schumann, acompanhada ao piano por R.
Wengraf, cf. Boletim Geral das Colónias (BGC) XXVI, 305,1950,
p.135. Esta associação trouxe a Macau vários artistas de renome
internacional, patrocinou exposições de pintura, organizou
debates e conferências, editou livros e a revista trilingue
“Mosaico”, redigida em português, chinês e inglês. Os seus
principais colaboradores foram Luís Gonzaga Gomes, Graciete
Batalha, Henrique de Senna Fernandes, José Silveira Machado,
entre muitos outros. A revista publicou o seu último número
em Dezembro de 1957. Em 2005, o Instituto Internacional de
Macau (IIM) utilizou o nome desta revista, numa nova série,
para designar uma colecção que pretende acolher “textos dos
diversíssimos temas de conferências, comunicações ou depoimentos,
textos curtos, mas cuja qualidade e interesse merecem justa e melhor
divulgação cf. jornal HojeMacau, de 13 de Dezembro de 2005.
Criada pelo Governo português em 1947, substituiu a Agência
Noticiosa Lusitânia ou simplesmente Lusitânia, criada em 1944.
Depois de 25 de Abril de 1974, a ANI foi substituída pela
Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP) e, em 1986, pela actual
Agência Lusa, cf. Vikipédia.
Cf. sítio do Rotary Club de Macau, Past-presidentes e secretários,
disponível
em
http://rcmacau.org/past-presidents-andsecretaries/.
Afonso Correia publicou a palestra que proferiu no Rotary Club
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de Macau “Lisboa do Nosso Tempo”, no Notícias de Macau,
em 1954. Nesse ano deu à estampa “Um Céu e Três Mundos”,
editado pelo Círculo Cultural de Macau”.
Segundo Romana, foi também aluno do Colégio do Seminário
de S. José (2014:5).
Segundo Teixeira (1982:106) saíram apenas dez números.
Cf. o Artigo 2.°, Capítulo I do Regulamento da Repartição do
Expediente Sínico de Macau, aprovado por Decreto n.°1:118,
de 30 de Novembro de 1914, do Ministro das Colónias, Alfredo
Lima.
Gonzaga Gomes deve ter sido director da Escola Primária
Oficial Pedro Nolasco da Silva no início da década de 1950
até 1952, inícios de 1953, pois em Outubro de 1953, quando
o Governador Marques Esparteiro visitou esta escola, era já
director da secção masculina o Dr. António Maria da Conceição
(do sexo feminino era Áurea Maria Salvado), cf. Boletim Geral
das Colónias XXIX, pp. 341-342, Nov/Dez 1953.
Vide Relatório integral em Barata (1999:343-346), apêndice
documental doc. n.º 38
Voltaria a funcionar apenas em Abril de 1974, com a duração
de três anos, aberto a todos os indivíduos que o quisessem
frequentar, desde que fossem maiores de 18 anos e possuíssem o
Curso Preparatório do Ensino Secundário (BARATA, 1999:80).
Texto da Comunicação apresentada pelo Dr. Jin Guoping, em
representação do Instituto Cultural de Macau, ao III Congresso
Internacional de Estudos Pessoanos - Secção Brasileira - que
decorreu na Universidade de S. Paulo entre 26 e 30 de Abril de
1988. É licenciado em Português pela Universidade de Estudos
Estrangeiros de Pequim, bolseiro da Fundação Gulbenkian e do
Instituto Cultural de Macau. Disponível em http://www.icm.
gov.mo/rc/viewer/32000/2066.
Citado por HAN LILI (2018:150).
Texto reproduzido através da 2.ª edição de 1979, Quinzena de
Macau, pp. 8-9, citado por Aresta (2016:58).
Idem, ibidem.
Entrevista disponível no blogue Macau Antigo, in http://
macauantigo.blogspot.com/2010/07/breve-monografia-demacau.html.
Duas palavras usadas pelos chineses nos seus escritos e
documentos oficiais para referir estrangeiros, que tanto podem
significar “estrangeiro” como “bárbaro.
Citado por Han Lili (2018:22).
GOMES, Luís Gonzaga (1994b), Macau: factos e lendas. Macau:
Instituto Cultural de Macau.
Súcubo é uma personagem referenciada pela mitologia como
um demónio com aparência feminina, que invade o sonho dos
homens para, com eles, ter uma relação sexual com o objectivo
de lhes roubar a energia vital, cf. Wikipédia.
ESCALEIRA, Lourdes & HAN LILI, Luís Gonzaga Gomes
um filho da terra. Revista Macau, disponível em http://www.
revistamacau.com/2013/12/15/luis-gonzaga-gomes-um-filhoda-terra/#_ftn2
Disponível em file:///C:/Users/utilizador/Downloads/rev7_
art6_a%20questao%20(1).pdf.
As obras mencionadas nessa biblioteca de Gonzaga Gomes são
apenas oito, sendo que uma delas é italiana, e todas as outras
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portuguesas. Disponível em http://www.icm.gov.mo/rc/
viewer/30019/1724
Licenciado em Ciências Físico-Químicas, foi professor
metodólogo no Liceu Pedro Nunes. Fez comissões de serviço
na Guiné e na Índia, foi director dos Serviços de Instrução de
Angola e, desde 1961, era inspector do Ensino Liceal. Autor de
obras didácticas, cf. António Aresta, in Jornal Tribuna de Macau,
de 11 de Fevereiro de 2015. O Dr. Túlio Tomaz prefaciou a
obra de José dos Santos Ferreira (1919-1993), conhecido como
Adé, Poéma di Macau, em dialecto macaense, editado pelo
Leal Senado de Macau. Em 1983 publicou a sua conferência
Os Lusíadas e a Ciência do Renascimento, na Imprensa Nacional
de Macau, em 1972, realizada em 13 de Novembro de 1972,
no Liceu de Macau, integrada no Programa das Comemorações
do IV Centenário da publicação dos Lusíadas, cf. A. J. Trindade,
alfarrabista e antiquário da Rua do Rua do Alecrim, ao Chiado,
32-36, Lisboa.
Dados compilados pelo Padre Manuel Teixeira para o Boletim
do Instituto Luís de Camões (vol. X, n.ºs 1 e 2 de 1976), e

28

29

30

desenvolvidos na 3.ª edição do “Liceu de Macau”, editada em
1986, pela Direcção dos Serviços de Educação (RANGEL,
2007:18).
Cf. Crónicas Macaenses, disponível em https://
cronicasmacaenses.com/2014/12/10/luis-gonzaga-gomessob-o-ponto-de-vista-de-pe-videira-e-tulio-tomaz/. O n.º 1
da Revista Nam Van é de 1 de Junho de 1984, edição do
Gabinete de Comunicação Social de Macau (GCS). Tinha
como director Hândel de Oliveira, com direcção gráfica de
João Melo. O corpo redactorial era constituído por Luís
Ortet, Luís Sá, Peter Liu e João Murinello, sendo este último
coordenador geral.
Maria Margarida de Alacoque Gomes, irmã de Gonzaga
Gomes, merecia por si só um estudo biográfico. Ela foi
também professora primária, tendo a sua exoneração saído
no Boletim Oficial de Macau n.º 31, de 8 de Agosto de
1946.
Luís Gonzaga Gomes coligiu os textos do seu antigo mestre,
que publicou em 1949 (4 vols.) e 1963-1964 (3 vols.).
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Progresso (O), Jornal, n.º 46, de 16 de Julho de 1946.
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António Manuel Couto Viana
Macau Entre Sonho e Nostalgia
MARIA DE LURDES N. ESCALEIRA*, LEONOR DIAZ DE SEABRA**

RESUMO: António Manuel Couto Viana (1923-2010) é autor de uma assinalável e vasta obra
literária, tendo-nos deixado um legado que vai desde o teatro, à poesia e aos contos (para
crianças e adultos).
O autor assume que desde a infância desenvolveu um fascínio pelo Oriente, influenciado
sobretudo pelos livros de Wenceslau de Morais, que habitavam nas estantes da casa paterna, pelas histórias que o pai lhe contava e pelo negócio do avô, que o punha em contacto
com vários artefactos orientais.
O seu fascínio pelo Oriente atraiu-o para Macau, onde residiu e desenvolveu actividade
no campo cultural, servindo-lhe de inspiração para a escrita de um conjunto de poemas
sobre a sua vivência e as marcas que foi encontrando da presença portuguesa em terras
orientais. O próprio autor afirma que este foi um período de grande fecundidade poética.
Apesar de nutrir um profundo amor pela Pátria, o desgosto pelo regresso “forçado” a
Portugal acompanha-o durante os últimos anos da sua vida, transformando-se em tema
de confidências (Conferência de 2007 na Delegação Económica de Macau, Lisboa) nas
quais, repetidamente, confessa que esta era a terra onde poderia ter ficado até à morte
(primeiro poema escrito após a chegada a Macau / Cemitério Chinês da Taipa).
Apesar do relevo da sua obra, a pesquisa por nós desenvolvida mostra que esta não está
devidamente estudada, existindo apenas biografias e entrevistas com o autor bem como
breves resenhas dos seus livros, publicadas em jornais, revistas e catálogos de lançamentos
de livros e iniciativas similares.
PALAVRASCHAVE: Oriente; Macau; Poesia; Fascínio; Memórias.

*Licenciada em Filosofia pela Universidade do Porto e em Administração Pública pela
Universidade de Macau. É Mestre em Gestão e Administração Pública. Foi bolseira
de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, e obteve
o grau de doutor pela Universidade do Porto. É autora de várias comunicações e
artigos e dos livros Ensino da Tradução em Macau: dos curricula propostos à realidade de
mercado, 2013, e Portugueses no Oriente: Uma Narrativa dos Séculos XV a XIX, 2017.
She has a Bachelor’s Degree in Philosophy from University of Porto and a Bachelor’s
Degree in Public Administration from University of Macao. M.A. in Management
and Public Administration. She was a doctoral fellow of Foundation for Science and
Technology of Portugal, and holds a PhD from University of Porto. She is the author of
several papers, articles and the books Tradução em Macau: dos curricula propostos
à realidade de Mercado, 2013, and Portugueses no Oriente: Uma Narrativa dos
Séculos XV a XIX, 2017.
**Professora Associada da Universidade de Macau. Doutorada em História de Macau
pela Universidade do Porto. Mestre em Estudos Luso-Asiáticos pela Universidade
de Macau. É autora de vários livros e artigos académicos.
Associate Professor at the University of Macau. Ph.D. in History of Macau from the
University of Oporto. M.A. in Asian-Portuguese Studies from the University of Macau.
She published several books and articles in academic journals.

Não havia dúvida: Macau fascinara-me,
corria como um sangue febril nas minhas veias, a
alimentar-me o coração.
in Saavedra, 2012:280
António Manuel Couto Viana (Viana do
Castelo, 24 de Janeiro de 1923 - Lisboa, 8 de Junho
de 2010) foi encenador, tradutor, poeta, dramaturgo,
contista, ensaísta e actor, tendo-nos legado uma
assinalável e vasta obra no campo das artes e das letras.2
Fruto de um longo percurso na escrita, iniciado ainda
na infância e cultivado durante toda a vida, a sua obra
pode ser comparada a uma colorida paleta, de um
2019 • 61 • Review of Culture
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pintor, onde poesia e prosa se juntam e espraiam por
um variado leque de géneros literários: peças de teatro,3
contos pícaros, livros para crianças,4 ensaios, memórias5
e poemas. A sua ânsia de viver a arte impulsionou-o
para as maiores aventuras, passando pela participação
em alguns filmes portugueses e estrangeiros, em peças
para a televisão, em programas culturais na televisão
e na rádio e pela leccionação da cadeira de Teatro no
Liceu D. Leonor, em Lisboa, e de um curso intensivo
de teatro, no Instituto Cultural de Macau.6
Figura dinâmica participou activamente no mundo
das artes e das letras, integrando, juntamente com David
Mourão-Ferreira, Alberto de Lacerda e Luiz de Macedo,
a direcção dos cadernos de poesia Távola Redonda,
publicados entre 1950 e 1954, uma das revistas literárias
portuguesas mais marcantes dos anos 50, do século XX, e,
posteriormente, da revista de cultura Graal e do conselho
de redacção da revista Tempo Presente (1959-1961),
colaborando, ainda, com a revista Colóquio-Letras, entre
tantas outras. Entre 1949 e 1951, dirigiu a revista infantojuvenil Camarada.
O teatro7 foi uma das áreas em que Couto Viana
se distinguiu, estreando-se, como actor e figurinista, no
Teatro Estúdio do Salitre, em Lisboa, em 1946. Foi director
e empresário da Companhia de Teatro do Gerifalto, que
funcionou no Éden, em Lisboa, de 1966 a 1974.
Integrou a direcção do Teatro da Mocidade, Teatro
de Ensaio (Teatro Monumental) e foi director e empresário
da Companhia Nacional de Teatro (Teatro Trindade) e
orientador artístico da Oficina de Teatro da Universidade
de Coimbra. Encenou e dirigiu companhias de ópera,
como mestre de cena, do Teatro Nacional de São Carlos, do
Círculo Portuense de Ópera e da Companhia Portuguesa
de Ópera.
Nos últimos anos, dedicou-se a um novo género
literário – contos pícaros8 – tendo publicado Meias de seda
vermelha e Sapatos de verniz com fivelas de prata e outros
contos; Os despautérios do Padre Libório e outros contos pícaros
e Que é que eu tenho, Maria Arnalda?.
Viveu os últimos anos na Casa do Artista, em
Lisboa, continuando a desenvolver a sua actividade artística

até aos últimos momentos: acedendo ao convite da Ordem
dos Frades Menores, tinha o projecto de se dedicar à
dramaturgia sagrada,9 foi Conselheiro do Conselho de
Leitura da Fundação Gulbenkian e estava a escrever a
história da Companhia Nacional de Teatro.
Autor muito versátil, na sua obra confluem várias
tendências, desde o presencismo a correntes alternativas
como o surrealismo, ou o existencialismo, numa visão
frequentemente irónica e lúdica de si mesmo.10
A sua escrita espelha a preocupação do autor pela
busca da beleza e da elegância e a mestria do rigor na
construção do verso, usando as formas tradicionais, mas
colocando nas palavras a emoção que sentia face aos
acontecimentos da vida.
No Dicionário Cronológico de Autores Portugueses
(2000), afirma-se que Couto Viana se integra no grupo

dos que, desde finais da década de 40 (do século
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XX), se opunham ao neo-realismo, procurando
reabilitar o culto do passado, da paisagem e dos
amores tímidos e castos, nomeadamente, na obra
intitulada Lendas do Vale do Lima (2002), onde
procura realçar o lirismo e o sentido épico das
lendas e narrativas do Vale do Lima.
Retratou, em verso, uma enorme variedade de
temas tradicionais e do quotidiano, parecendo, por
vezes, querer esconder-se do social e identificar-se
com o sentir colectivo – Pátria Exausta (1971) – e,
noutras ocasiões, dando a impressão de se distanciar
da sociedade e de si próprio - Raiz da Lágrima (1973).
Alguns dos seus livros reflectem a sua visão de
si próprio e do mundo - Café de Subúrbio (1991) e
noutros, segue sonhos e mitos de Fernando Pessoa
(tais como o mito do Sebastianismo e o do Quinto
Império) - O Ponto do não regresso (1982) ou o Corpo
de Três (1998).
Nos últimos anos desabafa o seu desalento face
ao declínio de Portugal e do estilo de vida em geral,
reflectindo, de certa forma, a influência do pensamento
messiânico e sebastianista, no entanto, apesar destes
laivos de pessimismo assume (Saavedra, 2012) que não
perdeu a esperança e que acredita no futuro.
A nível de crenças assumiu ser uma pessoa de
fé e católico, reflectindo esta sua visão na sua obra e
publicando, nomeadamente, S. João de Deus na poesia
portuguesa (1996).
Couto Viana confessou ter-se sentido injustiçado
devido às suas opções políticas (monárquico e
sebastianista), no entanto, isso não foi entrave para que
a sua obra lhe tivesse valido diversas condecorações11
e vários prémios literários, entre os quais o Prémio
Antero de Quental (1949 e 1969), Prémio Nacional de
Poesia (1965), Prémio Academia das Ciências de Lisboa
(1971), Prémio de Literatura da Sociedade Histórica da
Independência de Portugal (1988), entre outros.
Couto Viana poeta é uma das várias facetas
da sua vida, tendo declarado o seu amor à poesia, ao
afirmar, sou, acima de tudo, poeta, A poesia está comigo,
por isso, para mim basta o que tenho:/ Umas rimas sem
64
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valia, / Mas próprias, do meu amanho; /Minha colheita,
meu ganho / - Poesia! Poesia! 12
A busca do poeta pelas ninfas da inspiração ficou
gravada em verso, tendo encontrado na sua visita ao
Templo do Céu, em Pequim, a inspiração para criar o
poema No Templo do Céu, uma prece em que implora
ao deus dos horizontes (…) me expanda em frutos novos e
diversos. Roga ao céu que lhe dê- Uma colheita mais de
Poesia, /Em vez de versos, versos, versos, versos… (1991:51).
Desde 194813 (O avestruz lírico) até 2010
(Ainda não), são inúmeros os versos que brotam da sua
imaginação, tendo culminado com a publicação da obra,
em dois volumes, 60 anos de poesia.14 Na conferência
de 2007,15 refere a sua obra poética: Uma Vez uma
Voz, conjunto de 15 volumes de poesia publicados em
1985,Estado Estacionário(1988) e Café do Subúrbio, sendo
este último talvez o seu livro mais conseguido e apreciado
(2007:3). Sobre poetas publicou Coração Arquivista
(1977), as antologias Tesouros da Poesia Popular Portuguesa
(1984),Dicionário de Temas e Poemas (1997) e Cancioneiro
do Rio Lima (2001).
Couto Viana sente que a poesia aparece em qualquer
parte.
Quando podia (...) metia-me num elétrico (...),
encostava-me à janela e ia imaginando poesia e tomando
nota em papéis (…), e a poesia nascia assim. Precisava
de uma certa disponibilidade para a poesia, mas quando
essa disponibilidade aparecia, aparecia a poesia também.
Hoje é a mesma coisa, ela aparece. Às vezes, com tanta
coisa para fazer, até a afastava de mim, porque tinha
outras coisas a fazer e a poesia tomava todo o meu espírito
nesse momento e não podia fazer mais nada.16
O amor pela poesia é plenamente assumido
na conferência proferida em 2007 e, posteriormente
editada com o título O Poeta no Oriente do Oriente,
onde, encarnando o personagem poeta, dá voz ao seu
sentimento e relata, com recurso à sua própria poesia, a
sua paixão e vivência no Oriente.
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Couto Viana reúne a sua obra poética sobre o
Oriente numa obra intitulada Oriente do Oriente e, mais
tarde, edita uma outra obra intitulada O Poeta no Oriente
do Oriente, expressão que, nas palavras do próprio (in
Saavedra, 2012) foi beber a dois versos do Opiário de
Álvaro de Campos: E eu vou buscar ao Ópio que consola
um Oriente ao oriente do Oriente.
O fascínio do Oriente, sobretudo por Macau,
insere-se na sua busca constante por marcas dos portugueses
em todos os lugares que visita, nomeadamente, em terras
de África e da Ásia.
Aquando da sua visita a Pequim (Na Avenida dos
Animais) afirma que O português no Oriente / Encontra
sempre sugestões, sinais, /Da história da sua gente:/Até numa
Avenida de Animais! (1991:45).
A visita ao Cemitério Português de Ayuthaya,
na Tailândia, provoca-lhe um fervor patriótico que
o leva a exclamar: Rezo-te Portugal, missionário
do Oriente, /Que sagrou esta terra e aqui descansa/
Num momento de paz que o Céu consente. E depois
continua. E ascende! E alcança! (1991:69).
É, no entanto, em Malaca onde encontra
uma forte presença de Portugal: E cada pedra do
passado é portuguesa:/(…) Mas o que o pensamento
me cativa/E o coração me enche de emoção/É ver a
minha pátria viva/No papiá Kristão! (1991:75).
No que diz respeito ao Oriente, desde a
infância que nutre esse ensejo de conhecer a terra
de onde vêm as peças exóticas que adornam a sua
casa:
O fascínio do Oriente distante e sortílego
exercera-se logo sobre o seu espírito, recémsaído do colo materno e do hesitante tem-tem,
surpreendendo, pelas salas da casa familiar, um ou
outro móvel de exótico fabrico (…); um ou outro
prato de faiança delicada e ornado de rosas e aves
de comprido pescoço; o azul cantonês dos pagodes
(…); a caixa de charão lustroso (…); a lata de chá
com figuras estranhas de rabicho e cabaia (…)
Couto Viana, 2007:4

Os livros do escritor orientalista Wenceslau de
Moraes povoavam as estantes da família do poeta, que
lhes devorava a singularidade (2007:5), despertandolhe a curiosidade pelas coisas do Oriente.
O autor atribui (Evocação, 1991:13),ainda,
este chamamento do Oriente ao facto de ter o apelido
paterno de Martins do Couto, que lhe lembravam
Diogo do Couto considerando-se seu “remoto parente”
e, ainda, Gaspar Martins.17
Para além destas influências atribui as
primeiras imagens de Macau ao convívio com
Dona Maria da Glória Bandeira de Lima, amiga de
uma senhora de Viana, e que contava episódios da
sua vivência em Macau, e com o capitão Rogério
Ferreira, que estivera em Macau e era casado com
uma macaense, uma filha da terra, que privara com
Camilo Pessanha (2012).
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Aquando da sua chegada a Macau, ao ainda
português território oriental do rio das Pérolas (2007:3),
esse enamoramento pelo Oriente levam-no a exclamar:
Chegas por mar. (…) E, neste primeiro instante,
quase lamentas não ter aportado aqui, muitos séculos
atrás, ao asilo da praia acolhedora, penetrado de
lenda, trajando uns trapos sujos de cabaia do pescador
que, por suprema felicidade, transportara no seu junco
a divindade de A-Má… (1987:15).
Perpassa por toda a obra poética, bem como nas
várias entrevistas, o sentimento de pertença do autor ao
Oriente, a chegada a um lugar a que já pertencia, onde
deveria ter chegado há muito tempo e onde deveria
passar o resto da sua vida e, finalmente, repousar, em
Macau, para a eternidade.
Macau na vida de Couto Viana surge desde
cedo ao som das histórias que o pai lhe contava e do
contacto com o negócio do avô,18 fazendo-o sonhar
com uma terra distante, mas um reino maravilhoso.
Todo este ambiente oriental lhe despertou o interesse
sobre Macau, terra que conheceu através de escritores
como Camilo Pessanha,19 Camões,20 Bocage, Osório
de Castro e António Patrício e pelo convívio com
Monsenhor Manuel Teixeira.21
Couto Viana chegou a Macau em Março de
1986, tendo aí vivido entre 1986-88,uma terra que
o fascinou e inspirou de tal forma que o próprio
poeta define este período como uma fase de grande
fecundidade poética, frisando que (in Saavedra, 2012),
após a sua chegada, num mês conseguiu criar mais
poemas do que, normalmente, criava num ano em
Portugal.
Logo no início, após uns dias de repouso,
começou num frenesim a descobrir a cidade: Ruínas
de S. Paulo, Gruta de Camões, Fortaleza do Monte,
etc, onde bebeu a inspiração para os cantar em verso.
Logo após o primeiro passeio por Macau sente
que encontrou o seu lugar (no longe achei lugar) onde
poderá ficar até ao fim dos seus dias (Cemitério Chinês
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da Taipa é o mote para o seu primeiro poema escrito
no Oriente).
Fascinado por Macau corre ruas, cantos e
recantos à procura de luz, sons, cores, enfim, do pulsar
da vida, traduzindo o seu sentir em verso: No Oriente
do Oriente (1987), Não há outra mais Leal (1991) e
Até ao Longínquo China Navegou (1991)e Orientais,
poemas (1999). As duas primeiras obras referem-se
unicamente a Macau, à excepção de Poema para o Rio
Lijiang, enquanto que o terceiro viaja sobretudo pelo
Mar da China: engloba a China, Formosa, Tailândia,
Malásia e, também, Macau. As poesias que compõem a
obra No Oriente do Oriente foram, também, publicadas
na revista Nam Van e nos jornais Gazeta Macaense e
Tribuna (2012).
Publica, ainda, Orientais poemas, um livro
composto de dez poemas que Couto Viana dedica À
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Macau portuguesa, por mim fecundamente amada, na
hora trágica do nunca mais.
No ano de 1986, publicou, ainda, na Revista
de Cultura, Mapa de Pequim Desdobrável no Coração,
um conjunto de dez poemas nos quais desfilam as suas
impressões da viagem a Pequim e que, posteriormente,
inclui em Até ao Longínquo China Navegou (1991:3151).
A sua participação em Poesias Escolhidas de Ai
Qing consistiu, apenas, na revisão literária da obra,
para ser publicada pelo Instituto Cultural de Macau.
Em 2012 (in Saavedra, 2012:415) afirma estar
em preparação a publicação de uma obra, Rota do
Oriente, datada de 1999, reunindo todos os versos que
escreveu na Ásia e prefaciada por Rodrigo Emílio.
A par da sua actividade profissional, na área do
teatro, participou activamente em vários projectos
culturais, inserindo-se e tendo um importante papel
na vida cultural macaense e convivendo com as figuras
de topo das artes e das letras, tanto de Portugal como
de Macau.
Quanto à sua obra poética, é em verso que nos fala
de um Macau onde, desde o primeiro passeio dado na
companhia de Monsenhor Manuel Teixeira, os dias são
de um encantamento extasiado e de vivência intensa,
bem como, de uma busca incessante por encontrar
as reminiscências do Oriente que foi gravando na
memória, e no coração, desde tenra idade. Macau foi
para o poeta um amor à primeira vista, apaixonou-se
pelo exotismo e pela raiz cultural portuguesa de Macau
e esse amor acompanhou-o pelo resto da vida.
Os poemas desta época cantam templos e
deuses chineses (Á-Ma), igrejas (Ruínas de S. Paulo),
paisagens, ambiente das ruas (bazar macaense), clima
(tufão), as mulheres (refugiadas chinesas em Macau),
folclore (dança do leão), entre outros. De realçar o
cunho que imprime à sua mensagem poética onde
a inspiração se mescla com a história, as tradições, a
análise da sociedade e os seus próprios sentimentos.
As Portas do Cerco, onde uma multidão está
sempre em movimento, termina o território que,

naquela altura, estava dosselado pela nossa bandeira.
Para lá desse ponto, a China estende-se, vastíssima e
misteriosa (1991:17).
O monumento das Portas do Cerco, apesar de não
ser belo nem grandioso, traz-lhe à memória nomes e
datas de personalidades e acontecimentos que mostram
a bravura e a dignidade portuguesas. Não resistes. A tua
mão tem a carícia do orgulho, da gratidão, da reverência,
ao tocar-lhes as cicatrizes rebocadas de pintura(1991:17).
As Ruínas de S. Paulo no alto de uma colina,
não são apenas um cartaz turístico, mas, representam,
sobretudo, o Ocidente, com a sua fé cristã, são a face de
Macau ferida/ Mas crente, mas segura, erguida à vida,/
Quando a morte a seus pés, sinuosa, rasteja (2007:1213).
Também a Praça do Leal Senado o enche de
respeito e o obriga a curvar a cabeça em homenagem
ao que representa o dístico e o escudo da bandeira.
O sentimento guia-lhe os passos, qual romeiro
da poesia, até à gruta de Camões:
Ali, não tens palavras: só lágrimas de emoção.
E elas não secam, enquanto visitas o lirismo de novos
jardins, europeus e orientais, enlaçando estátuas e
plácidos lagos, para murmurares versos de Camilo
Pessanha, tão de Macau, escutando-lhes a música
interior, exígua, discreta, mas profunda (1987:18).
Logo na primeira viagem de jet-foil presenciou
a azáfama do jogo, mal o barco entrou em águas de
Macau e, mais tarde, descreve de forma magistral o
ambiente dos casinos, lugar onde se vai:
(…) experimentar o prazer e a angústia do
jogo; a invadir a sofreguidão dos casinos e dos campos
de corrida, com suas salas e bancadas pejadas de
ansiedade e desespero; a encher as mãos de fichas e de
sonho, perturbado por névoas e clarões de superstições
ancestrais, por palpites e visões, esperançadas consultas
à obscura ciência do adivinho, à benevolência do deus
da fortuna; a recorrer, em hora desfavorável, ao auxílio
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da casa de penhores, o anel mais rico e estimado em
troca de algumas notas enxovalhadas, um punhado de
pérolas por meio punhado de oiro a escorrer, depois, em
areia vã, entre os dedos do vício.(1987:18).
As casas senhoriais macaenses e os seus
proprietários surpreendem-no pelo luxo e riqueza
que encerram (Ó Casas Senhoriais de Macau) mas,
também, não escapam ao seu olhar atento os chineses
que procuram refúgio em Macau,22 ditando sorte
diferente para homens, que trabalham mas conseguem
ter um relativo sucesso e integrar-se na sociedade [Vong
Men- Arranjou namorada (…)/Largou os trapos, veste
roupa fina (...)/Vai ter Kodak e bicicleta. (2007:33)] ,e
mulheres, que apenas podem esperar a prostituição,
a vitrine de um cabaré, exposta com um número e
aguardando quem a requisite (2007:34).
Compara Macau com o Farol da Guia, dizendo
que tal como este farol foi o primeiro a brilhar nos
mares da China também Macau foi o primeiro farol
cristão e civilizador do Oriente (1987:18).
O bazar inspira-o e dá-lhe o mote para dar
vida a novos versos (2007:18-21) repletos de aromas,
sabores, sons, cor, emoções, gentes e artefactos que o
poeta aspira e onde se sente um elemento estranho.
A estranheza do Outro é visível nos versos em que
descreve o seu encontro, no bazar, com o homem dos
tintins: Viu ele um português pertinaz e sem pressa/De
olhar estranho, magro, a longa barba preta,/Descobrir,
entre o inútil, o valor de uma peça,/Com a ciência de
sábio e arte de poeta? (2007:20)
O colorido das tradições atrai-no, como no caso
do poema a propósito da dança do leão onde descreve o
ritual e confessa não lhe entender a profunda linguagem
ficando apenas preso ao ritmo e à imagem (2007:17).
A Camilo Pessanha, o nosso maior simbolista,
mago da palavra, génio opiado, criador assombrado de
partituras sublimes que é toda a sua poesia (2007:22),
dedica vários poemas. Em o Bazar descreve-o como
um português, pertinaz e sem pressa,/ De olhar estranho,
magro, a longa barba preta,/ Descobrir, entre o inútil, o
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valor de uma peça,/ Com a ciência de sábio e a arte de
poeta (2007:22).
Camões, o maior de todos os poetas, é objecto de
um poema onde Couto Viana revela a sua identidade:
António sou (tenho o teu nome)/ E escravo, também, da
poesia./ Para ela é que estendo, em cada dia,/ A mão à
minha fome(2007:25).
Bocage, boémio e aventureiro (…) aqui arrastou
o seu tédio, bajulou senhores poderosos, donas influentes,
satirizando a modéstia da cidade (2007:26)
Tudo prende o seu olhar e lhe desperta fortes
sentimentos de pura comoção em que as coisas e os
lugares parecem ganhar vida, como Na pousada de
Mong Há, onde em versos sentidos agradece a (...)
gentileza/Com que me recebeste a soledade,/Me abriste a
cama e me puseste a mesa/E me foste família e amizade! e,
ao mesmo tempo, afirma deixar algo de si naquele lugar
visto este ser Memorial de mim, em cada muro/Grava os
versos do fim em que me vês;/- Aqui viveu enquanto foi
futuro,/O último poeta português!(1991:23).
A sua presença em Macau foi breve e resumiu-se
a uma tarefa de três anos de enamorado e pedagogo. Esta
partida, não desejada, causa-lhe mágoa que transpõe
para verso (Macau, adeus!): Afastaram-se os dois da
mesa./O Ocidente, a chorar, disse adeus à cidade./ Levava
uma bandeira portuguesa/Junto ao peito, a escutar o
pulsar da saudade (2007:42).
António Manuel Couto Viana cantou Macau
figurando, dois dos seus poemas (Na Pousada de Mong
Há e No templo de A-Má), na Antologia dos Poetas de
Macau, significando uma reconciliação de Macau
com o poeta que, anos antes, tinha regressado a
Portugal carregando a mágoa por se sentir injustiçado
e incompreendido na terra que tanto amava. Até ao
Longínquo China Navegou é um livro doído no que se
refere a Macau, após o Instituto Cultural de Macau
ter recusado publicar o livro No Oriente do Oriente,
provocando uma emaranhada e delicada situação que
o poeta sentiu como um ataque injusto à sua própria
pessoa. É, contudo, nesta obra que nos oferece uma
descrição, em prosa, de Macau (Um Sabor a Saudade,
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1991:17-20) e poemas, na sua maioria dedicados a
personalidades de Macau, sobre o seu deambular por
Macau, Pequim, Formosa, Reino de Sião (Tailândia) e
Malásia, com destaque para Malaca, concluindo com
Camões e Dinamene – Argumento para um Bailado
(1991:81-85).
Em Macau, Couto Viana também escreveu prosa,
de que é exemplo Um Sabor a Saudade, crónica publicada
em 1988, na Revista Macau.
No artigo No Oriente do Oriente – roteiro lírico
de Macau (1987:15-18) expressa as suas primeiras
impressões sobre a cidade que o recebeu de forma altiva e
lhe ocultou os tesouros de um perfil mesclado de Oriente
e Ocidente. Este texto é de uma enorme riqueza e de uma
grande intensidade na descrição da cidade, dos seus usos
e costumes, bem como do sentir do poeta que a calcorreia
com todos os sentidos despertos e o coração aberto.
Couto Viana mostra-se sensível à barreira cultural

e linguística que, apesar do seu espírito aberto para
acolher o Oriente, não lhe permite um entendimento
pleno da realidade do Outro que ele, contudo, admira.
A propósito da dança do leão, inspiradora de um
poema, confessa que é uma tradição que o intriga e
que, para si, encerra muitos mistérios [Não lhe entendo
a profunda linguagem/Admiro-lhe a dança/E fico-me
criança/Preso somente ao ritmo e à imagem (2007:1417)].
A barreira linguística é referida de forma
recorrente, por exemplo, a bandeira de tecido
(…) salpicado de enigmáticos caracteres (2007:4),
vozear (…) incompreensivo para o ouvido ocidental
(2007:4),múltiplos anúncios de caracteres enigmáticos,
como um labirinto de volutas e traços(1987:15) no
entanto, apesar do pouco tempo que permaneceu em
Macau, absorveu algumas expressões em cantonense e
plasma-as em alguns dos seus poemas, tais como, toché
(1991:23), Kong Hei Fat Choi (1991:27).
Esta mesma dificuldade de comunicação arruinoulhe os planos, aquando da sua colaboração no Curso de
Verão de Português, na Universidade da Àsia Oriental,
tendo a escolha da peça afugentado a maioria dos alunos
(2012).
O papiá kristáng que ouviu em Macau fê-lo
sentir orgulho e vários indícios são reveladores do seu
conhecimento do patuá (de Macau), inclusive de peças
de teatro em patuá. No poema Gravura Antiga di Macau
(1987:99-100) podemos apreciar um desfiar de expressões
em patuá: nhonha, saraça, malinguar, bicha,23 chiste, etc.
Nhonha24 recebe com chá?/E sab`rososurang-surave25/
As amigas do bafá26/Chacha-chacha27 nos seus dós28/De jeito
gentil e grave;/Que chegam de riquexós.
Já quanto à língua portuguesa, tal como Pessoa,
também sente que a sua Pátria é a língua portuguesa
e confessa não ter dúvidas de que a língua portuguesa
continuará viva, como o mais forte elo de ligação e a mais
destacada de quantas bandeiras, em todos os povos por
onde andámos e com quem convivemos (in Saavedra,
2012:353).
Apesar do seu encantamento pelo Oriente nunca
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esqueceu as suas raízes e a saudade que o invadiu
transformou-se em verso – Natal de Exílio29 (1987) –
onde desabafa que Natal sem o presépio da infância
em Viana, sem consoada com os seus e sem coração,
não é Natal:
Acaso entenderá que eu não entenda, não,/ Que
o Menino nascido aqui é igual/Ao nascido onde tenho
o coração?/E que sem coração eu não tenha Natal?
(1991:29).
A alteridade entre Eu e o Outro é uma constante
na poesia de Couto Viana, em parte fruto da sua busca
incessante de Portugal, do passado glorioso da Pátria,
em todos os lugares que visita, não resistindo a fazer
um retrato Ocdiente/Oriente. Um quadro ilustrativo
desta realidade retrata o momento em que o pulsar de
Viana se transforma numa enorme vontade de mostrar
ao mundo o ardor com que os vianenses vivem as
suas tradições, como, por exemplo, quando, numa
certa manhã de domingo viu um rancho folclórico de
Macau – Viana Súbito em Macau.
Eles vestem sem graça, o traje à vianesa:/(…)
Bailam mas sem prazer./Nenhum ímpeto ardente dos
corações emana./- Que saudades me deu de me erguer/
E, entre eles, mostrar com baila Viana? (1987:95-96)
O propósito da vinda de Couto Viana para
Macau foi o de desenvolver o teatro em Macau, tendo
estado envolvido nos esforços do Governo de Macau
para criar uma estrutura de apoio à programação teatral
e que passava, também, pela formação de actores.
Apesar das dificuldades que sentiu para
sensibilizar os portugueses de Macau para essa actividade
cénica (2012:271), considera que os resultados foram
positivos e até surpreendentes. A este propósito relata a
vinda de Miguel Torga a Macau e a encenação do Mar
de Miguel Torga, o qual arrancou os maiores elogios de
Torga e da sua esposa.
Refere, ainda, (2012) que se dedicou ao teatro
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para crianças, tendo organizado o espectáculo de
Natal para as crianças das escolas macaenses (2012:272),
colaborou com vários jornais, nomeadamente o
Clarim, onde assinou Páginas de Memórias, e com a
Revista de Cultura, proferiu várias conferências para
assinalar personagens e datas importantes, colaborou
na realização televisiva de Macau – Quatro Séculos de
Aventura, entre outros projectos.
A obra de Couto Viana sobre o Oriente deixa
transparecer um profundo conhecimento da história,
passada e presente, e é a propósito da passagem de um
tufão que o poeta grava, em verso, o seu pulsar face à
transferência de soberania de Macau para a República
Popular da China. Descreve este acontecimento como
o mais sentido “tufão”, não anunciado pelo Farol da
Guia, que desabou sobre a Leal Cidade do Nome de
Deus de Macau, ao qual ele não assistiu, por já ter
regressado a Portugal, mas que lhe atingiu o coração e
o impulsionou a escrever a sangrar, poemas húmidos de
lágrimas (2007:41).
Apesar do saudosismo do passado e de,
por vezes, parecer deixar transparecer laivos de
pessimismo o poeta afirma não ter perdido a
esperança, dando o exemplo do poema que dedica
ao Farol da Guia:
Brilha, do alto, a luz a iluminar a nau, na
treva dos presságios, a dissipar receios dos escolhos,
a rasgar-lhe o caminho certo para um futuro
de bonança e de vitória. Como tudo é já nítido,
é já resplandecente! (…) é o dia que desponta
(2012:293).
O poeta regressou a Macau, aquando do lançamento
da Colecção Poetas de Macau, tendo encontrado uma
cidade habitada por uma espessa muralha de cimento, mas,
conservando, no entanto, a Macau que Couto Viana
conhecia e amava, sentindo que a sua Macau estava
ameaçada (Saavedra, 2012:300). Na sua despedida de
Macau a tristeza dá lugar à esperança porque sente que
o mundo da amizade e da hospitalidade que deixou em
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Macau permanece, sem mudança nem velhice, um mundo
que é bem mais belo e ascende bem mais alto do que o de
betão (in Saavedra, 2012:300).
Em jeito de conclusão, destacamos que a
pesquisa por nós desenvolvida nos permite concluir
que Couto Viana é um autor ainda pouco estudado
sendo que a maior parte das informações sobre a sua
vida e obra se encontram dispersas por artigos de
jornais e revistas, bastante repetitivos e focando, na sua
maioria, os mesmos aspectos biográficas. As excepções
- O Poeta no Oriente do Oriente (2007) e António
Manuel Couto Viana – Memorial do Coração (Conversa
a Quatro Mãos), de Ricardo Saavedra (2012) – têm,
em ambos os casos, o envolvimento do próprio poeta,
como autor, no primeiro caso, ou como entrevistado,
no Memorial do Coração.
A sua curiosidade levou-o a dedicar-se a várias
expressões artísticas de onde se destacam o teatro e a
poesia, tendo-se mantido activo [Tenho sempre muitos
livros para publicar e muitos livros para escrever(SOL:15)]
nas artes, principalmente na escrita porque, tal como
afirmou, a independência/É o livro, o papel e a caneta
(2012:10).
No que se refere à sua obra poética sobre o

Oriente é de notar que, apesar de esta se encontrar
publicada em livro, vários dos poemas foram,
também, publicados em antologias poéticas, jornais,
revistas, etc.
O encantamento pelo Oriente atraiu-o a
Macau e serviu-lhe de inspiração para a escrita de um
conjunto de poemas sobre a sua vivência em terras
orientais, o fascínio que sentia pela terra, cultura,
pessoas, enfim, sobre tudo o que o rodeava e sentia
estranho, mas que o seduzia e o maravilhava.
De entre tudo o que se tem escrito sobre Couto
Viana consideramos que a obra de Saavedra (2012)
oferece um manancial de informações e retrata, na
primeira pessoa, um homem das letras e das artes
muito empenhado e envolvido com a sociedade,
nomeadamente com a sociedade macaense, e
participando activamente no panorama cultural de
Portugal e de Macau.
A obra poética oriental é o exemplo
contundente de que a poesia acontece em qualquer
lado, tendo o poeta calcorreado ruas e becos e
transposto para verso todos os seus encontros e
estranhezas.

NOTAS
1

2

3
4

Uma nota de agradecimento a José Manuel Couto Viana, primo
do poeta, pelas longas conversas sobre a obra de Couto Viana
e pelo material disponibilizado, permitindo-nos ter uma visão
da importância de António Manuel Couto Viana no panorama
intelectual português do séc. XX.
O seu legado literário ultrapassa as 100 obras publicadas (cerca
de 40 são de poesia), estando alguma da sua poesia traduzida
para francês, inglês, espanhol e chinês. Em 2013 foi lançada, a
título póstumo, a sua obra Para uma Geografia Literária do Alto
Minho, inédito sobre os poetas e prosadores mais relevantes de
entre Minho e Lima, tais como: António Feijó, Luís Correia
Caldeira, José sousa Vieira, Luís Dantas, Carlos Gomes, José
Cândido Martins, Francisco Guimarães, entre outros.
Em Setembro de 2009, Couto Viana disse à Lusa que estava a
escrever a história da Companhia Nacional de Teatro, de que foi
empresário entre 1961 e 1967.
Nos livros para crianças revela uma preocupação com a educação
da juventude. A minha primeira História de Portugal (1984),

5
6

7

8
9

Editorial Verbo;Versos de Caracacá (1984), Editora Litexa; Bichos
Diversos em Verbo (2008) Texto Editores; Coisas do Arco da Velha
(2008), Editora Verbo, entre outros.
Arrimar e Jingming (1999:95) referem a faceta de memorialista.
A sua vinda para o Oriente, num momento feliz da sua vida em
Portugal, deveu-se a um convite do Instituto Cultural de Macau
para estruturar toda a teatral (...); de colaborar num Conservatório
de Música, Dança e Teatro; ministrar um curso intensivo de arte
dramática (...), organizar o espectáculo do 10 de Junho de 1986
(...). Couto Viana, 2007:3.
Várias são as biografias que atribuem o gosto de Couto Viana
pelo teatro à influência do destino que lhe coloca nas mãos o
Teatro Sá de Miranda de Viana do Castelo, herdado do seu avô,
no entanto, este facto é negado pelo próprio: Isso é um disparate!
(2012:53).
Em jovem, apresentou revistas, sobre temas escolares e citadinos,
sendo A Rosa Verde, a sua primeira peça de teatro infantil.
Histórias breves em que um narrador ridiculariza e explora a
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10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

sátira social, pondo o heroísmo a favor desses objectivos, rindo
dos outros e, muitas vezes, de si próprio, sem a preocupação
de definir modelos de virtudes.As histórias, muito fantasiadas,
ocorrem na primeira metade do século XX e situam-se na cidade
de Viana do Castelo.
Em 2004 (Revista Artistas, Sociedade Portuguesa de Autores)
afirmou que fazer teatro sacro era já uma ideia antiga que
tinha ressurgido com o convite que os franciscanos lhe tinham
endereçado.
http://www.escritas.org/pt/bio/antonio-manuel-couto-viana
(acedido em 20 de Julho de 2019).
Banda da Grã Cruz de Mérito, Grão-Cruz da Falange Galega,
Grande Oficialato da Ordem do Infante D. Henrique e a Medalha
de Mérito Cultural da Cidade de Viana do Castelo, entre outras.
https://www.snpcultura.org/id_antonio_manuel_couto_viana.
html (acedido em 21-03-2019).
O autor refere (2007) que já na juventude, numa altura em que
esteve doente, tinha criado a obra Menino Doente, opúsculo de
versos publicado pelo autor, em 1985, para oferecer aos amigos.
Editada pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda, em 2004, com
prefácio de Fernando Pinto do Amaral.
Conferência proferida na Delegação Económica e Comercial de
Macau em Lisboa, em 19 de Março de 2007 e publicada com o
título O Poeta no Oriente do Oriente.
Entrevista a Couto Viana http://catatu.catalivros.org/fala_estar_le
nos/le_M22_entr_amc_viana_3_b.pdf (acedido em 21-032019).
Diogo do Couto (1542-1616) soldado e historiador, esteve no
Oriente e é autor de várias Décadas da Ásia (foi ele que continuou
a escrever as Décadas, iniciadas por João de Barros), e Gaspar
Martins, um mártir do Japão, do séc. XVII, natural de Viana do
Castelo.
Em O Poeta no Oriente do Oriente faz referência aos
estabelecimentos comerciais do avô onde se vendiam serviços de
Cantão e louçarias japonesas (2007:4).

20

21

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31

Camilo Pessanha I e Camilo Pessanha II: Em campa rasa, a
tampa de granito/Afonta-o no brasão de fidalguia,/No nome (com
Doutor e com d’Almeida) escrito/com erros de ortografia./Quem
roubou as correntes que o cercavam de ferro? que
Dedica um poema a Camões: Em que ano subi esta colina,/
Repousei nesta gruta e respirei/Brandas auras? Da pátria e do
meu rei,/Aqui, sublime, sublimei a sina?; Que fama do meu
vulto peregrina/Na voz destas paragens, e da lei/ Da morte me
liberta? Onde enlacei/A amizade do jau e o amor de Dina?;Deixei
sinais na areia, no arvoredo?/Quem me ocultou de mim como um
segredo?/-Até o longínquo China navegou…;Aqui cheguei? Daqui
parti/Quem salvou do naufrágio miserando/Aquele que não sei se
fui, mas sou?
Couto Viana deu o seu primeiro passeio por Macau na
companhia apaixonante do Padre Manuel Teixeira, o sábio
historiador daquelas paragens, solicito em realçar as belezas da
terra e o valor dos seus faustos (2007:5).
O poema VongMen (2007:31-35) aborda de forma acutilante
as dificuldades da viagem clandestina para Macau e a vida dos
chineses, homens e mulheres, que procuram uma vida melhor,
mas que acabam por ter uma sorte diferente.
Serviçal; rapariga chinesa comprada/vendida. Nome dado
eufemisticamente, a serviçais escravas ou chinesas compradas
(citando Ana Maria Amaro, 1998:600) in Dicionário de
Crioulo de Macau, Gaião, R. 2019:136.
Nhonha – senhora filha da terra (macaense).
Surang-surave - Doce típico de Macau.
Bafá - Antigo jogo de cartas chiensas, de Macau.
Chacha-chacha – mulheres velhas.
Dó – manto preto.
Poema publicado no Jornal Gazeta Macaense, edição de 24
de Dezembro de 1987, que levou o Padre Manuel Teixeira a
responder com o poema O Amor é Universal.
Texto da conferência proferida na Delegação Económica e
Comercial de Macau em Lisboa, em 19 de Março de 2007.
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O Orientalismo em Maria Ondina Braga
CELINA VEIGA DE OLIVEIRA *

RESUMO: “Orientalismo em Maria Ondina Braga” é um ensaio que procura analisar o modo como a
escritora Maria Ondina Braga observou a realidade extremo-oriental, bem como a eventual
filiação dessa análise na perspetiva de Edward W. Said.
Maria Ondina Braga nasceu em Braga, a conhecida cidade dos arcebispos, então
marcadamente católica e preconceituosa, do Norte de Portugal.
Concluídos os estudos, foi dar aulas para Angola, colónia portuguesa, na década de 50 do
século XX, de onde saiu com o despontar dos nacionalismos africanos (1961). Em Goa,
outra colónia portuguesa, permaneceu escassos meses, devido à entrada das tropas indianas
em Dezembro de 1961. Partiu então para Macau, enclave português do sul da China, onde
chegou no final desse ano.
Da sua extensa bibliografia, avultam as obras que dedicou a Macau e à China: Eu Vim Para
Ver a Terra (1965), A China Fica ao Lado (1968), Estátua de Sal (1969), Angústia em Pequim
(1984) e Nocturno em Macau (1991).
Macau e as suas gentes constituem o leit-motiv privilegiado dos seus escritos. Mas foi a
comunidade chinesa o húmus que adubou a sua escrita.
Maria Ondina Braga seduz o leitor com uma linguagem intimista, muitas vezes poética,
conduzindo-o para um universo vivencial já inexistente, mas que ainda preserva muito dos
valores axiais da cosmologia chinesa.
A sua obra reconhece que a realidade do ‘Outro’ tinha de ser observada por um olhar limpo,
igual, sem espelhos, para que a imagem saísse despojada de artifícios. Aproximou-se, neste
sentido, de Edward W. Said e da sua denúncia da artificialidade dicotómica e intencional,
que, como teorizou, o Ocidente impôs ao Oriente. Por isso, este ensaio tem também o
propósito de celebrar Edward Said, escritor inteligente e arguto, que abriu ao mundo
intelectual novas esferas de reflexão e de conhecimento.
PALAVRASCHAVE: Orientalismo; Said; Ondina; Macau; China.

Introdução
Portugal conta-se entre as nações da Europa que
estabeleceram espaços coloniais em vários continentes.
O Oriente abriu-se aos portugueses em 1498, com a

descoberta do caminho marítimo para a Índia, por Vasco
da Gama, e fechou-se em 1999, com a transferência
da responsabilidade administrativa de Macau para a
República Popular da China. Nesses territórios, que se

*Licenciada em História pela Universidade de Coimbra (1970). Em Macau (1980-1999), foi Professora no Liceu Nacional Infante D. Henrique, na Escola do Magistério
Primário e no Instituto Politécnico de Macau, onde leccionou História de Macau e História das Relações da China com o Ocidente. Autora de vários ensaios sobre História de
Macau. Livros publicados: Camilo Pessanha, o Jurista e o Homem; Macau - Uma História Cultural; Carlos D’Assumpção - Um Homem de Valor. Comendadora da Ordem
de Santiago de Espada. Vice-presidente da Comissão Asiática da Sociedade de Geografia de Lisboa.
BA Hons in History by the University of Coimbra (1970). In Macao (1980-1999), she was lecturer at Infante D. Henrique National High School, at the School of Primary Teacher
Training and at the Macao Polytechnic Institute, where she lectured Macau History and the History of Chinese Relations with the West .
Author of various essays on Macau History, she published several books, among which: Camilo Pessanha, o Jurista e o Homem; Macau - Uma História Cultural; Carlos
D’Assumpção - Um Homem de Valor. Commandeer of the Order of Santiago de Espada. Vice-president of the Asian Comission of Geographic Society of Lisbon.
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Maria Ondina Braga em Macau, anos 60 - Espólio de MOB.

cruzaram durante séculos com a história portuguesa,
o conhecimento directo das comunidades orientais
multiplicou-se por vários domínios científicos, produzindo
conteúdos que hoje constituem um património muito
valioso para a análise do que se convencionou chamar
Orientalismo. A história, a literatura, a filosofia, as
crenças, os usos e costumes, a política, a administração da
justiça, são esferas de informação, entre tantas outras, que
nos foram sendo legadas numa perspectiva comparatista:
o que “nós” somos e o que “os outros” são.
O livro O Oriente no Ocidente, de Jack Goody,1 é
um bom começo para abordar o tema do Orientalismo.
Nele, este historiador britânico deixou explanado o
que apelidou de “problema oriental” do Ocidente.
Este conceito surgiu com a consciencialização de um
sentimento de superioridade dos europeus sobre as
sociedades e civilizações orientais, que tomou forma
sobretudo a partir dos finais do século XVIII, quando a
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Europa – leia-se Inglaterra, a grande nação imperialista –
dominava o mundo. A Europa ocidental entrou, então,
num período de crescimento auto-sustentado, o que fez
a Ásia, comparativamente à realidade europeia, parecer
estática, imóvel, hierática.
Segundo Jack Goody, os historiadores e os
economistas que defendiam a existência de um fosso
cada vez mais acentuado entre o Ocidente e o Oriente
consideravam que tal facto advinha, entre outros factores,
da capacidade de evolução deste lado do mundo, que lhe
proporcionou o que chamaram de “milagre económico”
do Ocidente. Tal “milagre” resultava da combinação
entre o legado humanista, que sustentava a nossa cultura,
e a procura pós-renascentista de uma racionalidade
no conhecimento e na economia. Em contraponto, a
História do Oriente conduzira os seus povos a “um tipo
oriental estagnante de sociedade, por outras palavras, à
singularidade asiática”.2
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Jack Goody teve o propósito de desmontar a
visão etnocêntrica sobre a realidade oriental, denunciar
os erros dos discursos anteriores e considerar que
uma análise comparativa falseada entre o Oriente e
o Ocidente afectava também a própria compreensão
que o Ocidente tinha de si próprio. Num propósito de
realçar a sua sintonia de opinião com o autor, a Nota de
Apresentação da edição portuguesa considera, por isso,
que O Oriente no Ocidente constitui uma das análises
mais sistemáticas e completas sobre os erros de perspectiva
que têm minado as teorias ocidentais relativas à evolução
social e ao desenvolvimento económico dos países da Ásia,
criticando as explicações apresentadas por alguns dos
autores mais proeminentes da sociologia, da antropologia
ou da história dos últimos dois séculos, interessados em
justificar a superioridade do Ocidente.3
A consciência de que os estudos orientais
europeus dizem mais da história da Europa do que do
Oriente em si mesmo não era nova. Em 1978, Edward
Said publicara uma obra, hoje clássica – Orientalismo.
Representações Ocidentais do Oriente –, que abriu o tema
da visão distorcida que o Ocidente criou do Oriente.
Em traços muito gerais, Edward Said veio afirmar o
seguinte:
a) A supremacia do “saber” dos europeus sobre
os não-europeus – que Ronald Inden, académico
estudioso das culturas da Ásia meridional, designou
como saber imperial – resultava do domínio e da
prática coloniais, que aplicaram as grelhas europeias
de análise na observação das comunidades orientais. A
Europa, que dominava o mundo, dominava também as
técnicas intelectuais de dominar a realidade, combinando
o imperialismo político com o imperialismo gnoseológico.4
b) O termo Orientalismo não é um termo
unívoco, referindo-se a muitos aspectos relacionados
com o interesse, o estudo, a inspiração que o Ocidente
recebeu ou manifestou pelo Oriente, tendo-se alargado
com o tempo o seu leque semântico.5
c) O Orientalismo não é uma simples área ou
tema político com um reflexo passivo na cultura, no
âmbito erudito ou nas instituições; nem representa ou

manifesta uma vil conspiração imperialista «ocidental»
que pretende oprimir o mundo «oriental». É, antes, a
distribuição de consciência geopolítica por textos estéticos,
eruditos, económicos, sociológicos, históricos e filológicos;
(...) é uma certa vontade ou intenção de compreender,
nalguns casos de controlar, manipular, ou até de
incorporar, aquele que é um mundo manifestamente
diferente (ou alternativo e novo); é acima de tudo
um discurso que de modo algum se relaciona em
correspondência directa com o poder político, mas que
é produzido e existe numa troca desigual com diferentes
tipos de poder (...). Efectivamente, o meu argumento é
de que o orientalismo é – e não se limita a representar
– uma considerável dimensão da moderna cultura
político-intelectual e, neste sentido, tem menos a ver com
o Oriente do que com o “nosso” mundo.6
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resistência do mundo não europeu face às diferentes formas
de dominação ocidental.8 Se o imperialismo consolidou
o cruzamento de culturas e de identidades à escala
global, o seu pior e mais paradoxal legado foi permitir
às pessoas acreditarem que elas eram unicamente,
principalmente, exclusivamente, brancas, ou pretas, ou
ocidentais ou orientais. Assim, do mesmo modo que os
seres humanos constroem a sua história, criam também
a sua cultura e a sua identidade étnica. Ninguém pode
negar as persistentes continuidades de longas tradições,
habitações sustentadas, línguas nacionais e geografias
culturais, mas parece não haver razão, excepto o medo e
o preconceito, para continuar a insistir na sua separação
e distinção, como se isso resumisse tudo o que existe sobre
a vida humana. Sobrevivência alcança-se, de facto, pela
conexão entre as coisas.9 E para reforçar esta convicção,
Edward Said apoia-se no poeta T. S. Elliot que afirmou
que a realidade não podia ser privada dos “outros ecos
[que] habitam o jardim” - (Quatro Quartetos).10

Como considerou Filipa Lowndes Vicente, desde
finais do século XVIII, quando o termo [Orientalismo]
se banalizou, até 1978, data de publicação do livro de
Said, o discurso orientalista deve ser entendido como
uma abordagem heterogénea que inclui uma variedade
de posições, uma multiplicidade de sentidos que podem
mesmo conter conflitos e contradições, concluindo que, a
partir do momento em que a palavra Orientalismo se
tornou no título de um livro, nunca mais foi possível
usá-la de modo inconsciente ou acrítico.7
Embora o conteúdo do livro se concentrasse
no mundo árabe, Edward Said voltou ao tema do
Orientalismo numa obra posterior, Culture and
Imperialism, onde retomou a crítica implícita, o
preconceito patente no olhar do Ocidente sobre
o Oriente. Neste livro, este intelectual deu mais
protagonismo a outros espaços coloniais e às formas de
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Maria Ondina Braga – uma escritora intercultural
Há circunstâncias que aproximam Edward Said
e Maria Ondina Braga.11
Mas, na linha do filósofo espanhol Ortega
y Gasset – “eu sou eu e a minha circunstância” –, a
circunstância das suas existências fê-los produzir obras
diferentes. Said, que se dedicou à causa palestina, militou
na denúncia do enviesamento do olhar do Ocidente
sobre o Oriente, embora a fixação da sua análise
não atingisse, como já referido, o mundo extremooriental. Ondina, que construiu a sua identidade num
tempo em que as normas de comportamento (sociais,
políticas, religiosas e literárias) estavam condicionadas
por um poder ditatorial em que tudo era programado e
não havia lugar a desvios, seguiu outro percurso.
Maria Ondina Braga nasceu em Braga, a
conhecida cidade dos arcebispos, marcadamente
católica e conservadora, do Norte de Portugal, numa
época em que à mulher portuguesa era consentida
limitada capacidade de decisão e de autonomia. Para
fugir a este ambiente claustrofóbico e anti-cosmopolita
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Espaço Maria Ondina Braga - Museu Nogueira da Silva - Arquivo do MNS

da cidade natal, foi estudar línguas e literaturas francesas
e inglesas, em Paris e Londres, respectivamente, o que
a habilitou para ser tradutora de grandes autores,
actividade que aliou supletivamente à de professora,
a sua profissão nuclear.12 Concluídos os estudos, foi,
na década de 1950, dar aulas para Angola, então uma
colónia portuguesa, de onde saiu com o despontar dos
nacionalismos africanos (1961). Mas foi aí, nas terras
úberes do “escuro continente”,13 que Ondina sonhou os
mais puros, os mais ardentes sonhos telúricos.14 Um novo
percurso de vida levou-a a um outro continente, desta
vez o asiático. De Goa, também colónia portuguesa,
descreve-nos a terra cor de barro, o céu azul-vidrado
espelhando-se nos rios, os leques dos coqueiros, as mulheres
de sari e boca tingida.15 Mulher lunar, são as noites e o
entardecer o seu momento de êxtase, porque, em Goa,
a noite pertence a Deus.16 Porém, escassos meses após a
sua chegada, foi aconselhada a sair, porque as tropas
indianas tinham invadido aquele chamado Estado
português. Sobre mais esta circunstância histórica,

quase uma fatalidade que a perseguia, escreverá mais
tarde que, onde quer que chegasse, enfrentava sempre
o conflito e a falência.
Maria Ondina Braga partiu para Macau, enclave
administrado por Portugal no sul da China, onde
chegou no final de 1961. Viveu neste território um
período de paz, que lhe permitiu adquirir alguma
serenidade, sempre por si tão intensamente procurada,
e lhe deu o sentimento epifânico de ver e de descobrir
o “outro”, o universal, o mesmo que existe espalhado
pela Terra inteira. Nos primeiros anos da década de
60 pairava em Macau um ambiente de silêncio, de
‘limbo’ da história. As comunidades portuguesa e
chinesa procuravam esquecer, na sua vida de todos os
dias, a turbulência vivida durante os anos da Guerra
do Pacífico, quando o pequeno território funcionou
como um espaço de sobrevivência para refugiados, a
fundação da República Popular da China, em 1949,
e o consequente corte de relações diplomáticas por
parte de Portugal, e a ameaça do nacionalismo chinês
2019 • 61 • Review of Culture
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do outro lado da Portas do Cerco, num claro aviso de
que Macau era parte integrante da grande China. Foi
este o ambiente que Maria Ondina Braga vivenciou e
foi nesse contexto de aparente tranquilidade que a sua
alma se revelou literariamente.17
Da vasta (e premiada) bibliografia que nos
legou, avultam as obras sobre Macau e sobre a China:
Eu Vim Para Ver a Terra (1965), A China Fica ao
Lado (1968), Estátua de Sal (1969), Angústia em
Pequim (1984), Nocturno em Macau (1991). Numa
entrevista a um canal televisivo, Maria Ondina Braga
sustentou que a sua preferência pela comunidade
chinesa assentava numa evidência: Macau é China por
todo o lado. (...) Viver em Macau é a mesma coisa que
viver na China.18
Em 1968, irrompeu em Portugal o seu livro
de contos A China Fica ao Lado. O conto – “a escrita
breve”, como lhe chamou Italo Calvino19 – caracterizase por uma dimensão económica da narrativa, que se
multiplica por outros elementos igualmente restritos.
As personagens, a acção, o tempo, o espaço, são
categorias atingidas por uma necessária concentração,
resultando numa narração intensa e produzindo um
efeito de unidade (próximo do conceito de unity of effect
de Edgar Allan Poe). Este cânone normativo do conto
é muito bem interpretado por Maria Ondina Braga.
Num tempo em que o conto, como género narrativo,
não tinha ainda alcançado o patamar que, depois
da atribuição do Prémio Nobel a Alice Munro, em
2013, passou a ter, foi com o livro de contos A China
Fica ao Lado que Maria Ondina Braga começou a ser
olhada com respeito e com «admiração», expressão
usada pelo escritor bracarense Tomaz de Figueiredo
para caracterizar a obra Estátua de Sal no prefácio que
lhe dedicou.
Curiosamente, 1968 é o último ano do consulado
salazarista (embora não da ditadura). Viviam-se os
tempos traumáticos da guerra colonial e da ameaça de
desmembramento do que restava do ‘império português’.
Acossado interna e externamente, o regime vedava, à
discussão pública, o tema do colonialismo. Mas Macau foi
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Capa - Livro de Maria Ondina Braga - Espólio de MOB.

sempre uma entidade política sui generis, integrada numa
geografia civilizacional que aos olhos do Ocidente tanto
tinha de desconhecida como de mal conhecida. Era um
território onde os códigos de domínio nunca atingiram
os patamares existentes em outros espaços coloniais.
A relação de poder entre administrante e administrado
estava atenuada pelo compromisso, pela prática secular
de convivialidade, o que constituiu a chave de uma
permanência constante de quase meio milénio, onde os
conflitos acabaram, afinal, por não fazer grande ‘história’.20
Esta situação herdada do tempo clamava pela leitura de
uma escritora arguta e inclinada a observar o real.
A China fica ao lado – contos
O que ressalta deste livro de contos? Em
primeiro lugar, o título, A China Fica ao Lado, e a
advertência implícita que lhe está associada: a China
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é uma civilização diferente, é outra civilização,
que arrasta consigo o peso enorme da sua história.
Chineses e portugueses construíram em Macau
uma dualidade sociológica que importava analisar,
nunca devendo o lado de cá, do Ocidente, esquecer
que a fonte civilizacional do ‘Outro’, do diferente,
ficava ali mesmo “ao lado” e não podia ser ignorada.
Depois, o conteúdo dos próprios contos. A China
maoísta ainda não começara a reclamar a alteração do
estatuto político do enclave português e Macau e as
suas comunidades agradeciam esse ‘alheamento’. O
tempo e o modo de resolução da “questão de Macau”
haveria de ser definido pela Grande China, quando
lhe aprouvesse, como veio a acontecer.21
O mesmo não se passava, porém, do outro
lado da Porta do Cerco, a fronteira terrestre entre os
dois espaços políticos. A implantação da República
Popular da China, em 1949, originara convulsões
sociais que obrigaram multidões de chineses a
procurar refúgio no exterior. Macau passou a ser
um porto de abrigo para uma aristocracia chinesa
proletarizada em tudo, exceptuando o cuidado com a
cultura e com a educação e aparentemente desprovida
de contactos e de influências.22
No conto «A China fica ao lado», que dá título
ao livro homónimo, Maria Ondina Braga centrou
a sua atenção num duplo drama: por um lado, o
de uma avó, aristocrata do Norte, de pés ligados,
polida e falante de mandarim, que seguia a neta,
acompanhando-a para todo o lado e incutindo-lhe
os valores identitários da sua cultura ancestral: Ia
buscá-la à escola. Receosa de que esquecesse a línguamãe, dava-lhe lições à noite, à luz de azeite de coco,
pelo livro dos filósofos.23 Por outro, o drama da neta,
vítima da vulnerabilidade a que estão sujeitas todas as
pessoas atingidas por convulsões sociais e obrigadas
por isso a emigrar. Mas, esquecendo-se de si própria
e do seu sofrimento, a neta fixava-se na imagem das
gargalhadas dos militares a desatarem os pés da avó:
Pobre pés estropiados! (...) Um orgulho, essa avó de
sapatinhos de cetim no pezinho de fada.24

O tema dos pés ligados é também versado
no conto “Fong-Song”. Uma velha moribunda,
de pés atados, Sam-Ku de seu nome, significando
Filha Terceira, pediu ao neto, em dia de tufão, que
a deixasse morrer nas frágeis tábuas que a haviam
acolhido dos naufrágios da vida, no fân-sium25 sobre
as águas do rio – único chão fiel aos seus trôpegos
passos.26 O neto, pescador, que, como a avó, se
refugiara em Macau, tudo faz para cumprir a sua
última vontade. Nascido no fundo de uma sampana,
pouco importando o local onde isso acontecera,
nunca se considerara um exilado. Chinês, sim. Chinês
da terra grande, do vasto mundo amarelo que cobria
um quarto do globo terrestre27– frase que prova que a
autora entendeu verdadeiramente a essência da alma
chinesa: o orgulho e o amor à terra natal.

Maria Ondina Braga em Macau, anos 60 - Espólio de MOB.
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Em “O homem de meia vida”, outra realidade
ressalta: a do dono de uma casa de antiguidades que
só existia completamente depois de haver provado o
néctar dos deuses que o transfigurava, lhe dava vida no
meio das preciosidades, eloquente, eufórico, sôfrego de
beleza, senhor todo poderoso de um mundo imaterial.28
Um ser que, como Camilo Pessanha, só vivia depois
do ópio. Há neste conto um paralelismo com o que
escreveu em Eu Vim Para Ver a Terra: Penso em Camilo
Pessanha, triste, enigmático, a arrastar por estas vetustas
ruas a sua desgraça de poeta e de opiómano – Pessanha
que os chineses chamavam de “morto-vivo” (“pune-tioiane-mean”, à letra, “homem de meia vida”). 29
Sempre o desfilar de dramas individuais, como
o do conto “Os lázaros”, onde a jovem A-Mou,
internada na leprosaria da ilha de Coloane, renascia
quando o Sol descia sobre o mar, e o morro, ao cabo da
ilha, era um archote flamejante.30 A-mou acreditava no
futuro. Bastava, para isso, curar as rosetas de lepra.

Maria Ondina Braga na sua casa de Benfica, Lisboa, anos 90 - Espólio de MOB.
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Não partilhava com as colegas de infortúnio o gosto
pela tagarelice. O seu mundo era outro, vislumbrar
a vida para além da leprosaria, a volta dos barcos da
pesca, a noite a poisar na terra. Conheceu o amor na
pessoa de um jovem, também leproso, que se curou.
Mas ela, apesar de o futuro se afastar cada vez mais
do horizonte da sua vida, continuava, mesmo assim, a
subir ao morro ao entardecer.
Em “A morta”, é a luta pela liberdade da avó de
Mei-Lai, despojada de tudo no rincão da sua terra,
que queria agora um lugar longe, para morrer,31 o que
veio a acontecer durante a fuga para Macau.
Também o ódio, como o que Miss Carol,
professora de Literatura Inglesa do Colégio, uma
anglicana, mestiça de chinesa e inglês, nutria pela
directora católica, perpassa pelo conto “Os espelhos”.
Miss Carol gostava de correr os dedos finos e leves
pelo piano da sala de visitas, que fechava com estrondo
sempre que a directora entrava. Dizia-se que esse
ódio tinha causa antiga. Mas era o quarto, forrado de
espelhos, que deixava perplexas as colegas de profissão.
Presentes de algum admirador? Miss Carol era tão
solitária! E todos os anos mais um espelho na parede...
Em momentos inesperados, com gesto trágico, Miss
Carol declamava Shakespeare: My love is more richer
than my tongue! 32 O que verdadeiramente faria Miss
Carol frente aos espelhos que forravam o seu quarto
era a grande interrogação das suas colegas. Tristeza?
Pobreza? Solidão?
Em “Ódio de raça”, de novo e com maior
intensidade, o tema do ódio. Tai-Ku, a Filha Primeira,
era o amparo do pai, senhor rico, que conservava o
hábito de nova mulher em cada nova Lua. Tai-Ku,
monja budista, entendia que aquele costume era uma
doença e manifestava uma fria indiferença por todas as
mulheres que transpunham o pátio da casa. Mas não
se dissipava da sua cabeça a memória da invasão da
casa paterna pelos japoneses, que provocou a morte
da mãe, enterrada sem cerimónias, sem flores e sem
bonzos para encomendar a alma a Buda. O ódio aos
japoneses passou a acompanhar a sua existência. Um
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dia, uma nova mulher entrou em casa. Era japonesa.
Seria pecado destruir a inimiga? Pecado era a filha do
invasor habitar a casa que os seus ascendentes haviam
ultrajado, ocupar o leito onde a mulher legítima morrera
de terror (...). Pecado era a japonesa viver ali, paredes
meias com o seu ódio.33 Isso, a Filha Primeira não podia
aceitar. E preparou o veneno...
O preconceito social, latente e destruidor,
acompanha o conto “O filho do Sol”. ‘Ela’ não tem
nome, ‘ele’ também não. Era Natal e o frio chegara
de repente, como de costume, logo após a noite da
consoada. ‘Ele’ falou do Ano Novo Chinês, que seria
na próxima lua. Iriam juntos comprar o ramo de flores
de pessegueiro. Sorria.34 ‘Ela’ não o escutava, absorvida
como estava num só pensamento: o filho dele em si.

Dúvidas, diferenças culturais, confusão de sentidos.
Refugiado no território, a terra dele era do outro lado
do mundo, onde havia neve. Tão inteligente! E alto e
fino. Chinês do Norte?35 Interrogava-se ‘ela’. O bonzo
do pagode profetizara-lhe um destino raro por ‘ela’
confundir os valores do Céu com os valores da Terra.
O Deus dela. O Deus dele. Tomara a decisão de se
despedir do colégio. Sobre o destino do filho dentro de
si, gerado num outono que parecia primavera, teria de
ser ‘ela’ a decidir...
É esta gente refugiada – personagens que, no
dizer de António Aresta, viveram num limbo, entre
a hostilidade totalitária que os empurrou para fora, e,
paradoxalmente, um quinhão meridional dentro da
pátria, gerido há séculos por estrangeiros36 – que Maria
Ondina Braga retrata, eliminando, intencionalmente,
a componente europeia de Macau.
Outros temas compõem o mosaico narrativo
de A China Fica ao Lado: as festas de Natal, católico
ou chinês, os adivinhos do invisível, a luta diária da
população flutuante e o respeito pelos princípios
confucianos da piedade filial, ou a serena sabedoria do
herbanário, conhecedor das plantas, dos animais e dos
elementos, do conto “O dia do grande frio”. No vão
da porta, imperturbável, assistia com cepticismo ao
regozijo do Ano Novo Lunar, certo de que, concluídas
as festividades, muitos voltariam a entrar na sua loja,
para que ele acudisse aos efeitos dos excessos cometidos.
Em síntese sugestiva, Urbano Tavares Rodrigues
referiu a agradável descoberta de quem leu este livro
refrescante com certa melancolia e autêntica pureza,
finura de observação emocionada e concebida, interesse
profundo pelos recessos do ser humano, graça, ligeireza e
calor de estilo.37
Nocturno em Macau – romance
Num outro registo, Maria Ondina Braga
publicou em 1991 um romance com um título
fabuloso, que nos transporta para o entardecer, para a
fidelidade à penumbra. Nocturno em Macau ficará para
a história da literatura, diz-nos Seabra Pereira, como a
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obra-prima e a criação axial de toda a (sua) obra.38 Há
neste romance certas alusões, certos cenários, que nos
são familiares, que nos reportam para o livro de contos
já referido. Em ambos, a autora parte de uma base
segura, o universo educativo, afinal a sua principal
ocupação, para interpretar o mundo do lado de fora
das paredes do Colégio de Santa Fé.39
Nocturno em Macau assenta, assim, numa
dualidade de imagens, que dá ao romance uma dimensão
cinematográfica – qual aberto leque chinês a colorir a
qualidade literária da narrativa. Ao contrário de A China
fica ao lado, em que ressalta um claro alheamento da
componente europeia, há neste romance referência a
portugueses: a mestra-dos-estudos, de seu nome Rosa
Mística desde que professara, uma bonita professora de
Química, sempre ocupada com os ácidos e com as bases,
apressada, o véu [do hábito] a voejar, uma pomba de leque,
lembrando uma lavandisca branca40 e insinuando, como
explicação para a renúncia ao mundo, um desajuste com
esse mundo...; Gandhora, goesa de nascimento, de perfume
denso, gorduroso: benjoim? patchouli?,41 viera de Lisboa
para ensinar português, viciada em compras, sobretudo
porcelana chinesa, subindo todas as manhãs a escadaria
do colégio com o coração num aperto para perguntar a
Soror Trinidad se havia correio para ela e o desconsolo
estampado no rosto com a resposta; o tenente Zacarias,
de linhagem aristocrática e aparentado com Camilo
Pessanha, magro, rijo, respirando saúde, levantando-se
de madrugada para o cross na Praia Grande, aprumado
oficial, sem vícios conhecidos; e Ester, professora de
inglês, o fio condutor de toda a trama romanesca, e
verdadeiro alter ego de Ondina. Usando o sam-lun-ché,42
Ester vai descrevendo imagens contrastantes de Macau,
ora da cidade chinesa, da “cidade dos barcos” do Porto
Interior, ora da placidez da “cidade cristã”, europeia, da
Praia Grande, onde sempre corria uma aragem nos dias
abafados de verão.
É Ester que constrói uma ponte com a comunidade
chinesa. É ela quem se apaixona por Lu Si-Yuan, chinês
refugiado que conhecera durante o tempo que vivera no
bairro San Kiu, por altura da sua chegada a Macau. Ester
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fora entretanto dar aulas para o colégio em regime de
internato. E o contacto com Lu passou a ser mais raro.
Num Ano Novo Lunar, em que o acaso os reuniu de
novo, Lu Si-Yuan ofereceu-lhe um pé de pessegueiro,
um ramo todo púrpura e provocante como uma espada.
Depois seguiu-se a carta, atada com fio de seda e entregue
por um velho chinês na portaria. Mas não a abrira no
momento. Mais tarde, só, no silêncio do seu pequeno
quarto, desatou o nó e desenrolou a folha perfumada de
papel de arroz, de onde ressaltavam do fundo branco os
ideogramas a tinta-nanquim como um baixo-relevo: linhas
irregulares, a prumo, linhas deitadas e paralelas em pauta
de música, e arcos, e ângulos, e asas. Uma arquitectura. Um
templo de nove pisos e nove vezes nove empenas a perscrutar
os ares. Um bosque de bambus depois da chuva.43
Toda esta candura enfrentava um lado perverso:
o preconceito. Gandhora, enciumada com a amizade
de Ester por Xiao Hé Huá, professora da escola chinesa,
interpelava-a: Você tem um fraco por chineses, anda muito
com essa professora china. Hum... chineses... Que estará
por trás daqueles olhos, não me diz? Olhos de rato-cego...
Chineses... Preferia andar só.44 Ester descortinou um
laço entre Lu Si-Yuan e Xiao Hé Huá. O que os ligava?
A identidade étnica? Uma teia de amores, por vezes
sugerindo secretas e cruzadas inclinações, atravessa o
romance. Que escolha deveria Ester fazer? Zacarias, o
tenente português, ou Lu Si-Yuan, homem do Norte,
o porte altivo, o sorriso limpo? Surpreendeu-se com a
estranheza da mestre-dos-estudos quando lhe confessou
que amava um chinês: Um chinês? Será que enlouqueceu?
Um chinês mesmo?45
A carta, nunca traduzida, era o elo que a
aprisionava a esse amor, a perseguia, lhe povoava os
sonhos, a inquietava: seria romântico o seu conteúdo?
Românticos os chineses, sem dúvida, e também discretos
para exporem os seus sentimentos. Mas amar um chinês
em Macau, uma portuguesa, uma metropolitana! E logo em
Macau, nas águas paradas de Macau!46 Ester intuía que
havia muitos nós a desatar e decide deixar Macau, esse
paraíso do exílio. Antes de partir, porém, um último
olhar às ruínas de São Paulo. Queria imaginar se o jovem

O ORIENTALISMO EM MARIA ONDINA BRAGA

ORIENTALISM

que se suicidara na manhã da sua partida se atirara lá de
cima de um golpe como uma estrela-cadente ou se, tal uma
ave de grande porte, vasto, o seu voo, e devagar...47
Obra intercultural, na medida em que entretece
sinais de forte marca autobiográfica com a representação
do conflito gerado no encontro com o ‘outro’ cultural,
Nocturno em Macau (que recebeu o Prémio Eça de
Queirós em 1992), é igualmente, como bem frisou
Seabra Pereira, um romance de demanda e fuga, de mistério
e segredo, no coração da grande obra literária - macaense e
portuguesa, oriental e universal.48
Conclusão
Entre os temas que cruzam mais significativamente
a obra de Maria Ondina Braga ressaltam o da memória
e o do Oriente. Na referida entrevista televisiva, Braga
recorda que a infância e os lugares por onde peregrinou
são elementos constitutivos da sua memória. Memória
involuntária, lugar da minha identidade, como escreveu
em A Personagem. O Oriente, ou as alusões ao Oriente
como descoberta de um mundo extra-europeu, não podia
ser, na sua obra, um objecto raro. Advinha naturalmente
do dia a dia, do contacto diário com a comunidade
chinesa, por via da sua actividade docente, circunstância
que a imbuíra de uma profunda mentalidade oriental.
Em Outros Orientalismos,49 Filipa Lowndes Vicente
apresenta uma opinião muito pessoal do significado do
termo orientalista, considerando não ser fácil defini-lo.
Tanto pode ser um especialista em línguas, como em história,
em arqueologia, como em antropologia, afirmando que
nesta sua obra as palavras “orientalismo” e “orientalistas”
são por si entendidas no sentido mais amplo possível, tal
como ele era usado no contexto cronológico e geográfico onde
se situa, e não no sentido político que Said lhe deu. Por
outras palavras, a autora não se reconhece num sentido
monolítico, feito apenas de conotações negativas e coloniais
do orientalismo, tomando a liberdade de usar esse conceito
sem limitar os seus sentidos.
Ora, em harmonia com este entendimento aberto
do que é o Orientalismo, entendo que a literatura é uma
fonte valiosa de pesquisa para o conhecimento de outras

realidades civilizacionais do Oriente. Por isso, analisar
Maria Ondina Braga é, por um lado, promover uma obra,
cujo eixo principal que a atravessa se insere no conceito
de Orientalismo aqui defendido, e, por outro, enriquecer
esse conceito através do legado literário que nos deixou.
Podemos afirmar que Maria Ondina Braga nunca teria
integrado o cânone autoral da literatura portuguesa
contemporânea,50 se não tivesse vivido a realidade de
Macau e o quotidiano do mundo chinês. Viveu este
último também em Pequim – o livro Angústia em Pequim
nasceu desses anos na capital – e traduziu Pearl Buck, facto
que lhe ampliou a percepção da consistência identitária
do povo chinês, um povo notável, forte, inteligente e activo,
cheio de sabedoria, como disse numa outra entrevista, um
povo composto de homens lentos, homens contínuos, de
que fala o poema “Aos dez mil anos”, de Victor Segalen.51
É uma mulher, portuguesa, que cresceu
literariamente em Macau – Macau é a minha alma a
revelar-se, é toda uma vida de exaltação e de mágoa analisada,
revivida, pronta a ser cantada, escreveu em Estátua de Sal
–, legando-nos uma escrita tão surpreendente, tão densa,
tão rica, tão volumosa, tão informada que não pode
cair no perigo das águas paradas do esquecimento. A
sua extensa bibliografia revela uma personalidade que se
coloca na posição de alguém portador de outra história
cultural, que durante um tempo vive e convive com uma
comunidade com outros referentes culturais. Ao invés de
um confronto reactivo, a escritora opta pela aproximação,
através da observação inteligente e culta, reconhecendo
que o povo chinês se orgulhava da sua pátria, da sua
grandeza territorial e histórica.
E reconhece, igualmente, que essa outra realidade
tinha de ser observada por um olhar limpo, igual, sem
espelhos, para que a imagem saísse despojada de artifícios.
Aproximou-se, neste sentido, de Edward Said e da sua
denúncia da artificialidade dicotómica e intencional,
que, como ele teorizou, o Ocidente impôs ao Oriente.
Por isso, tendo este artigo o propósito de celebrar Maria
Ondina Braga, sublinha, também Edward Said, ensaísta
inteligente e arguto que abriu ao mundo intelectual outras
esferas de conhecimento e de reflexão.
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José Silveira Machado

Exílio, Solidão e Orientalismo
ANTÓNIO ARESTA*
RESUMO: Professor, jornalista, poeta e dirigente associativo, José Silveira Machado [24.10.1918 –
18.11.2007] foi um carismático membro da comunidade portuguesa, tendo chegado a Macau
em 1933 e aí permaneceu até ao fim dos seus dias.
Foi um dos fundadores do jornal O Clarim, em 1948, e desde então manteve uma
importante intervenção cultural e cívica sobre os problemas de Macau, sempre com uma
elevada eticidade intelectual e sem subalternizar a história do Território.
Na sua poesia podemos encontrar um olhar alegorizado sobre o Oriente, o culto melancólico
e místico da amizade ou o espírito claro do sentimento religioso traduzido em solilóquios. A
sua poesia quando procura revelar o ser, possui por vezes uma densidade filosófica que cruza a
linha do Oriente e do Ocidente.
Este artigo procura, igualmente , fixar a sua bibliografia e reúne um conjunto inédito de
depoimentos sobre a sua vida e obra.

PALAVRASCHAVE: Literatura; Poesia; Orientalismo; Exílio; História de Macau; Filosofia.

José Silveira Machado [24.10.1918 –
18.11.2007], açoriano de Velas, na ilha de São Jorge,
foi um carismático homem de letras, dividido entre
a poesia, o ensino e o jornalismo. Observador arguto
da vida quotidiana de Macau, José Silveira Machado
teve uma constante intervenção cívica na imprensa,
essencialmente no jornal ‘O Clarim’,1 do qual foi um
dos fundadores, corria o ano de 1948. Esse activo
espírito reformista e de culta expressão de cidadania
torna-o, neste particular, um seguidor de Manuel da
Silva Mendes.
Chegou a Macau em 1933, com apenas 15 anos
de idade, para o Seminário de S. José. O Liceu tinha
167 alunos2 e da Escola Comercial Pedro Nolasco não
*Professor e investigador. Doutorando em Filosofia (Universidade do
Porto). Autor de diversos estudos sobre a história de Macau.
Teacher and researcher. Author of various studies on Macao History he is
currently preparing his Ph.D. in Philosophy at Oporto University.
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se conhecem estatísticas. O Bispo era o açoriano D.
José da Costa Nunes e o Governador era o tenentecoronel António Bernardes de Miranda. Nesse
mesmo ano era promulgada a nova Constituição e
republicado o Acto Colonial. Era o amanhecer do
Estado Novo, sob a égide de António de Oliveira
Salazar. No dia 21 de Dezembro de 1933 o Boletim
Oficial da Colónia de Macau3 transcrevia o extenso
Decreto Nº 21 110, sobre o novo Regulamento da
Educação Física nos Liceus, assinado pelo Ministro
da Instrução Pública, Gustavo Cordeiro Ramos e
promulgado pelo Presidente da República António
Óscar Fragoso Carmona. Cultivar o corpo e a
motricidade de uma forma pioneira e inovadora era
o que se pretendia, se possível com uma prática e
com um exemplo que transbordasse o ensino oficial,
chegando, nomeadamente aos Seminários e a outras
escolas de orientação religiosa.
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José Silveira Machado4 conta como é que veio
parar a Macau : “Como se deu a minha vinda para tão
longe ? Meu pai era lavrador e tinha uma criação de vacas
leiteiras, pois sou natural de S. Jorge, a ilha do queijo e da
manteiga. Mas nunca tive queda para a lavoura nem para
a pastorícia. Eu queria era prosseguir os estudos, o que
não era possível na minha ilha e meu pai não tinha meios
para me mandar para fora. Foi então que um missionário
de Macau, que era natural da ilha do Pico, foi de férias
aos Açores e fez convites a alguns rapazes para virem para
Macau frequentar o Seminário. Eu aceitei logo e, apesar
de ser o filho mais velho, meus pais não se opuseram,
disseram logo que sim”. Os Açores e Trás-os-Montes
foram, mercê de circunstâncias várias, provavelmente
as zonas geográficas de Portugal que mais vocações
missionárias proporcionaram à Igreja Católica.
Nem ele, tão pouco a família tinham uma
exacta noção da localização de Macau, algures entre
o muito longe ou lá para as terras da China, que no
imaginário popular significava o fim do mundo. Mas
isso não foi um obstáculo. Eram tempos muito duros
e heróicos, esses em que as crianças e os adolescentes
cruzavam os continentes e os oceanos para servirem
causas transcendentais e para se educarem. Sem o
apoio da família, enfrentavam um mundo radicalmente
diferente, da geografia física e clima, passando pela
cultura, pela língua ou pela gastronomia. A vertigem
da novidade e do desconhecido, tolhiam por vezes
o desenvolvimento da personalidade e o equilíbrio
emocional dos jovens. O Seminário de S. José era uma
antiga e prestigiada instituição educativa, da Diocese de
Macau, fundada em 1728 e com uma longa tradição
na hospitalidade e no acolhimento de jovens que eram
destinados à carreira eclesiástica. Em 1933, o ano em
que José Silveira Machado entra no Seminário, este
encontrava-se sob a direcção dos Jesuítas e o seu director
era o padre António Dinis Henriques Farto.
A descrição da sua primeira viagem intercontinental
foi registada, por José Silveira Machado, com esta
particular sensibilidade , ora comovida, ora deslumbrada5
pelo admirável mundo novo:

José Silveira Machado. Cortesia Jornal O Clarim.

“A viagem fez-se ao ritmo das horas na imensidão
de mares e continentes.
Trajectória com ponto de partida no mar
atlântico e ponto e chegada no Rio das Pérolas.
Rota de sonho, encanto, magia.
S. Jorge, Lisboa, Argel, Marselha, primeiro
fascínio de outras gentes, de outras paragens.
Port-Said, Suez, de minaretes e trajes exóticos,
Mar Vermelho à sombra do Sinai, Djibuti, os
altos penhascos de Aden.
O Índico a conduzir a rota até Colombo, a
indicar marcas da hora magnífica da descoberta
do mundo, do arredondamento da terra.
Estreito de Malaca, o Oriente à vista.
No Pacífico a verdejante baía de Singapura, o
cenário deslumbrante do rio Mekong, Saigão, de
toque francês e gentes estranhas.
Hongkong, Macau, num estuário de ilhas e
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ilhotas a emoldurar a fisionomia do Rio das
Pérolas.
Os caminhos a infância entraram pela porta da
Baía.
Os sonhos de menino cresceram em sensibilidades
novas.
Uma outra trajectória se prolongou noutro
tempo e noutro espaço.”

O seu testemunho é por todos esses motivos
deveras importante: “e assim cá vim parar, na
companhia de mais cinco rapazes, dos quais apenas
um se ordenou. Tive no Seminário grandes mestres,
quase todos jesuítas, com excepção do então diácono
Manuel Teixeira, hoje monsenhor, que foi o meu
primeiro professor de Latim. De todos os meus
professores, o P. Revelard, Belga, que leccionava
Matemática, o P. Manuel Ferreira, professor de Francês,
e outros, apraz-me recordar o P. Joaquim Guerra, que
me ensinou todo o Português que eu sei”.6
Abriu-se um outro mundo de descobertas e
de prazeres, cuja largueza de horizontes lhe apraz
rememorar: “tínhamos, de facto, bastante liberdade,
tínhamos muitas actividades escolares, muitos
passeios. Naquela altura podíamos passar as Portas do
Cerco sem qualquer problema. Quantos passeios eu
dei à China! Nesses passeios, íamos muitas vezes à ilha
da Lapa que, por detrás da encosta virada para Macau,
tem um vale muito arborizado, com água corrente, e
com mesas de pedra para piqueniques. Também íamos
muitas vezes à Taipa e a Coloane, fazendo a viagem de
sampana, em que eram os seminaristas a remar, com
permissão das raparigas chinesas que se dedicam a essa
profissão”.7
O estudo da língua chinesa não era valorizado
de todo, sequer como estratégia para a missionação.8
Diz-nos, “nunca tive aulas de chinês, mas no recreio
da noite, antes da hora de dormir, constituíram-se
grupos de alunos portugueses e chineses que eram
obrigados num dia a falar português, noutro a falar
chinês. Foi assim que aprendi algum do pouco chinês
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que falo. Não consigo dar os tons, pois não tenho
ouvido nenhum para a música, a ponto de ter sido
dispensado das aulas de música”.9
A fascinação intelectual viria a seguir : “Na Ilha
Verde tínhamos as férias grandes que eram sempre
estupendas. Eu aproveitava essas férias, como nunca
fui um grande desportista, para devorar livros. Li
todo o Eça, todo o Almeida Garrett, todo o Alves
Redol, todo o Alexandre Herculano, além de muitos
Sermões do padre António Vieira. Havia livros que
não éramos autorizados a ler, eu ia à biblioteca e
levava-os às escondidas para a casa de férias.(…) Além
da Biblioteca Nacional, instalada no edifício do Leal
Senado, riquíssima em obras de muito valor, havia as
bibliotecas do Clube Militar e do Clube de Macau que,
segundo consta, levaram um sumiço que ninguém
sabe explicar”.10 A grande e sólida cultura geral nasce
nesse tempo, transformando-se, aprimorando-se e
especializando-se com o passar dos anos.
A aprendizagem da cartografia mental e
emocional da cidade, por vezes sozinho, outras vezes
acompanhado pelos amigos mais afoitos, foi de uma
saborosa lentidão,11 no espaço e no tempo :
“A cidade era um mundo de fascínio e de mistério.
Abria as suas portas à curiosidade e aos anseios
da minha irrequieta juventude.
Percorri ruas de luz baça, onde os recortes das
silhuetas semelhavam sombras fugidias.
Deambulei por bairros excêntricos, apinhados de
gente pobre e anónima num vaivém de silenciosas
amarguras.
Penetrei em vielas esconsas, espicaçado pelo
entrechocar de sensações narcotizantes.
Transpus os pórticos dos templos budistas no
desejo de desvendar os mistérios da velha China.
Calcorreei calçadas e subi colinas para mergulhar
o pensamento e a sensibilidade nos encantos e
desencantos da cidade cristã.
Subi o rio por entre juncos, lorchas e sampanas,
para sentir a vida dos homens do mar, na sua
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luta contra a incerteza dos ventos e das marés.
Palmilhei a estrada inquietante duma mocidade
fogosa.
Alonguei os braços na madrugada indecisa da
fantasia.
Corri como um louco na ânsia de sorver, no colo
níveo da arte e da beleza, as delícias embriagantes
das noites orientais.”

Por este enquadramento, percebemos com
alguma clareza os motivos pelos quais José Silveira
Machado não se sentia com uma vocação genuína e
inteira para abraçar o múnus do sacerdócio. E tudo
sucedeu da forma mais insólita: “Eu tinha a mania
de ser poeta, de escrever poesia, que guardava na
gaveta da minha carteira de estudo. Um colega foi
lá, tirou um poema de cariz amoroso e distribuiu-o
por outros alunos. Isso chegou ao conhecimento do
prefeito e do reitor que ficaram muito escandalizados
e preocupados. Fui logo separado do resto da
comunidade e metido num dos quartos que havia nas
caves. E como tive de sair do Seminário, não terminei
o Curso de Humanidades, o que só vim a fazer depois,
quando já era homem”.12
Parece-me importante fazer uma reflexão
sobre o ambiente cultural de Macau, cuja realidade
multicultural era complexa por ser policêntrica. A
Igreja Católica era a única instituição verdadeiramente
organizada e que dispunha de um grupo de
colaboradores claramente internacionalizado e que
pontificavam no ensino e na doutrinação moral.
Depois do desaparecimento das grandes figuras como
Camilo Pessanha, Pedro Nolasco da Silva, Manuel
da Silva Mendes, Lourenço Marques ou José Gomes
da Silva, cujo legado de laicidade axiológica, de
intervenção cívica e política teve um grande peso em
Macau, outras personalidades emergiram tais como
Carlos Montalto de Jesus, João Paulino de Azevedo
e Castro, Charles Boxer, Jack Braga e José da Costa
Nunes. No tempo de José Silveira Machado duas

figuras de enorme influência na formação dos jovens
foram o padre Fernando Maciel, director de O Clarim
por longos anos, jornalista de fôlego e grande cultor
da língua portuguesa e o padre Júlio Massa, filósofo
com uma obra muito relevante, ambos injustamente
esquecidos nesta modernidade inculta e apressada.
Da geração de José Silveira Machado, começam a
despontar outras figuras como Luís Gonzaga Gomes,
Deolinda da Conceição, Herculano Estorninho, Adé/
José dos Santos Ferreira, António Augusto da Canhota,
Tomás da Rosa Pereira ou José Carvalho e Rego. O
padre Manuel Teixeira missionava em Singapura. O
padre Joaquim Guerra SJ e o padre Benjamim Videira
Pires SJ, conciliavam a missionação com a reflexão e
o estudo sinológicos. A imprensa, apesar da vigilância
exercida pela Comissão de Censura, foi uma grande
escola formativa para os portugueses expatriados e
para a comunidade portuguesa residente. A identidade
portuguesa muito ficou a dever a Hermann Machado
Monteiro ou a Domingos da Rosa Duque, cujos
jornais foram símbolos de cultura.
A saída do Seminário foi um salto no
desconhecido, numa cidade onde não dispunha do
conforto da família que estava nos Açores, ou da
solidariedade dos amigos. O passo seguinte foi o
ingresso na vida militar: “Conheci José dos Santos
Ferreira quando éramos dois garbosos soldados, nos
anos 1938\1939, na Companhia de Artilharia de
Macau, e logo nos tornamos grandes amigos. Chegado
dos Açores a Macau, entrei directamente para o
Seminário. Do Seminário fui prestar o serviço militar.
Quando saí, era praticamente um desconhecido
em Macau, sem família e com poucos amigos, e
o Adé foi então para mim mais do que um amigo.
Proporcionou-me um acontecimento que eu nunca
mais esqueci e que teve uma influência muito grande
em toda a minha vida. O meu primeiro contacto com
uma família macaense num rico jantar de uma noite
de Natal. Pela primeira vez entrei em contacto com a
sociedade macaense, com o seu calor humano, com
os seus costumes, com as suas tradições, com o seu
2019 • 61 • Review of Culture
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portuguesismo arreigado, com os seus sentimentos
religiosos. Depois dessa noite de Natal, nunca mais,
praticamente, nos separamos na vida. Começamos
por trabalhar juntos no jornal Renascimento com dois
grandes vultos da cultura macaense dos anos 50, Luís
Gonzaga Gomes e Francisco de Carvalho e Rêgo.
Passamos depois para o bissemanário O Clarim”.13
Contudo, a vida militar deixará alguma nostalgia no
seu espírito e nas suas memórias, “onde fiquei dois
anos e quatro meses. Fui obrigado a deixar o serviço
militar por ter mais de quarenta dias de hospitalização,
uma dessas leis coloniais que nunca cheguei a
compreender. Mas talvez tenha sido a forma de não
me agarrar àquela vida”.14
A segunda guerra mundial, cujo palco no
Pacífico foi de uma inaudita violência, afectou o
livre-trânsito das pessoas e por isso cortou carreiras
escolares e universitárias e também promissoras
trajectórias profissionais. A situação de José Silveira
Machado não foi um caso único. O Japão, na região
da Ásia e do Pacífico, representava o epicentro de
um expansionismo brutal que afectou directamente
Macau, cuja periclitante neutralidade se assemelhava a
uma ilha rodeada pelas novas possessões sob o controle
nipónico. Recorda a difícil posição portuguesa: “Tanto
nas horas felizes como nos momentos de angustiosa
incerteza, sempre Macau com todos repartiu o pão
da sua mesa e a paz da sua vida de bem-querer e de
bem fazer. Do vasto território chinês vieram, em horas
de aflição, milhares e milhares de foragidos a quem
Macau abriu as suas portas de par em par. Em todos
os tempos, vai em mais de quatro séculos, recebeu
e agasalhou esta minúscula parcela de Portugal no
Oriente centenas de refugiados, provando sempre,
apoiada no heroísmo da caridade, a pujança espiritual
dos seus destinos e a nobreza da civilização latina e
cristã”.15 E, concretiza, para a memória futura, o seu
testemunho pessoal: “Foi, contudo, a partir de 1937,
ano em que as forças nipónicas invadiram a China,
que Macau se tornou seguro e humanitário centro de
refúgio. A histórica Porta do Cerco abriu-se de par em
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par, como reconfortante certeza de paz e de esperança,
para deixar passar quantos necessitam de pensar
feridas, de encontrar repouso para o corpo e para o
espírito, de angariar honestamente, protegidos por leis
igualitárias, o pão diário. Mas a Porta do Cerco viu,
sobretudo, passar centenas e centenas de crianças que,
nos asilos e orfanatos da cidade, se preparam para as
contingências da vida e para as incertezas do futuro”.16
Ingressa na antiga Repartição da Fazenda,
“como fiscal do liu-pun, vinho chinês. Ganhava 17
patacas por mês, que não chegavam para viver. Resolvi
o problema indo de casa em casa, após as horas de
expediente, dar explicações. Fui subindo na carreira
de funcionário, sempre por meio de concurso, em que
fiquei sempre classificado em primeiro lugar, o que
constitui um certo orgulho e vaidadezinha. Naqueles
tempos não se davam promoções por mérito ou
antiguidade. Era tudo muito rigoroso, porque havia
muita gente à procura de emprego e os lugares eram
poucos. Aposentei-me na categoria de chefe de secção,
o máximo a que podiam ascender os não licenciados”.17
Manteve em paralelo à sua carreira profissional
outros interesses que eram absorventes nas suas
exigências especializadas, nomeadamente a docência
e o exercício do jornalismo, para além da militância
na vida social nos clubes e associações culturais,
desportivas e recreativas. É assim que o encontramos
nos corpos gerentes do Sport Macau e Benfica, do
Hoquéi Clube de Macau, na Secção Desportiva da
Mocidade Portuguesa de Macau, na Associação de
Futebol de Macau, na Associação Promotora da
Instrução dos Macaenses, no Comité Olímpico de
Macau, no Conselho Provincial de Educação Física ou
entre os fundadores do Círculo Cultural de Macau. Já
octogenário, ainda se mobilizou generosamente para
emprestar o seu saber de hospitalidade multicultural
nas funções de Conselheiro das Comunidades
Portuguesas pelo Círculo da China/Japão/Tailândia. A
paixão pelo cinema era enorme, não só pelos trabalhos
jornalísticos que assinou, mas também porque esteve
ligado à produção da primeira longa-metragem
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O corpo docente da Escola Comercial em 1952. Ao centro, Beatriz Nolasco da Silva, à sua direita Albertina Dias do Rosário e Idália Maria da Luz. À sua esquerda, Edmundo de
Senna Fernandes e Gaby de Senna Fernandes. De pé da esquerda para a direita, Manuel Maria Sapage, Padre Ramiro Dias Branco, António Agusto da Canhota e José Silveira
Machado. In "Duas Instituições Macaenses.”. Machado, José Silveira e Guedes, João, p. 101, edição APIM, 1998.

rodada em Macau, “Os Caminhos Longos”, para além
de diversos documentários promocionais de Macau a
que esteve associado.
A sua reconhecida erudição, decorrente da boa
preparação académica recebida no Seminário de S.
José, proporciona-lhe o acesso à docência : “Comecei
a dar aulas no Instituto Salesiano, não propriamente a
alunos, mas aos padres e irmãos leigos salesianos que
se encontravam a trabalhar em Macau. Convidaramme depois para leccionar no Colégio D.Bosco. Foram,
ao princípio, aulas bastante difíceis, dada a minha
quase nula experiência e falta de calo para ensinar
turmas de rapazes irrequietos, traquinas e, às vezes,
mal educados”.18 Caso raro, mas não de todo invulgar
no antigo espaço ultramarino, onde se cooptavam
para a docência personalidades de mérito reconhecido,
independentemente da titularidade de habilitações

formais, quase sempre inexistentes. A carreira docente
aparece de mansinho, insinuando-se no seu modo
de ser e de estar: “Mais tarde, convidaram-me para
leccionar na Escola Comercial Pedro Nolasco, donde
guardo as melhores recordações e onde me realizei
como professor. Face ao meu espírito de iniciativa,
revolucionei muita coisa naquela escola. No dia da
festa da Escola, a 8 de Janeiro, era da praxe servir um
lanche aos alunos, que consistia em um saquinho com
sanduíches e bolos, e uma bebida. Cada um ia sentarse na sua carteira a comer o seu lanche. Quando,
no primeiro ano, vi aquilo, falei com a directora, a
falecida D. Beatriz Nolasco da Silva, e disse-lhe que
tínhamos de mudar aquilo. Ela alegou que se se
preparasse uma merenda para todos, uns comiam
tudo e os outros ficavam sem nada. Eu repliquei que o
papel dos professores é precisamente educar os alunos,
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para saberem comportar-se. Iniciei, também, ainda no
edifício velho, ao cimo da Calçada do Gamboa, umas
récitas músico-literárias, levadas a efeito numa aula,
em cima de um estrado. Já no edifício novo, onde
havia boas instalações, realizaram-se bons espectáculos.
Dediquei-me ainda a promover o desporto, e a Escola
Comercial teve brilhantes participações em muitas
provas desportivas, o que lhe valeu muitas taças e
troféus”.19
Era uma velha ambição da comunidade
portuguesa a criação de uma universidade local20 que
facultasse o prosseguimento de estudos aos jovens
chineses e portugueses de Macau. Após o fecho do
Colégio Universitário de S. Paulo decorrente da
expulsão dos jesuítas, a Universidade regressou a

José Silveira Machado, segundo, na fila do meio, da esquerda para a direita. In
Adé dos Santos Ferreira\Fotobiografia, Marreiros, Carlos, ed. Fundação Macau,
1994, p. 88.
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Macau em 1981 enquanto instituição particular
de Hong Kong. O governo português adquiriu
essa pequena escola do ensino superior em 1991 e
transformou-a na Universidade de Macau.
Na Oração de Sapiência pronunciada na
abertura solene das aulas na Escola Comercial
Pedro Nolasco,21 José Silveira Machado enunciou
com clareza o seu pensamento pedagógico, isto é
a sua bússola axiológica para a educação: “Há que
projectar a Escola na dimensão do futuro. Há que
dar-lhe perspectivas que abram horizontes novos
e mais aliciantes. Não se pode, porque isso é trair a
verdadeira missão da Escola, confinar a educação da
juventude às limitações do presente. Seria ficar para
trás, ou mesmo recuar, na marcha acelerada do tempo.
Para que a Escola possa acompanhar o ritmo da vida
moderna, apresenta tendências para uma evolução
cada vez mais dinâmica, mais agressiva e mais realista,
torna-se imperioso imprimir-lhe novos rumos. Esses
novos rumos consistirão essencialmente, em reformar
métodos, actualizar processos de ensino, enquadrar a
educação nas coordenadas do pensamento que domina
hoje as estruturas sociais. Transformar as escolas em
centros de convívio sócio-cultural. Sabemos todos que
o mais transcendente objectivo da Escola é preparar
os jovens para a vida”. Ideias arrojadas para tempos
conservadores, convenhamos.
Henrique de Senna Fernandes, conhecido
romancista e antigo director da Escola Comercial
Pedro Nolasco, oferece-nos um testemunho lapidar
sobre José Silveira Machado como professor : “Mas
foi no ensino, sobretudo como professor de Português
na Escola Comercial Pedro Nolasco que, descobrindo
a verdadeira vocação, deu o melhor do seu entusiasmo
e dedicação. Exercendo, sem desânimo, a difícil
arte de ensinar a língua de Camões nestas paragens,
classificou-se como um dos mais distintos docentes que
leccionaram naquele estabelecimento já centenário. A
demonstrar a sua competência, depõem os antigos
alunos de trinta e mais gerações de estudantes que lhe
guardam amizade e respeito e lhe estão reconhecidos.
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Henrique de Senna Fernandes, Director da Escola (4º a contar da esquerda), com professores e contínuos, da esquerda para a direita, António Augusto Basaloco, João Conçalves
Lucas (contínuo), João José Giga (contínuo), Cândida de Sousa Vieira, José Silveira Machado, António Pereira de Faria, Manuel Maria Sapage e António Maria da Conceição.
In "Duas Instituições Macaenses.”. Machado, José Silveira e Guedes, João, p. 101, edição APIM, 1998.

Esta foi a melhor recompensa que lhe podiam ter dado
e de que muito se orgulha”.22
Mas o jornalismo foi uma paixão
duradoura, um serviço à comunidade e um
desafio permanente. Foi um dos fundadores de
O Clarim, um jornal ainda hoje em publicação,
e aí escreveu centenas de artigos, uns assinados
mas a maioria sob pseudónimo ou não assinados.
A sua colaboração estendeu-se à Voz de Macau, à
Comunidade, ao Boletim Informativo de Macau , à
Revista Renascimento, à Revista Macau [2ª série],
tendo sido correspondente do Diário da Manhã e
da Revista Plateia.
Monsenhor Manuel Teixeira, emérito
historiador de Macau e um dos mais prolíficos
colaboradores permanentes de O Clarim , publicou
um divertido e jocoso poema dedicado ao jornal,23
onde transparece o ambiente que se vivia em
Macau, no círculo da comunidade portuguesa :

VAIDADE HUMANA
Falei ontem ao Clarim;
Anda triste o desgraçado;
Diz que não agrada a todos
E não tem outro pecado.
Nesta terra de Macau,
Quem tem um olho é rei,
Ninguém tem defeito algum,
Tudo ouro puro de lei.
Se há um jantar no Estoril
Um tea-party no Solmar,
Se o Silveirinha faz anos,
Toma posse dum lugar,
Se o patrão vai à Formosa,
Ou dá baixa ao hospital,
Se o Zé passa em seu exame,
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Ou vai até Portugal.
No aniversário da posse,
Ou quando tem um bebé,
Se dá um jantar chinês,
Ou, caindo, torce um pé,
Se desembarca em Macau,
Ou então prega um sermão,
Se às quintas vai aos rotários
E ali faz alocução.

Espírito conservador e afecto ao regime que
Salazar tinha acantonado no partido único, a União
Nacional, José Silveira Machado manteve sempre uma
postura equilibrada nos seus escritos,24 uma pedagogia
da solidariedade, com uma opinião substantivamente
própria dentro da política ultramarina oficial: “Nunca
preocupou o Governo da Província a mesquinha política
de interesses reservados ou de domínio autoritário, por
não estar isso de acordo com uma linha de conduta que,
de há muito, orienta a nossa acção ultramarina. Amigos
daqueles que nos vivem à porta, com eles estabelecendo
as mais amistosas relações de convívio, sempre com
todos nos demos bem. Daí as frequentes visitas de
altas personalidades estrangeiras a esta cidade, numa
demonstração concludente de que a nossa presença em
Terras do Oriente, muito longe de prejudicar quem
quer que seja, constitui uma vizinhança a todos os
títulos proveitosa e que, de forma altamente meritória,
contribui para um universalismo humanitário e
cristão”.25 A União Nacional publicava em Macau as
alocuções doutrinárias do Presidente do Conselho,
António de Oliveira Salazar,26 não descurando assim a
formação e a informação dos compatriotas que viviam
no espaço ultramarino.
Mas José Silveira Machado, não poupa nas
palavras e acentua um discurso inequivocamente
situacionista e patriótico, quando o regime político
é atacado, “Macau corou, não só de vergonha como
também de indignação, diante da insidiosa e inequívoca
atitude de uns quantos desgarrados que, valendo-se
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duma ocasião propícia, se arrogaram o direito de pedir o
afastamento de Salazar e a demissão do actual Governo
Central. E num brado uníssono, o conjunto de bons
portugueses desta como todas leal província portuguesa
ergueu bem alto a sua voz, para clamar contra a indigna
acção dos sectários da rebelião, da desordem e da
descrença, que sub-repticiamente pretendem lançar o
País no abismo da desunião e ruína total. Numa atitude
que não deixa dúvidas quanto à malevolência dos seus
desígnios escuros, esses energúmenos insensatos saíram
pressurosos da penumbra onde se tinham mantido
acobertados, com o intuito de mostrarem ao mundo
o seu ódio desmedido a Salazar e ao regime que este
grande Estadista criou e mantém firme, num esforço
ímpar para salvar Portugal do caos e da confusão
em que vivia outrora e no qual pretendem lançá-lo
novamente tantos inimigos da nossa Pátria. Portugal é
a Pátria digna dos bons Portugueses, que a receberam
dos seus maiores e a querem conservar intacta para
a legarem aos vindouros”.27 Os problemas internos
oriundos de informações maliciosas ou contrainformações, sobre o futuro de Macau não deixavam
de agitar as consciências e o próprio equilíbrio político
e social entre as comunidades,28 gerando mal-estar e
incomodidades. Esta parcela da história de Macau tem
sido estrategicamente omitida, quer por portugueses,
quer por chineses,29 em contextos muito precisos.
A projecção internacional de Macau era suposto
derivar da arte de ser português no mundo, acima
das diferenças ideológicas, visto que “Foi de vincado
humanismo a mensagem que trouxemos à velha terra
dos mandarins”,30 daí resultando uma excepcional
harmonia luso-chinesa ou sino-portuguesa, pois
“nunca numa existência de quatrocentos anos, se
verificou, a dentro de suas muralhas, a diferenciação
de raças, de credos ou de ideologias, para todos
sendo de igual acolhimento a sombra benéfica da
Bandeira das Quinas”.31 O frisson nouveau resultava
da assumpção das confluências kantianas entre a
moralidade do ser e a moralidade do dever, “Fomos
nós que revelamos aos povos da velha Europa as
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subtilezas e as maravilhas das civilizações orientais,
e abrimos, ante seus olhos ávidos e estarrecidos, o
caleidoscópio de seus ritos e crenças, de seus usos e
costumes, de sua arte e de sua literatura. E fomos
nós ainda que até eles trouxemos, em rajadas de
génio, de audácia e de humanismo, o que de mais
valioso possuía a civilização latina – os ensinamentos
de Roma e de Atenas passados pelo crivo dos
filósofos da Idade Média”.32 Por isso tinha toda a
razão quando verberava, “o conformismo é o grito
sinistro das grandes derrocadas, o toque alarmante
da desagregação dos espíritos, a tábua de salvação
dos homens de ideal amesquinhado e efémero que
ambicionam simplesmente a satisfação de momento.
Não há pois lugar ao conformismo na hora grave que
passa”.33
É através da poesia que José Silveira Machado
melhor assimila a essência fugitiva de Macau, que é
uma realidade complexa, plural e em permanente

tensão identitária. A poesia revelou-se um vero
exercício de aproximação ao real, com um olhar
alegorizado sobre o oriente da imaginação, sempre
com a presença de uma réstia de melancolia,
porventura decorrente do sortilégio das ilhas dos
Açores que insconscientemente o acompanhava :
“ E na sombra silenciosa do pagode,
diante do buda terrível e implacável,
a alma pequenina de SIU IENG
era uma espiral ondeante de incenso,
a subir, leve e lenta, em voluptuosa ode,
à região desconhecida do mistério imenso.” 34

Este lirismo recorta com nitidez uma
virtuosidade quase silogística numa realidade
erotizada mas absorvidamente religiosa. Os mistérios
orientais não são um ludíbrio sensorial em cima
de um dramatismo intelectual, mas podem ser
considerados como o inevitável sentido esotérico de
uma realidade diferente onde tudo parece evanescente
e dolorosamente vazio :
“Pobre e pequenina SIU IENG,
não mais te dobres ao peso milenário
dos grandes mistérios do Oriente;
mostra na tua boca linda e vermelha
a arrogância do peito ardente
que sabe calar – aroma de centelha –
a paixão proibida que te devora.
Não mais ergas os olhos lindos,
tristes e súplices, de amor doridos,
à mudez do Buda terrível, indiferente;
não mais levantes as mãos finas,
mornas como carícias de boninas,
longas carícias embriagadoras,
aos ídolos de seduções inquietadoras.” 35

Antigos colaboradores. Cortesia Jornal O Clarim.

José Silveira Machado coloca com sinceridade
o seu pensar crente, estimulando uma discussão
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Da esquerda para a direita: Cláudio Vaz, Rogério Antunes, Pedro José Lobo, José Silveira Machado e Roque Choi. In Sinopse de Macau das Relações Luso-Chinesas,
1945-1995, Silva Fernandes, Moisés.

iluminada por uma candura espiritual e voluntarista,
reivindicando uma finitude radical :
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“No tempo psicológico a encandear paixões,
anseios, alegrias, tristezas,
encantos e desencantos.
No espaço íntimo de emoções fortes, de silêncios
magoados, de prazeres capitosos, de imagens
delirantes, de ilusões perdidas.
E ao longo dessa trajectória a poesia surgiu
trazida numa caravela de sonho.” 36

“Transpus os pórticos dos templos budistas no
desejo de desvendar
os mistérios da velha China.
Calcorreei calçadas e subi colinas para mergulhar
o pensamento e a
sensibilidade nos encantos e desencantos da
cidade cristã.
Subi o rio por entre juncos, lorchas e sampanas,
para sentir a vida
dos homens do mar, na sua luta contra a incerteza
dos ventos e das marés.” 37

O conhecimento de Macau significava uma
reorganização das ideias pré-concebidas em nome do
dever de entender, assumindo as inquietações com
toda a clareza , por vezes matizada de hostilidades
orgânicas :

O sentimento de pequenez perante os enigmas
cósmicos entrelaçam-se com as emoções delicadas por
uma apreensão estética intensa e positivista dos saberes,
assumindo a alteridade como uma prerrogativa da
exterioridade:
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“Deuses e heróis comandam os destinos e os anseios da
velha terra
dos mandarins.
As espadas flamejantes dos heróis da lenda e os olhos de
jade dos
deuses, terríveis e implacáveis, dominam a vida desse
grande povo.
Símbolos de arreigadas crenças exercem profunda
influência nas
determinantes do pensamento.
A muralha secular, estendida por quilómetros de estepes,
é ainda
baluarte forte a impedir o avanço de concepções estranhas.
A tradição pesa demasiado na vida do chinês para que
ele se
desembarace dos conceitos de seus antepassados, firmados
em máximas de
reconhecida sabedoria.”38

José Silveira Machado reflecte sobre a sua circunstância
e a conjuntura tumultuária de onde provém as suas grandiosas
energias, formulando uma reflexão melancólica e vagamente
dolorida :
“Eu sou apenas o passado
não vou nem fico
nem posso recuar.
A nostalgia das horas
trouxe-me o ontem de amanhã
o presente não conta
o futuro não interessa
o passado não morre.
Dentro da noite e do mistério
vivo com a minha sombra
no ontem de amanhã.” 39

Este quase neoplatonismo remete as ideias puras para
um mundo ideal, cujo esforço de ascenção não chega para
apaziguar o espírito:

“Irrequieto melancólico alucinado
o pensamento esfuma-se
nas brumas do mistério.” 40

Apesar das limitações, ao “contemplar a
cidade de Macau, jóia de rara beleza a impor no
Extremo Oriente o nome dum Povo e o significado
duma Civilização, sentimo-nos orgulhosos do
seu passado de glória e cresce em nós a mais
profunda confiança no seu futuro de terra de paz,
de ordem e de trabalho. Percorrer, pois, as ruas
de Macau, em tarde calma de primavera, é viver,
no significado histórico os seus monumentos e
na religiosidade dos seus templos, o lusitanismo
criador que nos atirou para as sete partidas do
Mundo. É desvendar, no silêncio misterioso dos
pagodes e nos usos e costumes do povo chinês, a
alma enigmática da velha China. É embriagar o
espírito nas belezas naturais desta aliciante terra de
maravilha”.41 Esta declaração de amor a Macau é
a marca sensível deste orientalismo romântico que
valoriza e respeita as relações intersubjectivas com
os seus versos e reversos, na sua especificidade e
dignidade, colocando em evidência a hospitalidade
como a grande fonte de sentido para a histórica
presença portuguesa. E nas tertúlias com os
amigos, manteve até ao fim esse espírito ecuménico
numa sociedade aberta onde a tolerância parecia
ser ilimitada. Esta questão radical encontrava uma
resposta ondulatória, cada caso era um caso com
os seus próprios pressupostos, sem tempo mas com
a “nostalgia das horas” :
“Tortura-me o silêncio das horas
a distância
o mar
as ondas
o vento
em requebros sensuais
o pensamento
em dobras de angústia.
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Gosto das horas mortas
Sem nada
Sem ninguém
eu mesmo e só eu
dentro e fora do tempo e do espaço
no silêncio de mim mesmo.”
Depoimentos sobre José Silveira Machado43
Ao chegarmos a Macau, em 1970, os convivas,
nos acontecimentos festivos a que acorríamos, eram
praticamente todos conhecidos uns dos outros. Os
encontros desportivos, culturais, religiosos, as celebrações
do 10 de Junho no Jardim de Camões e no Palácio, a
frequência dos Clubes (de Macau, Militar, Ténis), as
esplanadas dos cafés (Solmar…), os cafés sem esplanada
(Safari…), os novos espaços oferecidos pelo recentemente
aberto Hotel Lisboa, as Missas (Sé, S. Domingos, S.
Lázaro), e até os corredores do Hospital Conde de
S. Januário, de nenhum destes pontos excluímos a
possibilidade de cruzar com José Silveira Machado. E
cruzar não era só “passar por”, era ficar à conversa um
bom bocado, porque assunto e comentários não faltavam.
No serviço, eu, Beatriz e eu, João, porque ambos
assinamos este depoimento, já não era tão fácil, porque
ensinávamos em escolas diferentes. A impressão que dele
colhemos devia-se também a termos uma sua filha como
aluna. As nossas ideias convergiam agradavelmente e
focavam-se com frequência nos pontos de vista que ele
exprimia como jornalista de pena hábil.
Sujeito educadíssimo e aprumado, ou não fosse ele
açoriano, brilhava em si a facilidade e riqueza linguística
adquiridas no Seminário de S. José.
Definitivamente para clérigo não iria!
Casou com uma senhora de Macau (frequentadora
dos Chás da Primeira Dama e membro da Obra das
Mães), mas, curiosamente, seria mais tarde ela própria
a optar por viver em Lisboa (filhas a estudar), enquanto
Silveira Machado se agarrou ao Oriente como se ali
tivesse raízes. E tinha: hábitos, amigos que prezava
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devotadamente, o ambiente e o ar que considerava, do
coração, seus.
Como professor da ECPN o Director com
quem mais tempo trabalhou foi o Dr. Henrique de
Sena Fernandes. A sua actividade docente coincidiu,
apesar de tudo, de forma larga e suficiente para,
no meu (João Bosco) exercício de Director o ter
apreciado e admirado pela sua enorme dedicação. De
uma empatia extraordinária com os colegas e alunas
, alunos também, de sábio e pronto conselho, estava
sempre disponível quer nas festas da Escola, quer nos
eventos desportivos ou nos passeios escolares.
Em visita dos alunos finalistas às Filipinas,
coube-me como Director ter a prestimável companhia
e ajuda do Prof. Silveira Machado. Ficamos instalados
no mesmo quarto, o que proporcionou entre nós uma
camaradagem que, pela diferença de idades e pelo
tempo de serviço, não teria ocorrido de outro modo.
Eu, Beatriz, acrescento só uma nota pessoal :
“- Ó Prof. Silveira Machado, sendo o sr. o revisor
de provas do divertido romance do Dr. Henrique
‘Amor e Dedinhos de Pé’ tão bem sucedido que foi
levado ao cinema, por que não alterou algumas deixas
do texto para um português padrão ? Não é uma pena
aquela sintaxe desadequada, enfim… o que me diz ?
- Olhe menina, fiz a limpeza possível, o resto era
ofender o estilo do romancista”.
Portanto, preferiu que o revisor passasse por
distraído, não o sendo de todo!
Silveira Machado escritor, homem de cinema,
de desporto, de sociedade, de jornais …. é extenso
demais para caber num curto depoimento.
Coimbra, Outubro de 2018
Beatriz e João Basto da Silva
Conheci José Silveira Machado em 1983 nos
escritórios do Grupo Empresarial Aldifera onde fui fazer
uma entrevista, previamente agendada pelo telefone, ao
gerente e proprietário Alberto Dias Ferreira, conhecido
como “ministro”. O Zé era amigo e colaborador e
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foi ele que depois das apresentações, do telefonema
desconfiado para cima, e ar de poucos amigos, subiu
comigo as escadas de acesso ao gabinete do chefe.
No regresso da entrevista, umas 3 horas e uma
garrafa de uísque depois (trabalho feito, ficamos
celebrando o facto de nos termos conhecido em
Lisboa, em fins dos anos 70, nos então estúdios da
Tobis, por causa de um documentário. Filme que ele
tinha ali mesmo, numa gaveta, e o meu nome na ficha
técnica. Feita aquela amizade até à morte, o bom do
Silveira Machado era outro, combinamos jantar no
dia seguinte. Encontros que se repetiram alegremente
por mais de 20 anos até ao seu falecimento em 2007.
Quase sempre havia uma figura aglutinadora
das tantas tertúlias vividas, o também inesquecível
Alberto Estima de Oliveira. Os locais habituais
dessas reuniões absolutamente de amigos, nunca
organizadas como alguma coisa para além da
informalidade de acompanharmos iguarias chinesas
com tinto português em copos de licor, eram
no Taim Sam Un, no prolongamento da Rua
da Felicidade, hoje creio que um pequeno hotel
modernaço, ou, quase em frente, na Travessa
da Felicidade, o Vun Kei, que ainda existe e nos
últimos anos completamente renovado e de grande
qualidade.
Começaram por ser almoços a 3 ou 4, Silveira
Machado, Estima e eu, agregando logo depois o
Carlos Morais José, o Yao Jing Ming, o Américo
Monteiro, em muitas ocasiões o José Maneiras,
a Celina Veiga de Oliveira, o Padre Lancelot,
variadíssimos mais, incluindo figuras de passagem
por Macau que ali ensaiavam ou digeriam a palestra
feita, o teatro representado, a música tocada, as
imagens captadas, ou qualquer missão cumprida
ou por cumprir. Tudo sempre indisciplinado,
acalorado, polémico, sem medo das palavras ecoadas
nos azulejos ou manchadas nos papéis de limpar as
mãos. Teciam-se crónicas de jornal, lapidavam-se
frases fazendo-as poemas, inspiravam-se cantigas,
sugeriam-se divulgações de incomparáveis histórias

antigas, o Zé contava episódios rocambolescos do
desaparecido filme ‘Caminhos Longos’, de Eurico
Ferreira de que ele foi produtor. Emocionava-se de
cada vez que falava deste filme.
O Professor, como a generalidade das vezes
era mencionado, foi um apaixonado, rebelde e
tolerante, intempestivo e meigo, conservador e
revolucionário, mas não tudo ao mesmo tempo,
dependia das conversas, das situações, muitas vezes
do cruzamento de olhares. Nas vadiarias nocturnas
mostrava sempre o seu irrepreensível porte de
cavalheiro.
Foram muito difíceis - sei que foram por
ter testemunhado - os últimos tempos de vida
internado num asilo. Nos primeiros desses dias terse-ão sucedido alguns episódios revoltantes, o mais

Lançamento do livro O outro lado da vida. Cortesia Jornal O Clarim.
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possível mitigados pela solidariedade activa de um
companheiro ali alojado, por uma sua jovem amiga
que diariamente se sentava à cabeceira durante as
horas permitidas, a comida caseira que lhe levava
outra amiga, ou a visita de alguns amigos.

de Macau/Instituto Português do Oriente,
1999.
Poetas Portugueses de Macau/Portuguese Poets of Macao,
organização de Christopher Kelen e Lili Han,
Ed. Association of Stories in Macau, edição
bilingue português\inglês, 2009.

Hélder Fernando
Novembro, 2018

Colaboração dispersa44
O Grande Amor, Revista Renascimento [Macau], Vol.
II, Nº 6, Dezembro, 1943, pp. 664-665
Ansiedade, Revista Renascimento [Macau], Vol. III, Nº
1, Janeiro, 1944, pp. 98-99
Ao Nascer do Sol (quadro simples), Revista Renascimento
[Macau], Vol. III, Nº 2, Fevereiro, 1944, pp.
138-139
Poema da Carne, Revista Renascimento [Macau], Vol.
III, Nº 2, Fevereiro, 1944, pp. 213-214
Alma Triste (quadro simples), Revista Renascimento
[Macau], Vol. III, Nº 3, Março, 1944, pp.
262-263
Aragem, Revista Renascimento [Macau], Vol. III, Nº 3,
Março, 1944, pp. 327-328
Conformismo, Revista Renascimento [Macau], Vol. III,
Nº 4, Abril, 1944, pp. 344-346
Quando a tarde cai, Revista Renascimento [Macau],
Vol. III, Nº 4, Abril, 1944, pp. 426-427
Fumos da Vida, Revista Renascimento [Macau], Vol.
III, Nº 5, Maio, 1944, pp. 470-472
Almas Denegridas, Revista Renascimento [Macau], Vol.
III, Nº 5, Maio, 1944, pp. 515-516
Primavera na Terra – Primavera no Céu, O
Clarim,[Macau], Nº 1, 01.05.1949
Mensagem de Fátima … e os caminhos transbordantes
de gente e de milagres, O Clarim, [Macau],
Nº 2, 08.05.1949
Conto : Uma Velha Lenda, O Clarim, [Macau], Nº 14,
31.07.1949
Carta Aberta ao autor de ‘O Leão do Passaleão’, O
Clarim Literário, [Macau], Nº 1, 11.09.1949
Cândido de Figueiredo, o grande filólogo português, O
Clarim Literário, [Macau], Nº 2, 25.09.1949

SUBSÍDIO PARA UMA BIBLIOGRAFIA
DE JOSÉ SILVEIRA MACHADO
Em volume

Macau, Sentinela do Passado, edição da Secção de
Propaganda e Turismo, Macau, 1956,
113 pp.
Rio das Pérolas, introdução de Carlos Marreiros e
de Henrique de Senna Fernandes, edição
Mar-Oceano Editora, 1993, 73 pp.
Duas Instituições Macaenses : Associação Promotora
da Instrução dos Macaenses e Escola
Comercial Pedro Nolasco, com João
Guedes, prefácio de Henrique de
Senna Fernandes, edição da Associação
Promotora da Instrução dos Macaenses,
1998, 286 pp.
Macau na Memória do Tempo, edição da Fundação
Macau, 2002, 213 pp.
O Outro Lado da Vida, edição O Clarim, Macau,
2005, 147 pp.
Antologia [está incluído em]
Trovas Macaenses, organização de João C. Reis e Maria
Helena Osório Reis, Mar-Oceano Editora,
Macau, 1992.
Antologia de Poetas de Macau, selecção e organização de
Jorge Arrimar e Yao Jingming, prefácio de Ana
Paula Laborinho , edição bilingue, português/
chinês, Instituto Camões/Instituto Cultural
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A Sétima Arte, O Clarim Cinematográfico, [Macau],
Nº 1, 02.10.1949
Conto : Gabriela, O Clarim Literário, [Macau], Nº 3,
16.10.1949
Crítica Cinematográfica : ‘Fátima, Terra de Fé’, O
Clarim Cinematográfico, [Macau], Nº 2,
23.10.1949
Traduttore, tradittore…. , O Clarim Literário,[Macau],
Nº 5, 11.12.1949
A Festa de Natal da Imprensa Nacional, O Clarim,
[Macau], Nº 36, 01.01.1950
O Amor e a Saudade dos Portugueses nos ‘Lusíadas’,
Revista MOSAICO, [Macau], Nº 1, 1950,
pp. 49-53.
´Momentos Musicais’ de Francisco Carvalho e Rego, O
Clarim Literário, [Macau], Nº 6, 15.01.1950
O Movimento Espiritual no Teatro e no Cinema, O
Clarim Cinematográfico, [Macau], Nº 4,
22.01.1950
A Poesia em face da lei da cooperação, O Clarim
Literário, [Macau], Nº 8, 05.03.1950
A estreante do D. Pedro V : Mariazinha Soveral, O
Clarim Cinematográfico, [Macau], Nº 6,
19.03.1950
Relatório da Associação de Football de Macau, O
Clarim, [Macau], Nº 10, 09.07.1950
Concerto Musical em benefício do Colégio D. Bosco,
O Clarim, [Macau], 09.07.1950
A obra imortal de Garrett : Frei Luís de Sousa, O
Clarim [Macau], 27.08.1950
O amor e a saudade dos portugueses nos ‘Lusíadas’,
Revista Mosaico, Vol. I, Nº 1, Setembro,
1950, pp. 49-53
‘Macau’ de Francisco Carvalho e Rego, O Clarim
[Macau], 01.10.1950
Solenes Festejos em honra do pequeno grande santo
Domingos Sávio, O Clarim [Macau],
03.12.1950
A minha homenagem, O Clarim [Macau], 31.12.1950
Os rapazes do Colégio Dom Bosco, O Clarim [Macau],
14.01.1951

Mais uma obra de assistência social, O Clarim [Macau],
21.01.1951
A acção beneficente da exmª. srª. D. Helena Cremilda
de Oliveira, O Clarim [Macau],
25.03.1951
Preito de Saudade, O Clarim [Macau],
29.04.1951
Macau viu com tristeza e com saudade partir o seu
estimado Governador Com. Albano Rodrigues de Oliveira,
O Clarim [Macau],
29.04.1951
Dois dias em Hongkong, O Clarim [Macau],
29.04.1951
Dois livros de Francisco Carvalho e Rêgo, O Clarim [Macau],
06.05.1951
Hernâni Anjos fala a O Clarim, O Clarim [Macau],
30.05.1951
Vai começar a segunda fase do Bairro Económico,
O Clarim, [Macau],
03.06.1951
Sessão solene promovida pela União Nacional,
O Clarim [Macau],
03.06.1951
A assistência em Macau, O Clarim [Macau],
29.07.1951
O passado missionário de Portugal, O Clarim [Macau],
16.09.1951
O vento das boas impressões, O Clarim [Macau],
02.12.1951
O Clarim e a sua semana desportiva, O Clarim [Macau],
16.12.1951
Noite de Natal, O Clarim [Macau],
23.12.1951
Comandante Joaquim Marques Esparteiro em visita
oficial a S.Exª. o Governador de Hong Kong Sir
Alexander Grantham, O Clarim [Macau],
06.01.1952
O significado de uma visita, O Clarim [Macau],
13.01.1952
Fazei muita cristandade, O Clarim [Macau],
24.02.1952
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Filme ‘Senhora de Fátima’, O Clarim [Macau],
24.02.1952
Filme ‘Senhora de Fátima’, O Clarim [Macau],
02.03.1952
Na estreia de ‘Senhora de Fátima’, O Clarim [Macau],
09.03.1952
A propósito do regresso de Leonor Maia aos Estúdios,
O Clarim [Macau], 23.03.1952
Uma pergunta e 18 respostas acerca do filme ‘Senhora
de Fátima’, O Clarim [Macau], 23.03.1952
Clarim cinematográfico, O Clarim [Macau], 06.04.1952
Foi inaugurada oficialmente a Emissora Vila Verde, O
Clarim [Macau], 13.04.1952
Macau viveu horas de fé nos dias 12 e 13 de Maio, O
Clarim [Macau], 18.05.1952
Sérgio Varela Cid e Silva Pereira, O Clarim [Macau],
22.06.1952
Siou Yeng (poesia), com tradução francesa de R.
Wengraf, O Clarim [Macau], 27.07.1952
Ricardo Malheiro, O Clarim [Macau], 24.08.1952
Porque fomos às Ilhas ?, O Clarim [Macau], 14.12.1952
Fazei muita cristandade, O Clarim [Macau],
14.12.1952
… e uma estrela brilhou (poesia), O Clarim [Macau],
25.12.1952
Ronda internacional, O Clarim [Macau], 25.01.1953
D. José da Costa Nunes, O Clarim [Macau],
26.02.1953
Ao bater das doze badaladas…. , O Clarim [Macau],
04.01.1953
Ronda internacional, O Clarim [Macau], 08.03.1953
Luís Vaz de Camões, poeta e soldado, O Clarim
[Macau], 11.06.1953
‘A mais formosa cidade de quantas vi em toda a minha
vida’, O Clarim [Macau], 18.06.1953
Discurso na eleição do melhor atleta de 1954, O
Clarim [Macau], 13.02.1955
O Paraíso, O Clarim [Macau], 01.03.1956
Conversando com refugiados, O Clarim [Macau],
29.04.1956
‘A Mulher Venceu’, O Clarim [Macau], 17.05.1956
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Macau na história das relações comerciais com a China,
Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau, Vol.
LV, Nº 641, 1957, pp. 818-829
Francisco de Carvalho e Rêgo, O Clarim [Macau],
17.01.1960
Os Salesianos em Macau, O Clarim [Macau],
31.01.1960
Uma manifestação de apreço, O Clarim [Macau],
18.02.1960
Camarotes dos barcos de carreira, O Clarim [Macau],
27.03.1960
Condução difícil, O Clarim [Macau] , 31.03.1960
Transporte colectivo de estudantes, O Clarim [Macau],
03.04.1960
Dia Mundial da Saúde, O Clarim [Macau], 07.04.1960
Coisas que acontecem, O Clarim [Macau], 28.04.1960
O atletismo em Macau, O Clarim [Macau], 05.05.1960
‘Enchanting Macau’, O Clarim [Macau], 08.05.1960
Quem foi ‘Henrique’ ?, O Clarim [Macau], 12.05.1960
Mães Canossianas, O Clarim [Macau], 15.05.1960
Funcionários e suas categorias, O Clarim [Macau],
19.05.1960
Sua Exª o Governador regressa, O Clarim [Macau],
22.05.1960
As avezitas também choram…, O Clarim [Macau],
26.05.1960
Horário de Verão, O Clarim [Macau], 29.05.1960
Futebol…..uma doença!, O Clarim [Macau], 05.06.1960
Aproxima-se o tufão !, O Clarim [Macau], 09.06.1960
E pontos nos iii…, O Clarim [Macau], 12.06.1960
Solidariedade, O Clarim [Macau], 16.06.1960
Hospitalização em 3ª classe, O Clarim [Macau],
19.06.1960
Moradias para funcionários municipais, O Clarim [Macau],
26.06.1990
A América e o Japão, O Clarim [Macau], 30.06.1960
Ainda …. os buracos das ruas, O Clarim [Macau],
03.07.1960
Exames, O Clarim [Macau], 07.07.1960
O trânsito e os seus problemas, O Clarim [Macau],
10.07.1960
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Quanto pode a avareza?, O Clarim [Macau],
14.07.1960
Funcionários louvados, O Clarim [Macau], 17.07.1960
Uma decisão justa, O Clarim [Macau], 21.07.1960
Considerações sobre o dinheiro, O Clarim [Macau],
28.07.1960
Unidade nacional, O Clarim [Macau], 31.07.1960
Rua Madre Teresina, O Clarim [Macau], 04.08.1960
Macau e o turismo, O Clarim [Macau], 07.08.1960
As Ruínas de S. Paulo, O Clarim [Macau], 11.08.1960
Grande Prémio de Macau, O Clarim [Macau],
14.08.1960
A presença do Brasil, O Clarim [Macau], 21.08.1960
Ano Olímpico de 1960, O Clarim [Macau],
25.08.1960
Pelas ruas da Cidade, O Clarim [Macau], 28.08.1960
Um sonho inofensivo, O Clarim [Macau], 04.09.1960
Protejamos os animais, O Clarim [Macau], 08.09.1960
O embelezamento da Cidade, O Clarim [Macau],
11.09.1960
O exemplo dos Olímpicos, O Clarim [Macau],
15.09.1960
O primeiro aniversário, O Clarim [Macau], 18.09.1960
Os valdevinos da cidade, O Clarim [Macau],
22.09.1960
No Bairro de Mong Há, O Clarim [Macau], 25.09.1960
Noção do dever, O Clarim [Macau], 29.09.1960
Censo da População, O Clarim [Macau], 02.10.1960
A missão da imprensa, O Clarim [Macau], 06.10.1960
Hotéis e Turismo, O Clarim [Macau], 09.10.1960
Problemas de trânsito, O Clarim [Macau], 11.12.1960
Aproxima-se o Natal, O Clarim [Macau], 18.12.1960
Visita a Hong Kong de S. Exª. o Governador, O Clarim
[Macau], 25.12.1960
Bons dias, 1961 , O Clarim [Macau], 01.01.1961
Macau e as suas ruas, O Clarim [Macau], 15.01.1961
É de louvar, O Clarim [Macau], 22.01.1961
Vil e vergonhosa acção, O Clarim [Macau], 29.01.1961
Comédia humana, O Clarim [Macau], 19.02.1961
O nosso sistema de trânsito, O Clarim [Macau],
26.02.1961

O ‘Time’ americano, O Clarim [Macau], 05.03.1961
A independência da menina Libéria, O Clarim
[Macau], 12.03.1961
A ONU e Portugal, O Clarim [Macau], 16.03.1961
O direito à aposentação, O Clarim [Macau], 19.03.1961
Praga de mosquitos, O Clarim [Macau], 06.04.1961
Saber perder….uma vitória, O Clarim [Macau],
16.04.1961
A farsa da ONU, O Clarim [Macau], 23.04.1961
Pavimento das ruas, O Clarim [Macau], 07.05.1961
Norte-americanos e Salazar. Carta aberta, O Clarim
[Macau], 11.05.1961
Norte-americanos e Angola. Carta aberta, O Clarim
[Macau], 14.05.1961
Cheiro que incomoda, O Clarim [Macau], 18.05.1961
Revolução Nacional, O Clarim [Macau], 28.05.1961
‘Os Pecados da Juventude’, um filme condenável, O
Clarim [Macau], 06.08.1961
Materiais sujeitos a licenças, O Clarim [Macau],
10.08.1961
Vale mais prevenir, O Clarim [Macau], 13.08.1961
Medidas de precaução, O Clarim [Macau], 20.08.1961
Certificado de vacinação, O Clarim [Macau],
24.08.1961
A conferência de navegação bateu o pézinho!, O Clarim
[Macau], 27.08.1961
Sinais dos tempos, O Clarim [Macau], 31.08.1961
Um ministro … um exemplo, O Clarim [Macau],
03.09.1961
O estado de conservação das ruas, O Clarim [Macau],
07.09.1961
Vendilhões da honra alheia, O Clarim [Macau],
10.09.1961
Verdades amargas, O Clarim [Macau], 14.09.1961
Um filme japonês, O Clarim [Macau], 21.09.1961
Matagais, O Clarim [Macau], 24.09.1961
O mundo de Suzie Wong, O Clarim [Macau],
01.10.1961
A economia nacional, O Clarim [Macau], 05.10.1961
Mais urros e grunhidos!, O Clarim [Macau],
08.10.1961
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Nunca confiar…., O Clarim [Macau], 12.10.1961
Horário de verão, O Clarim [Macau], 15.10.1961
Livre de cólera, O Clarim [Macau], 19.10.1961
Males dos cinemas, O Clarim [Macau], 22.10.1961
O mundo actual, O Clarim [Macau], 26.10.1961
Manias … e maníacos, O Clarim [Macau], 29.10.1961
Obras municipais, O Clarim [Macau], 05.11.1961
O 8º Grande Prémio, O Clarim [Macau], 09.11.1961
Não vendemos Portugal!, O Clarim [Macau],
12.11.1961
Campo desportivo do canídromo, O Clarim [Macau],
03.11.1961
A integração da Nova Escola nas Sociedades Modernas,
O Clarim [Macau], 12.10.1972
Depoimento sobre José dos Santos Ferreira, in
Carlos Marreiros, Adé dos Santos Ferreira
Fotobiografia, edição da Fundação Macau,
1994, pp. 48-49.
A importância da Comercial na formação dos
macaenses – 125 anos da APIM: formar
e instruir a juventude macaense, Revista
Macau, II Série, Nº 48, 1996, pp. 22-31.
Damão : saudade revisitada, Revista Macau, II série,
Nº 64, 1997, pp. 72-77.
A indústria fosforeira no princípio do século XX,
Revista Macau, II série, Nº 85, 1999, pp. 9096.
470 anos de assistência aos leprosos em Macau, Revista
Macau, II série, Nº 90, 1999, pp. 90-97.
Filmografia
Documentário “Macau”, 1952: [direcção de Ricardo
Malheiro; texto, José Silveira Machado;
locução, Fausto Branco; música, Pedro José
Lobo; fotografia, João Macedo e Albert
Young ]
Filme “Caminhos Longos”, drama, 1955, 105 minutos
[ Produção Eurásia Filmes, Ldª; realização,
Eurico Ferreira; argumento, José Silveira
Machado; Música, Pedro José Lobo;
Fotografia, Albert Young; Elenco, Chung
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Wong Ching, Irene Matos, Joaquim Rufino,
José Pedro e Lola Young]
Teatro de Revista
Nhum Vêlo \ Os inquilinos do Senhor Zacarias
Teatro D. Pedro V, Abril, 1977
Adaptação de José Silveira Machado
Direcção de Edição
Obra Completa de José dos Santos Ferreira
Edição da Fundação Macau, Macau, 5
1994-1996

volumes,

Condecorações
Medalha de Mérito Desportivo [Governo de Macau],
1980
Medalha de Mérito Cultural [Governo de Macau],
1995
Oficial da Ordem da Instrução Pública [Presidência da
República], 1978
Comendador da Ordem de Mérito [Presidência da
República], 1999
Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública
[Presidência da República], 2005
Sobre o Autor
António Aresta, “José Silveira Machado”, Jornal
Tribuna de Macau , 17.03.2011.
António Aresta, Figuras de Jade. Os Portugueses no Extremo
Oriente, edição do Instituto Internacional de
Macau, 2014, [pp. 103- -106].
Clara Gomes, “Uma Vida em Macau”, Revista Macau,
II Série, Nº 92, Dezembro, 1999, pp. 69-73.
Fernando Costa Andrade, Memórias e Testemunhos,
edição da Direcção dos Serviços de Educação
e Juventude, Macau, 1999. [ pp. 462-471].
Isabel Castro, “Faleceu José Silveira Machado.
Do outro lado da vida”, Tai Chung Pou,
19.11.2007
Jorge Forjaz, Famílias Macaenses, Vol. I, 2ª edição, ed.
Albergue SCM, Macau, 2017.

JOSÉ SILVEIRA MACHADO: EXÍLIO, SOLIDÃO E ORIENTALISMO

ORIENTALISM

Jorge Rangel, “No centenário de José Silveira Machado
– um percurso de dedicação a Macau”, Jornal
Tribuna de Macau, 29.01.2018
José Carlos Seabra Pereira, O Delta Literário de Macau, edição
do Instituto Politécnico de Macau, 2015, [pp. 403-409].
José Machado Lourenço, Açorianos em Macau, edição
de autor, Angra do Heroísmo, 1981
Manuel de Almeida, “A Memória da Cidade II”, Hoje
Macau, 25.10.2018

Marco Carvalho, “O Macaense dos Açores nasceu há
100 anos”, O Clarim, 26.10.2018
Webgrafia
Blogues com entradas sobre José Silveira Machado
https://nenotavaiconta.wordpress.com/
https://cronicasmacaenses.com
https://www.macanesefamilies.com
macauantigo.blogspot.com

NOTAS
1

O jornal ‘O Clarim’, ainda em publicação, era propriedade
de Juventude Católica de Macau e tinha a Redacção e
Administração na Residência Paroquial de São Lourenço.
Era composto e impresso na Tipografia Mercantil de N. T.
Fernandes e Filhos, Ldª, Rua Central, 26-28, em Macau. O
cabeçalho foi concebido pelo pintor russo George Smirnoff.
O seu director e editor era o Padre Fernando H. L. Maciel.
A edição Nº 1 , Ano II, saiu no dia 1 de Maio de 1949.
2 Monsenhor Manuel Teixeira, Liceu de Macau, 3ª edição,
corrigida e aumentada, Direcção dos Serviços de Educação,
Macau, 1986, p. 581.
3 Suplemento ao Nº 50, 21 de Dezembro de 1933, páginas
1415-1447. Em Portugal, o Decreto 21 110 tinha sido
promulgado em 4 de Abril de 1932.
4 Fernando Costa Andrade, Memórias e Testemunhos, Edição
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Macau,
1999. A entrevista a José Silveira Machado está nas páginas
462-471. Participei nessa entrevista, juntamente com
Aureliano Barata e Rui de Carvalho, em Março de 1997, que
teve lugar na sala de reuniões do 5º piso da Direcção dos
Serviços de Educação e Juventude. Guardo desde então as
referências para identificar alguns artigos não assinados que
publicou em O Clarim.
5 Rio das Pérolas, Mar Oceano Editora, Macau, 1993, p. 15.
6 Fernando Costa Andrade, Memórias e Testemunhos, idem, p.
464.
 Idem, pp. 465-466.
8 Registe-se a contradição. Em 10 de Fevereiro de 1930,
o Bispo de Macau, D. José da Costa Nunes, publicou
uma Provisão sobre o “Estudo da Língua dos Povos a
Evangelizar”, no Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau,
Nº 312. No Seminário de S. José era obrigatório o estudo e
o conhecimento da língua chinesa. Mas, a Provisão não seria
cumprida ?!
 Idem, p. 466.
10 Idem, p. 466.
11 Rio das Pérolas, idem, p. 21.
12 Fernando Costa Andrade, Memórias e Testemunhos, idem,

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

24
25
26

p. 465. Henrique de Senna Fernandes, no Prefácio ao Rio das
Pérolas, tem esta certeira intuição : “Adolescente, estimulado
por uma vocação que julgava firme, partiu da sua ilha,
desprendendo-se corajosamente do aconchego e do carinho
da lar paterno. Foi uma separação psicologicamente dura
e defrontou, desde então, uma solidão interior ciosamente
íntima que o acompanharia vida fora e que só raros amigos
detectaram, por baixo da risada folgazã e do convívio alegre”,
p. 9.
Depoimento inserto em Carlos Marreiros, Adé dos Santos
Ferreira, Fotobiografia, edição da Fundação Macau, 1994, p.
48.
Fernando Costa Andrade, idem, p. 467.
José Silveira Machado, Macau, Sentinela do Passado, edição
da Secção de Propaganda e Turismo, Macau, 1956, p. 27.
Idem, p. 85.
Fernando Costa Andrade, Idem, p. 468.
Idem, p. 469.
Idem, p. 469.
António Oliveira Matos, “Uma Universidade em Macau”,
jornal O Clarim, 09.01.1964 ; Jorge Rangel, Os 25
Anos da Universidade de Macau, ed. Universidade de
Macau,[português-chinês-inglês], 2009.
Publicada integralmente em O Clarim, 12.10.1972.
Prefácio a Rio das Pérolas de José Silveira Machado, MarOceano Editora, Macau, 1993, p. 10.
Ano XXIII, Nº 33, 23 de Agosto de 1970. O poema era
dedicado “Ao Zé Pedro, a Frei Thomaz e a todo o Corpo
Redactorial de O Clarim”. Estava assinado, sob o pseudónimo
“Irmão Manuel da Pera Branca”, isto é, Monsenhor Manuel
Teixeira.
Vejam-se , por exemplo, os artigos, “Sessão solene promovida
pela União Nacional”, O Clarim, 03.06.1951 ou “Fazei
muita cristandade”, O Clarim, 14.12.1952.
José Silveira Machado, Macau, Sentinela do Passado, idem, p.
75.
Por exemplo, na Revista Renascimento, Vol. I, Nº 3, 1943, foi
publicada a “Comunicação ao País [Defesa Moral], proferida
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

indignação aos empregados chineses do Leal Senado e
aos moradores do bairro, os quais se juntaram para me
acusar. Reconheci o meu erro e fiquei arrependido depois
deste acontecimento, pelo que desejo de verdade acatar
as críticas e os ensinamentos que os meus colegas e os
moradores do bairro me dispensaram, dando garantias
de que não se repetirão de futuro semelhantes incidentes.
Além e reconhecer pessoalmente o meu erro perante os
meus colegas e apresentar-lhes o meu pedido de desculpas,
publico a presente declaração para reconhecer o meu
erro perante os meus colegas e os moradores do bairro e
apresentar-lhes as minhas desculpas. 26 de Maio de 1967.
Declaração publicada por Cheang Iu Sân, aliás Carmelo
Cheang”.
Macau, Sentinela do Passado, Idem, p. 76.
Macau, Sentinela do Passado, idem, p. 69.
Idem, p. 102.
“Conformismo”, Revista Renascimento, Vol. III, Nº 4,
Abril, 1944, p. 345.
“Aragem”, Revista Renascimento, Vol. III, Nº 3, Março,
1944, p. 327.
Idem, p. 328.
Rio das Pérolas, idem, p. 16.
Rio das Pérolas, idem, p. 21.
Rio das Pérolas, idem, p. 49.
Rio das Pérolas, idem, p. 72.
Idem, p. 30.
Macau, Sentinela do Passado, idem, pp. 27-28.
Rio das Pérolas, idem, p. 64.
Estes dois depoimentos, de Beatriz Basto da Silva/
João Basto da Silva e de Hélder Fernando foram
propositadamente redigidos para este estudo. Em nome da
preservação da memória de José Silveira Machado e de uma
certa ambiência de Macau, agradecemos reconhecidos.
Está por fazer o levantamento exaustivo da colaboração
que deixou dispersa na comunicação social.

Jornal O Clarim de 4 de Maio de 1972.

ao microfone da Emissora Nacional, no dia 25 de Junho de
1942”, pp. 231-234.
27 O Clarim, 12.11.1961.
28 O Governador Jaime Silvério Marques fez publicar um
“Comunicado à Imprensa”, em 12 de Fevereiro de 1960
que dizia o seguinte: “À notícia do DAILY TELEGRAPH
transcrita na imprensa acerca de pretensas negociações
entre Lisboa e Pequim, sobre a situação de Macau, o
Governo desta Província opõe um categórico desmentido”,
O Clarim, 14.02.1960. Neste mesmo jornal é inserida esta
Declaração: “Distribuiu a agência noticiosa UPI à Imprensa
um telegrama de Londres que condensa um artigo publicado
no ‘Daily Telegraph’ por “um correspondente especial” do
mesmo jornal em Pequim em que se atribuem determinadas
declarações aos Portugueses que visitaram a China. É
transparente tratar-se de uma miserável manobra cujos
desígnios não nos interessa discutir. Os Portugueses que
recentemente, em viagem meramente particular, visitaram a
China não foram delegados ou comissionados fosse por quem
fosse. Mas, ainda que o fossem, como portugueses patriotas
e conscientes das suas responsabilidades, nunca poderiam
fazer as insólitas afirmações que essa agência caluniosamente
lhes atribui. E assim, repudiam com a maior veemência e
desprezo as insinuações e afirmações irresponsáveis da
referida agência informativa”. Macau, 12 de Fevereiro de
1960. Fernando da Silva Nunes, 1º Tem. Eng. Maq. Naval;
Vivaldo Eurico Modesto da Rosa, Médico; José Francisco
Bastos, Cap. de Engª.; Luís Gonzaga Gomes, Professor; Ivo
Cordeiro, Jornalista.
29 Veja-se esta declaração publicada na imprensa:
“Declaração de solene pedido de desculpas de Cheang
Iu Sân. Eu, Cheang Iu Sân, aliás Carmelo Cheang, na
manhã de 24 do corrente, estando dentro do recinto do
Leal Senado, proferi palavras impensadas, insultando o
Presidente Mao, o glorioso Dirigente do Povo. Cometi
um grave erro que naquela altura causou extraordinária
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THE ORIENTALISM OF ARMANDO MARTINS JANEIRA
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ABSTRACT: Martins Janeira was born in Felgueiras, Moncorvo, in Northeast Portugal, in 1914 and died
in Estoril, in 1988.
The first encounter of Janeira with Japan is dated from his childhood when he read the books
by Wenceslau de Moraes, the Portuguese Japanologist who lived and died in Japan in early
20th century. Janeira, in opposition to Moraes was not born in Lisbon but in the far-eastern
mountains of Trás-os-Montes near the Spanish border. Again, in opposition to Moraes, who
learned Japanese way of life in contact with people, Janeira will absorb Japanese culture
and mentality, through an erudite way after artists, writers, historians, and intellectuals, his
friends. While Moraes arrived in Japan after living in China, Janeira will discover and study
China through Japan. Janeira will find in the ancestral Chinese cultural roots, the success of
the contemporary Maoist development.
Moraes was an anticlerical, but in opposition, Janeira, will enhance the work of the
Portuguese missionaries of 16th and 17th centuries, whose work he learned from the most
updated studies by Okamoto, Matsuda, Abranches Pinto, Wicki and Schurhammer. Dazzled
by Japan, Janeira will get from Moraes the enchantment of Orient, that he will promote.
Janeira is not the other side of Moraes, as Moraes is not the contradictory of Mendes Pinto,
but like Moraes who considered Pinto a pioneer of prot-Orientalism, Moraes was a kind of
guide to Janeira in what Orientalism is concerned.
If in early-modern Orientalism, Portuguese discovered a new way of life and a new
mentality completely unknown from the West, which was looking for a world supremacy;
if Orientalism unveiled an exotic model of a decadent East; Post-Orientalism is trying to
explain the old ties between East and West, when a reborn East is competing with West, all
together three periods interpreted by Pinto, Moraes and Janeira.

KEYWORDS: Japan; China; Japanologist; Mission; Orientalism.

*Architect, born in Lisbon, was coordinator of Gabinete Técnico Local of Figueiró

dos Vinhos, town planner and architect as well as founder of Architects Journal,
OA. Worked in Oman, Malaysia and Thailand in architectural restoration. Cultural
counselor in Tokyo and latter professor at Kyoto University of Foreign Studies, has
been director of Orient Foundation in India and president of Asiatic Commission
of Geographic Society of Lisbon.
He is the author of conferences, articles and publications on architectural and cultural
heritage and received several decorations from Portugal and Japan.
Arquitecto, natural de Lisboa, foi coordenador do Gabinete Técnico Local de Figueiró dos
Vinhos, projectista de urbanismo e arquitectura e fundador do Jornal Arquitectos, da OA.
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After an entire life dedicated to the study and
analysis of the meeting between East and West, Western
power exercised on the Asians, or the mystery that this
Side finds on the other Side, Armando Martins Janeira
acknowledged, with forthright realism that, although
the Orient had always been present in 15th and 16th
century Portuguese Literature, in his time it had
sadly been eradicated from Portuguese contemporary
literature and forgotten by Portuguese writers. By the
end of the 1980s, when the days of the diplomat and
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Armando Martins Janeira, the researcher, Okutama, 1952~54. Ambassador Armando Martins Janeira family private collection.

Japanologist were coming to an end, although not
taking in consideration literature produced in Macao,
Janeira confessed that there were very few Portuguese
writers who elected the East as a theme of their books
and source of inspiration.
Apart from a small group of authors who passed
away in the beginning of the 20th century, such as
Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, António Feijó and
Camilo Pessanha, Janeira did not find in contemporary
Portuguese literature, which he therefore calls poor,
any writer who elected the Orient as the subject
of his books. Janeira would never read the books
published by a new generation of writers who, since
the beginning of the millennium, would have fulfilled
his dream and answered his concerns regarding the
building of bridges between Portugal and Japan. These
new authors are the result of his own hard work in
favour of the promotion of the Orient in Portugal and

an eﬀective answer to the new interest of Portuguese
readers for Eastern themes.
Today, as well as a large group of young historians
who are now dedicated to researching the historical
relations between Portugal and Japan, authors such as
Pedro Paixão (1956), Rui Zink (1961), Valter Hugo
Mãe (1971), Jacinto Lucas Pires (1974) or João Tordo
(1975) have delighted new Portuguese readers with
books that bring Janeira’s Japan to us.
Before this new generation appeared, when
no author was writing about Oriental themes, a
profoundly distressed Janeira lamented this, saying
that ever since his school days he was enchanted by the
works of Wenceslau de Moraes, and how many times
his fiery imagination had taken him to his Nippon,
to the exotic novelty of that distant land, a statement
confirmed by his companion, Ingrid Bloser Martins,
who tells us her husband read Moraes at the age of
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10 at the Oporto public library. Imbued in the cult
of Orient since his youth, Janeira dedicated his life
to strengthening the relations between Portugal and
Japan, studying the mystery of the dialogue between
civilizations. In his intense research, Janeira elected
Literature as the main subject for getting to know the
man he considers the portrait of a country, the image
of a generation’s ideals, preceding Edward Said, who
will later state that Society and Literature have to be
studied together as a unit.
Deeply in love with Japan, more than the Orient,
through relationships with people and their traditions,
materialized in art, history and daily life, it is mostly
through literature that Janeira searches for and finds
the answers to that fascination and comforting joy of
feeling and living the Japanese soul.
Armando Martins Janeira, rediscovers for
Portuguese readers the books of Wenceslau de Moraes,⁷
a writer he will intensely promote and divulge, both
here and there, while at the same time analysing and
investigating his work.
Son of a diﬀerent time, Janeira found in Moraes
an example of dedication and life, but doesn’t follow
him, but instead watches over him.
In opposition to Moraes, Janeira had great
admiration for the work of the pioneers of Portuguese-Japanese relations. To Janeira, those brilliant
pioneers are not restricted to Fernão Mendes Pinto,
whom Moraes praised, but continue throughout the
large number of Jesuit missionaries dedicated to the
Japanese people and who are part of Japanese history.
It is among this large group of men that Janeira
sought for an example, because, unlike Moraes,
whose knowledge of Portuguese-Japanese history was
restricted to the “History of Japan” by James Murdoch,
Janeira had access to a wide number of studies on
the Namban period and the role of the Portuguese
in Japan during the 16th and 17th centuries. Those
studies included important contributions of many of
his friends such as João Abranches Pinto, Yoshitomo
Okamoto, Saburo Minakawa, Kiichi Matsuda, Tadao
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Doi, Akio Okada, Kentaro Yamada or, perhaps most
importantly, the works of Georg Schurhammer, S.J.,
Joseph Wiccki, S. J., Charles Boxer and Momota
Kawasaki, among many others of his contemporaries.
Throughout the Orientalism of Moraes,
the proto-Orientalism of the pioneers and postOrientalism of Janeira, there is a common thread - the
dynamic transformation of Japanese society.
In the 16th and 17th centuries, in Portuguese
proto-Orientalism, pioneers, such as Fróis or Rodrigues,
were promoters of the Japanese Renaissance; in the 19th
and early 20th centuries, Portuguese Orientalists, such
as Moraes or Vicente Emídio Braga were partners of
Japanese industrialization and modernization; while in
the second half of the 20th century, post-Orientalists,
like Janeira, were admirers and commentators of the
Japanese miracle. In all three periods, the Portuguese
witnessed important changes in Japanese society,
whether by the rise and consolidation of the shogunate
power, the rise and consolidation of the emperor’s power
during the Meiji era and, finally, the consolidation of
the democratic vote. Naturally, the development and
rise of Japanese society and its values during those three
distinct periods would manifestly catch the attention
and admiration of Portuguese partners.
Orientalists before the Orientalists, the
Portuguese early on elected the East and the Orient
as a historic endeavour, stimulating a community of
curious people who turned India into their first Asian
home. Due to the assimilation of this Orient, we
can find in the Portuguese lexicon the Brazilian,8 the
African,9 but never the Orientalist as someone who
explored the East, because, since early times the East is
part of the Portuguese identity.
Janeira, and before him, Moraes, are products
of the same way of facing the Other, although tailored
in diﬀerent periods. Due to specific reasons, Moraes
and Janeira don’t follow an exotic Orientalism; the
first because he lived as a member of the Orient, like
his friend Pessanha did in China (Macao), while the
latter approached Japan through History and Culture,
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rooted in relationships with Japanese academics,
intellectuals and artists.
Moraes absorbs the Other while Janeira studies
it. To understand Japanese society and culture, Janeira
took the example of Moraes while Moraes was inspired
by Mendes Pinto. Like in a relay race, Janeira took
Moraes’ testimony but then followed his own lane and
race, based on a deep understanding and research of
the cultural roots of the Other - the Japanese but, as we
will see later, the Chinese as well. Like Moraes before
him, Janeira will formulate his own vision of Japan,
updated and constructed by someone with a diﬀerent
personality.
Janeira adds, doesn’t follow, exalts, doesn’t deny,
but goes beyond, through his observing spirit, as stated
by Ingrid Bloser Martins, or studious nature, as he

himself confirmed when confessing that he discovered
that, “the best way to learn is to teach”.10
Taking Japan as a case study and then later,
Maoist China, Janeira relaunched Orientalism in
Portugal, after the Orientalists, resuming Portuguese
interest on Asia through modern analysis of an Orient
revisited in post-Orientalism.
A man of the law, diplomat, researcher, writer,
play-writer, as well as a poet, Armando Martins Janeira
wrote:
(…)
through all of Asia I walked
searching for my Portuguese name
left four centuries ago
Why did I never return
and stayed
seated by the fireplace
gnawing my hunger from afar?

Now I have returned
with the same burning thirst
to discover the new lands
that once fascinated my grandparents
Here I found indelible footprints
frail memories of time
Left behind in History (…)11

Japanese and Western Literature – A Comparative Study, Charles E. Tuttle Company,
Tokyo, 1970. Ambassador Armando Martins Janeira family private collection.

Virgilio Armando Martins, born in Felgueiras,
Moncorvo, a poet who unveils in his poems his
condition of a man from the mountains12 and a
pilgrim, and Wenceslau de Moraes, born in Lisbon,
a Navy oﬃcer and voyager, of diverse origins look at
Japan, in their later years, in diﬀerent ways. While
Moraes says: “In Kobe and Tokushima I wrote, as a mere
pastime, a few books about the Japanese way of life”,13
where we can glimpse pure enjoyment, I would even
say a “sweet hallucination”, Janeira confesses: “This
book… It is, I believe, the first attempt to analyse in depth
the process or the dynamics of Japanese development”,14
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Armando Martins Janeira in kimono at the office, Tokyo, 1952~54. Ambassador Armando Martins Janeira family private collection.

a task he assumed as a mission, as did the pioneers,
centuries before. For one and for the other, there is
no doubt that love for Japan is what, above all, both
writers have in common, and while Janeira says, “(…)
In Japan I had the happiest days of my life. There I keep
dear friends, there I felt the full joy of work which exalts
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and rewards the spirit”,15 Moraes states when he arrives,
“I am in a delicious country, Japan. It would be here in
Nagasaki that I would want to spend the rest of my life,
in the shade of these trees like no others in the world”.16
From the impressions that Japan imprinted on
both Japanologists, two books, among many others,
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were published: “Relance da Alma Japonesa” 17 and
“Caminhos da Terra Florida”,18 father and son of the
same spirit where both, in a personal perspective, show
their own way of seeing and feeling Japan. In these two
works the interests, visions, passions and influences of
both writers are very clear.
If Moraes, as he himself stated and others
confirmed, was “an impressionist” who with his talent
would give us the delicateness of Japanese scenery, the
colours of Nippon, nonetheless, according to Janeira:
“When talking about religion, art, love and death,
his thoughts are banal. Moraes’ culture is poor and his
philosophy none”.19 On the other hand, Janeira, with
a deep intellectual knowledge of Japanese culture and
literature, is masterful when talking about the most
hermetic cultural manifestations, such as nô plays.
Regarding nô, as with all other Japanese traditional
Arts, Janeira is able to convey the dynamics and the
most hidden secrets of ancestral manifestations; being
an exceptionally attentive and curious spectator, he is
able to unveil the most delicate details of the ancient
Japanese theatre. In opposition, on the daily themes in
which Moraes is a master, Janeira can be fastidious, as
in the case of the description of the vibrant Japanese
city.
It is on research and revisiting of the Literature
and traditional arts of Japan that Janeira roots his
knowledge of the Other – the Japanese Other, the
Oriental Other.
Moraes arrived in Japan of his own free will, in
a long but desired process, while Janeira was posted
in Japan, in a mission that took him far away from
Australia where he was comfortable and where, in
his literary research, he sought to study the primitive
Portuguese Theatre of Gil Vicente.
Virgilio Armando Martins arrived in Tokyo on
the 12th April 1952; at the same time as the American
withdrawal from Japan and the country’s recovery
of its independence, after seven years of occupation
resulting from the Japanese defeat, and unconditional
surrender, in the Second World War.

Nô, Tokyo, 1954. Ambassador Armando Martins Janeira family private collection.

Martins Janeira recognized the Japanese people’s
eﬀorts to rebuild a new Country, having at his side
the precious support of Professor João do Amaral
Abranches Pinto (1893~1965). Abranches Pinto,
who taught Portuguese at the College of Commerce
of Tokyo, today’s Tokyo University of Foreign Studies,
since April of 1919, was married to a Japanese lady,
had two daughters and knew not only the city and the
country extremely well, but also its History. Moreover,
as a Professor of the University, Abranches Pinto was
well integrated into the Japanese Academy, his working
environment for 33 years.
Martins Janeira was very busy and much
involved in the diplomatic service, but, as the bachelor
that he then was, available to continue his research
on culture, literature and, more than any other
subject, on the theatre. Three short years after his
arrival in Japan, Janeira published, “Os Caminhos da
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Terra Florida”, a collection of essays on Japan and the
Japanese, witness to his curious spirit and mentality.
The relation he found between religion and the most
traditional Japanese arts, like dance, nô and kabuki,
proved his deep understanding of the Japanese soul
and his perfect integration in Japanese culture, so
diﬀerent from his own, from ours. With the same
attitude of the Portuguese missionaries, who never lost
their own culture, Janeira would, in simple occasions
and gestures such as when greeting pilgrims at Mount
Fuji, use the Portuguese language instead of English,
as many others would, saying later on, “I loved and
love Japan – because in Japan I expanded Portugal”.20
From early on, more than being interested in Japanese
literature, Janeira understood and analysed it. As
regards poetry, he is able to compare ancient poems
with contemporary poetry, and where subject matter
is concerned. Janeira discovers that both ancient
and contemporary poetry focused themes like love,
feelings, nature and the changing nature of things.
Janeira also confronts and compares traditional tanka
and hakai with Western poetry, which he considered
deeper and more diverse. In spite of his interest in
Japanese poetry, which he also practices, Janeira
focused specially on theatre, the Portuguese version
of which he had been studying since early days. Nô
Japanese classic theatre, but also kyogen, kabuki,
bunraku and other more contemporary versions, were
his Japanese dramatic arts of choice. Janeira studied
and translated nô plays, which he published in 1954,
in “Nô”. He feels that the fusion of reality and dream
may open vast fields, where imagination, and creation
of life, and its reflection, art, can fly together,21 and,
seen as well distinct from the mysterious and expectant
scene of nô (...), is kabuki’s delirious feast of colours,
unusual shapes and forms of foolish imagination...22
According to his vision of Japanese dramatic arts as
well as its culture, Janeira tends to compare East and
West, confirming that in kabuki it is very normal to
find an actor crying at a dramatic scene while at the
same time using comic movements or gestures...like
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Charlie Chaplin, who resorting to similar solutions,
achieved some of the best moments of early Western
cinema.23 Janeira recalls several other authors, whom
he knows and studies, to confirm his statements, such
as Paul Claudel, who attested the power of attraction
of bunraku (puppet theatre). Analysing cinema,
Janeira can’t avoid comparing Portuguese and Japanese
economies of the time, suggesting Portuguese film
directors follow the same solutions as Japan, which
would allow them to produce high standard cinema
at low cost and great artistic results. This concern is
always present in Janeira’s mind and spirit, following
the professor to his classes at the Institute of Oriental
Studies which he created at Nova University of Lisbon.
Still regarding contemporary Japanese cinema and as
a “voyeur”, Janeira admits that Japanese movies are a
very important source of sociological analysis because
they allow us to visit the forbidden Japanese homes
and private spaces. To Janeira nothing is hidden or
forgotten, but is analysed by his attentive wide-open
eyes.
In this permanent analysis, and taking in
consideration the authors who preceded him, Janeira
carefully studied the books by Loti (1850-1923), Hearn
(1850-1904) and Moraes (1854-1929), looking for
what brought them closer or separated them. Observing
these three contemporary European Orientalists, who
had a diﬀerent view of the same Japan, Janeira gave us a
sociological portrait of the three authors and concluded
that Loti’s Japan is dead while, on the contrary, the Japan
described by Hearn and Moraes is alive and throbbing.
In spite of the great changes that occurred after the
Second World War, and because these two authors lived
among the Japanese and were open to the community
- a “mortal sin”, as Janeira classified the daring way of
living of Moraes and Hearn - their vision on Japanese
is still alive.
Janeira observes that although Hearn and
Moraes were in love with Japan and lived like Japanese,
both of them were unable to find happiness. The
books by Moraes are considered by Janeira a document
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of rare human interest for cultural relations between
East and West, testimony of a silence complacent
with an unattainable happiness. According to him
this unattained happiness is more visible in Moraes,
because Hearn hides his feelings. In conclusion,
Janeira says that the wall of feelings and ideas raised
between East and West is more visible in Moraes than
in Hearn. Janeira finds this same wall surrounding his
friend Shusaku Endo, a Catholic writer whose religious
convictions still made him a foreigner in a ShintoBuddhist country, although 50 years had passed since
the death of Moraes, who himself had survived Hearn
by another 20 years. An admirer of Moraes in the
way the Portuguese writer absorbed the Japanese way
of writing, in books like, “Obon-odori of Tokushima”,
where he points out that Moraes’ sensibility to things
is already Japanese, Janeira is very assertive concluding
that even with all the changes that occurred after the

Caminhos da Terra Florida, Manuel Barreira, Porto, 1955. Ambassador Armando
Martins Janeira family private collection.

War, there is still a deep divide between East and West.
Janeira’s great interest and depth in his study of
Japanese literature, gave birth to his work, “Japanese and
Western Literature, A Comparative Study”, published in
English in 1970 in Tokyo, and recognized world-wide.
Returning to Japan as ambassador, Martins
Janeira realized it was much more important to publish
a systematic and comprehensive analysis of Japanese
literature, even though he didn’t consider himself an
expert. As a “student” of universal culture, particularly
of European values, the knowledge gathered by the
researchers in Oriental studies can never be stressed
enough. As a lifelong student of literature, Janeira
wanted to share with the public his love for comparing
the literature of Japan and Europe, which can bring
new and unexpected ideas to the debate between
Western and Eastern cultures. Thus, instead of having
a large linguistic discussion, he prefers to compare two
diﬀerent realities based on an extensive bibliography as
well as the contributions of valued friends. Although he
was fluent in Japanese, Janeira didn’t forget to mention
that such an ambitious study would be within the
reach of someone with no skills in Japanese; such as
Max Weber and Karl Jaspers, who despite not speaking
Chinese and Sanskrit, published the most important
sociological and philosophical studies on Chinese and
Indian religions. James Murdoch, the author of “History
of Japan”, didn’t speak Japanese either, but based on
many studies and translations of Japanese manuscripts,
was able to publish a monumental and classic study
on the past of Japan. Finally, compiling a survey of
all the Japanese classical and contemporary authors including Kenzaburo Oé, not yet a Nobel laureate but
a promising young writer-, Janeira attempted to build
bridges to surpass the gap between West and East,
recognizing the diﬀerences and similarities between
the two worlds, so explicit in Literature.
With this analytical spirit, Janeira searched
through Pessoa’s poems for the spirit of Zen, which
he believed exists, as a universal expression, in Pessoa’s
heteronym Alberto Caeiro. Although there is no
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evidence that Pessoa ever had any contact with Zen
philosophy, Janeira believed there are references to
the Japanese Orient that are universal, unveiling in
the poetry of Caeiro, and in no other heteronym,
characteristics of the Zen spirit - where enlightenment
cannot be achieved by reason, which exposes the
inadequacies of the intellect, but rather with intuition.
Fascinated and with joy, Janeira discovers Zen
philosophy in Caeiro’s poems, and, among others
transcribes for us:
“ You never heard the wind blow.
The wind only talks about the wind.
What you heard from it was a lie,
And the lie is in you.” (X)
“The only inner meaning of things
Is that they have no inner meaning at all.”(V) 24
Because Zen begins with a denial, denying
knowledge, Janeira believed that in Pessoa, through
Alberto Caeiro, his style and temperament, Zen
philosophy is clearly present in the heteronym who
avoids, as does any Zen master, intellectualism, and
like them, is suspicious of words and intellect.
Till the end of his life, Armando Martins
Janeira was faithful to his study-matter of choice,
Japan and the Orient. Even after leaving Tokyo, when
he was posted to such important embassies as Rome
or London, those most coveted among Portuguese
diplomats, Janeira carried on deepening his knowledge
about the Japanese Other, leading him after retirement
to the University. Back to teaching, Janeira wanted to
pass on to the new generations his experience and deep
understanding of the Orient, his own critical thinking.
After leaving Japan, but keeping the Orient in
mind, Janeira tries a new approach. If Moraes, his
source of inspiration, left China for Japan, Martins
Janeira, curiously, setting of from Japan will reach
China, the China of Mao Tsé-tung, communist
China.
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We know that the West paid attention to China
in the 1970s, when it began to approach the sleeping
giant, reflected by the visit of President Nixon to
China, and the Popular Republic of China joining
the UN and becoming a permanent member of the
Security Council. Through his Japanese friends, Janeira
was informed about the social and political reality of
China, a country which he will only visit later. When
visiting China, he bought whatever was available in
English about Maoism and the political regime of
China, books he would study in the following years.
Anticipating that visit, Martins Janeira would
profoundly analyse, as he had previously done with
Japan, the closed country and millennial civilization
which throughout the centuries astonished the West
since the times of Alexander the Great, Gengis Khan
and Marco Polo.
To understand Maoism, Janeira dived into
Chinese civilization and the roots of Chinese thought,
his very own distinctive way as an intellectual.
Although the Chinese revolution grew as a
reaction to millennial Confucianism, Janeira examined
its ideology in detail in order to understand the success
of the regime and the strength of Mao Tsé-tung’s
revolutionary thinking.
In a very interesting article, “China on the way
to the Future”,25 Janeira introduces China as a political
entity which, for more than 2500 years, followed a
Confucian ideology, the matrix of Chinese social order.
Moulding Chinese character and daily life,
Confucianism is rooted in Chinese thinking from the
5th century BC until the Cultural Revolution, states
Janeira.
Through Confucianism, the Chinese, clinging
to the past, devaluated scientific progress and,
in opposition to Japan of the Meiji Era, denied
modernity. Closed, humiliated and battered by
Western powers and Japan, China always searched
the past for the tradition that inspired an apparent
superiority. As Janeira confirms, modern reformists
at the end of 19th century, like K’ang Yu-wei, failed
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to introduce modern policy. While trying to preserve
Confucianism, those reformists were not able to free
themselves of conservative thought. Janeira observes
that, in opposition to Japan, education in China was
a privilege of a few and cities were closed entities. He
maintains that Sun Yat-sun, father of the Chinese
Republic, defended that, from the West, China
only had to absorb Science and never Philosophy,
and that even Fung Yu-lan, the greatest philosopher
of the foundation period of the Chinese Republic,
still defended links to neo-Confucianism ideology.
Analysing the currents of Chinese contemporary
thinking, from the point of view of traditional
philosophy, Janeira accepts that the abandonment of
Confucianism by the Revolution led the Chinese to
Communism because intellectuals need a doctrine,
without which they would not survive. Moreover,
Janeira observes that communist China was much
more tolerant with the past than Russia, an attitude
which supported Chinese communists in their defence
of the recovery of “excellent and useful” principles
inherited from the nation’s wise old men. Kuo Mojo, a
communist writer, also considered Confucius a defender
of the rights of the common man. In opposition, Mao
Tsé-tung began by denying these old values, stating
that he would fight against Confucianism till his final
days, but nonetheless keeping in mind that to defend
complete westernization would be wrong.
Curiously, Martins Janeira, an excellent diplomat
and top ambassador of the Portuguese Foreign Oﬃce,
having received recognition of a brilliant career from
the deeply anti-communist regime in place in Portugal
(1926~1974), didn’t restrain from praising the assets
of the communist revolution in China.
Taking in consideration an economically
undeveloped country, where industrial production
was only 10% of the national production, and where
more than 90% of farmers owned only 30% of the
land, communist China was able in a short period of
time to achieve modern parameters of development,
eradicating illiteracy in the population under 40 years

of age, and taking national control of the modern rail
network as well as of coal production. In 1973, when
he published the text on China and the future, while
admitting that China was still a rural nation, Janeira
attested to an impressive industrial development, as a
result of the five-year plans launched after 1953. With
a 6% to 8% growth of gross national product and the
abolishment of diﬀerences between rural and urban
areas, as well as between intellectual and manual
labour, Janeira concluded that China was following
a new path that attained a level of scientific research
with amazing results. In his analysis, China was
emerging as a modern state with a unique political
system which, he predicted, would turn the country
into the leading world power in 30 years, around the
early 21st century… a narrow miss; however, Janeira’s
analysis reminds us of Moraes and his enthusiastic
prediction about Japanese development, 100 years
earlier.
Janeira did not move from his determination,
searching in the roots of the Chinese way of thinking
the source for the explanation of achieved success.
On that path, Janeira carefully read Mao’s essays,
“On Practice” and “On Contradiction”, which he
considered the most important produced by the
leader of the Chinese Revolution. In these essays,
Mao defended the unity of knowledge and action,
which Janeira says is not new in the Chinese way of
thinking, as Shu Ch’ing wrote that to acknowledge is
not difficult, what is difficult is to act, or, as Confucius
advocated, the superior human being acts before speaking
and speaks according to his acts. Janeira underscores
that in “On Contradiction” Mao uses examples of
Chinese mythology and traditional Chinese concepts
to defend the unity of opposites.
For Janeira, Mao used Chinese wisdom when
in 1938 he advocated: “to fight resolutely in a decisive
encounter at each campaign or battle when victory is
certain; To avoid a decisive encounter at every battle
or campaign when victory is uncertain; And absolutely
avoid a strategic encounter when the fate of the Nation
2019 • 61 • Review of Culture
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is at stake”, concluding that Chinese Marxism is
ingrained in a distinct cultural Chinese nature,
recognizing that Maoism integrated old Chinese
values.
With a firm determination to discover the
reasons behind the facts, with his analytical spirit
Martins Janeira found in Maoism, in spite of all its
radicalism, the basic principles of ancient wisdom - to
save and keep from the past whatever is most useful
to the future. And, just as Janeira saw in Confucius,
who defends: “I am a man who never tires of learning,
never stops teaching”, he found in Mao, who states, “our
attitude towards ourselves must be to never be quenched
with learning and towards others to never be tired of
teaching”.
In other quotations, Martins Janeira never
refrains pointing out the parallelism between Confucius
and Mao, when he quotes, “with men all miracles might
be achieved”, in line with Confucius, who said, “man’s
work on himself might lead him to the perfect way”.
As a challenge, Janeira, in this surprising
analysis of Maoist China, confessed that the most
relevant problem of China was to keep its identity and
traditional heritage while building a modern country,
a remarkable statement when the Deng Xiaoping era
was yet to come.
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Through Moraes and the work of the pioneers
of 16th century, Janeira entered the Japanese world
and after that the Chinese world, searching in the
principles of Japanese and also Chinese culture,
the roots of the Orientalism which he cultivated
and defended always in a comparatist perspective,
parallel to that of Toynbee (Arnold Toynbee
– 1889~1975) or Sansom (George Sansom –
1883~1965).
The perspective proposed by Janeira is an
invitation for dialogue, a vision where divergence
is a symbol of the infinite and rich variety of
human creation.
Rooted in knowledge of the Classics and of
the most profound Japanese culture, and later, of
Chinese heritage, Martins Janeira encounters the
foundations for an Orientalism, worthy of Luís
Frois and his comparatist analysis of cultures, in
a deep and fruitful dialogue, although without the
spontaneity of the pioneers, proto-Orientalists or
even the Orientalist Moraes, whose views oppose
his own, Janeira’s knowledge of Japan and China is
not pure and virginal, but relies on pre-references
he himself has searched for and advances.
Where forerunners were fresh, Janeira is
consistent, where Janeira seeks, others discover.

THE ORIENTALISM OF ARMANDO MARTINS JANEIRA

ORIENTALISM

NOTES
1

2
3

4

5

6
7

8
9
10

Virgílio Armando Martins was born on September 1st 1914 in
Felgueiras, Moncorvo. In 1937, at the age of 22 he completed
his Degree in Law at the Faculty of Law of Lisbon University
and in 1941 was admitted to the diplomatic service, starting as
an attaché at the Foreign Office. In 1943 he was named Consul
to Leopoldville, former Belgian Congo, where he arrived the
following year for his first diplomatic mission. In 1979, Janeira
retired from diplomatic service as Ambassador of Portugal to the
UK. From Leopoldville to London, Janeira served his country
in several missions, namely in Japan, first as Chargé d’Affairs,
between 1952 (April 12th) and 1954, and later, as Ambassador
between 1964 (June 3rd) and 1971, about ten years altogether.
In 1979, Janeira retired from diplomatic service and from 1980
to 1988, when he passed away, taught Contemporary History
of Eastern Civilizations at the Faculty of Social Sciences and
Humanities, of Universidade Nova of Lisbon. During this
period he founded the Institute of Oriental Studies. Martins
Janeira was also member of the Geographic Society of Lisbon.
Virgílio Armando Martins died in Estoril on the 19th July
1988.
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Mãe; Livro Usado, by Jacinto Lucas Pires; and Ensina-me a Voar
sobre os Telhados, by João Tordo.
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ler os livros de Wenceslau de Moraes. Quantas vezes a minha
imaginação abrasada me levou ao seu Nippon, à vida de
novidade exótica do país longínquo”, MATEUS, Paula,
Armando Martins Janeira, biógrafo, Câmara Municipal de
Cascais, Cascais, 2004, p.22
Martins, Ingrid Bloser Martins, Portugal e o Japão – Armando
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May 1854 and concluded his studies at the Naval Academy in
1875, when he graduated as a Marine Guard. As a Navy officer,
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In 1887 Moraes was in Macao, and in 1889 visited Japan for the
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por toda a Ásia caminhei
vim procurar meu luso nome
que há quatro séculos deixara
Porquê não mais voltei
e fiquei
à lareira sentado
a roer de lonjura a minha fome?
Voltei agora
com a mesma sede ardente
de ver as terras novas
que fascinaram meus avós outrora
Cá encontrei pegadas indeléveis
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Que esquecemos na História (…)

12
13

14

15
16

17
18
19
20
21
22
24

25
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A Sedução da China nos Contos
das Mil e Uma Noites
ANA MARGARIDA CHORA*

RESUMO: As Mil e Uma Noites, chegadas ao Ocidente na primeira metade do século XVIII pela adaptação
de Antoine Galland e traduzidas por Joseph-Charles Mardrus no final do século XIX, criaram
na Europa uma imagem fantasista do Oriente, fruto, por um lado, de um “Outro Mundo”
idealizado e, por outro, da nova tendência do conto enquanto género literário.
Embora o imaginário dos contos reporte ao Califado Abássida e a diversas fontes que percorrem
os caminhos de Damasco a Bagdad, outra referência surge como determinante na visão
do Oriente. Trata-se da China, cuja localização mágica, adjacente ao universo ficcional das
narrativas, abrange alusões a maravilhosos reinos e personagens que povoam estruturalmente
os contos, dotando-os de características peculiares. É o caso de conhecidos contos como o de
«Aladdin et la lampe magique», ou menos populares como a «Histoire de Kamaralzaman avec la
Princesse Boudour» e a «Histoire de la Rose Marine et de l’Adolescente de Chine».
Com as Mil e Uma Noites, uma recriação ficcional do discurso transporta a China para o
Ocidente. Porém, é também nesta experiência que a Europa espelha na China os reflexos da sua
própria efabulação.

PALAVRASCHAVE: Mil e Uma Noites; Orientalismo; China; Contos; Imaginário.

1. Os contos que imaginaram a China
A Literatura europeia iniciou uma fase sem
precedentes a partir do momento em que conheceu
as Mil e Uma Noites, trazidas primeiramente pela mão
de Antoine Galland.1 O gosto orientalista cresceu,
em parte, graças à popularidade que estas histórias
adquiriram, numa época coincidente com a proliferação
*Doutora em Literatura Comparada, investigadora do Instituto de Estudos de Literatura
e Tradição (Universidade Nova de Lisboa), trabalhando em áreas como a Literatura
Medieval, a Belle Époque e o Orientalismo. Publicou diversos artigos e os ensaios Lancelot
– do mito feérico ao herói redentor e Bocage e o Oriente; em co-autoria com Daniel Pires, As
Chinelas de Abu-Casem (tradução de Bocage) e Bocage e o Sortilégio do Amor (Camilo
Castelo Branco). É também poeta (com três livros publicados) e artista.
Ph.D. in Comparative Literature. She is a researcher of the Institute for Literature and
Tradition (New University of Lisbon), working on Medieval Literature, the Belle Époque
and Orientalism. She has published several articles and the essays Lancelot – from fairy myth
to redemption hero and Bocage and the Orient; with Daniel Pires, Abu Casem’s Slippers
(translation of Bocage) and Bocage and the Spell of Love (Camilo Castelo Branco). She is
also a poet (with three published books) and an artist.
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do conto, enquanto género, no Ocidente. O século
XVIII europeu recebeu o conto, mas foi preciso esperar
pelo século XIX para ver a narrativa expandir-se da
Europa ao Oriente através de relatos de viagens que,
mudando o carácter expansionista de outros tempos
para o registo turístico, alteraram definitivamente não
só a Literatura como a visão do Oriente, tendência
que, aliás, culminou na nova tradução das Mil e Uma
Noites, pela pena do Dr. Joseph-Charles Mardrus.2
As origens manuscritas das Mil e Uma Noites
remontam à Síria do século IX, muito embora a génese
das histórias se situe na Pérsia pré-islâmica e a sua difusão
literária reporte à época do terceiro califado islâmico,
o Califado Abássida,3 designadamente durante o
reinado de Harun Al-Rashid,4 correspondente ao das
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narrativas. Todavia, o fundo folclórico é bastante mais
abrangente, procedente da Pérsia e Índia, tendo-se
alastrado ao Oriente árabe e turco.
Não obstante o fundo étnico, mítico e folclórico,
as referências espácio-temporais estendem-se à China
que, embora incipiente cenário de muitos relatos
de viagens, permanece menos acessível do que o
Oriente a que hoje chamamos “Médio”. A efabulação
imaginativa prevalece sobre a descritiva e a China, que
frequentemente surge numa perspectiva orientalista
como plural aos olhos dos ocidentais (“as Chinas”),5 nas
Mil e Uma Noites ultrapassa a pluralidade para surgir
como um “Outro Mundo” que é dual relativamente
ao Ocidente, mas uno pelo aspecto impreciso da sua
caracterização.
2. Um império imenso e distante
Nas Mil e Uma Noites, a geografia da China é vaga
e a localização indefinida. Não há limites territoriais
nem descrições profundas. Nada se distingue e o
limiar da realidade equivale ao da invenção do Oriente
pelo Ocidente, como propôs Edward Said na sua
clássica obra.6 Sabemos que se trata de uma grande
porção territorial, de um império grandioso, mas que
não condiz necessariamente com a toponímia que
conhecemos hoje. Como notou Robert L. Mack, trata-se de uma notação “not necessarily used in the Nights
to describe the area now covered by modern China,
but often used to designate a vast empire extending
eastward beyond Persia”.7
Logo na história introdutória das Mil e Uma
Noites, a «Histoire du Roi Schahriar et son frère, le Roi
Schahzaman»,8 que narra a concepção da estratégia de
Sheherazade, conta-se que havia um rei entre os reis
de “Sassan,9 dans les îles de l’Inde et de la Chine” que
tinha dois filhos, o mais velho e melhor cavaleiro, o
rei Schahriar, e o mais novo, o rei Schahzaman, que
governava Samarkand Al-Ajam. O reino é, pois,
vagamente posicionado no mapa. A China serve de
demarcação sem, no entanto, contemplar indicações
exactas. A informação de que o sultão Schahriar é rei

das “ilhas da Índia e da China” surge mais adiante,
num dos interregnos da narração de Sheherazade, mais
concretamente na «Histoire du Vizir Noureddine».10
Sheherazade interrompe o seu discurso para não cansar
o sultão (“Schahrazade vit apparaître le matin, et,
discrète, arrêta son récit pour ne point fatiguer le sultan
Schahriar, roi des Îles de l’Inde et de la Chine”).11
Noutra história, a «Histoire du Roi Omar Al-Néman et de ses deux fils merveilleux Scharkân et
Daoul’Makân»,12 a magnificência do rei é atestada
na extensão do seu império à China (“Il avait sous
sa suzeraineté l’Orient et l’Occident et, entre autres
pays, l’Inde, le Sindh, la Chine, l’Yémen, le Hedjaz,
l’Abyssinie, le Soudan, la Syrie, la Grèce, les provinces
de Diarbekr, ainsi que toutes les îles de la mer et
ce qu’il y a sur la terre de fleuves illustres, tels que
Seihoun et Djihân, le Nil et l’Euphrate”).13 A China
é indicada como região limítrofe da supremacia
territorial a Oriente (“extrêmes limites de la terre”).14 a
par da Índia e do Paquistão (de que “le Sindh” é uma
das províncias), já que os demais sítios citados se fixam
nas zonas orientais mediterrâneas e africanas.
E também o famoso conto de Ali Baba, a «Histoire
d’Ali Baba et des quarante voleurs»,15 refere a China
como um ponto a ter em consideração para qualificar
o incomensurável. Para avaliar a grandiosidade do
tesouro, diz-se que eram necessários todos os camelos
da China até ao Irão (“tous les chameaux réunis qui
voyagent des confins de la Chine jusqu’aux frontières
de l’Iran”).16 Nem a área é definível nem a dimensão
estimável, mas a China configura o limite do espaço
imaginado, já que é nele que está consignado o
Oriente idealizado e construído por oposição às nossas
circunscrições.
3. O lugar do requinte
A indefinição geográfica favorece a criação de
um Imaginário idealizado. A China equivale a um
requinte concebido no plano simbólico da perfeição.
É de lá que provêm porcelanas e aromas, especiarias e
remédios raros, madeiras e metais preciosos.
2019 • 60 • Review of Culture

123

ANA MARGARIDA CHORA

ORIENTALISMO

A lâmpada mágica. Autor: Ana Chora; Desenho (tinta-da-China s/ papel), 2019.

O apelo aos sentidos começa pela fantasia do verbo
antes de se tornar tangível. Os contos das Mil e Uma
Noites recorrem a sistemáticas hipérboles, sinestesias
e imagens que materializam o espaço inventivo,
tornando-o nominável para melhor o decifrar.
A singularidade estabelece marcas discursivas
que muitas vezes são as únicas alusões ao espaço,
sempre invulgar. Na sexta viagem de Sindbad, contida
na «Histoire de Sindbad le Marin»,17 o protagonista
conta como, na sequência de um naufrágio, foi dar
a uma montanha da qual brotava uma ribeira cujas
bordas estavam semeadas de rubis e metais preciosos.
As características excepcionais deste lugar mágico são
reforçadas pela presença de madeiras chinesas (“Je
remarquai également que cette île contenait la meilleure
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qualité du bois d’aloès chinois et d’aloès comari”).18
apontando a existência de pau-de-águila, uma espécie
de madeira da melhor variedade,19 proveniente das
regiões do Cáucaso indiano e da China. E é graças a
essas madeiras chinesas que o protagonista consegue
construir uma jangada (“Je rassemblai de grands fagots
de bois d’aloès comari20 et chinois, et les liai entre eux
solidement avec des cordes”)21 e escapar à morte, após o
perecimento de todos os companheiros de viagem. As
árvores chinesas encontram-se igualmente entre as mais
raras em «Les clefs du destin»,22 engalanando um jardim
no Cairo (“Et les jardins de notre palais, rafraîchis par
la brise du Nil, étaient plantés des arbres les plus rares
amenés à grands frais de l’Inde, de la Perse, de la Chine
et des Iles”).23
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Os elementos metálicos da China são também
profusos. O mesmo conto, «Les clefs du destin»,24 faz
corresponder as chaves do destino aos metais, sendo
o cobre chinês o mais misterioso, pois era a chave da
morte (“chacune de ces clefs était un talisman. (...) la
clef d’or était la clef des misères, la clef d’argent celle
des souﬀrances, la clef de cuivre chinois celle de la mort,
la clef de fer celle de la gloire, et la clef de plomb celle
de la sagesse et du bonheur”).25 Por sua vez, a «Histoire
splendide du Prince Diamant»26 alude o carácter muito
forte de uma espada de ferro chinesa (“une épée de fer
chinois était attachée à sa ceinture”)27 e uma espada de
aço chinês (“en retira un arc d’or avec ses flèches, une
épée d’acier chinois”).28 Por seu turno, a «Histoire de la
Ville d’Airain»29 menciona o aço chinês na construção
de uma casa, revelando a sua robustez (“un édifice aux
hautes murailles en acier chinois”).30
Além dos exteriores, também os interiores
contemplam objectos chineses. Na «Histoire du
Portefaix»,31 o requinte é mediado pela porcelana da
China (“la portière se leva et plaça devant lui une petite
table incrustée finement, sur laquelle elle mit une tasse en
porcelaine de Chine”),32 usada por uma das personagens
femininas para agradar ao califa. A mesma porcelana
surge também no conto «Histoire merveilleuse du miroir
des vierges»,33 a decorar uma magnífica sala (“une large
salle carrée toute en porcelaine blanche de Chine”).34 Os
interiores são revestidos de tecidos chineses luxuosos e
exuberantes, cetins e sedas, como na «Histoire splendide
du Prince Diamant»35 (“sur la place du meidân, étaient
dressées les tentes en tissus d’or et de satin chinois, avec
des portières en mousseline dorée”)36 ou na «Histoire de
la Princesse Nourennahar et de la belle Gennia»37 (“les
brocarts de la Perse et les soies de la Chine”).38
Os sentidos amplificam-se, abarcando odores
excêntricos e sofisticados, como o âmbar da «Histoire
compliquée de l’adultérin sympathique»39 (“parfumé
à l’ambre chinois”),40 e paladares incomuns, como a
cubeba chinesa da «Histoire de Grain-de-Beauté»41 (“Il
prit deux onces de rob de cubèbe chinois”)42 que tem
propriedades curativas.

A distinção da China radica-se, em última
instância, nas raízes mitológicas e folclóricas que
conferem excepcionalidade às personagens. Os “ídolos
da China” são fonte de comparação quando se esgotam
as semelhanças com a perfeição humana. Na «Histoire
de la Jouvencelle chef-d’oeuvre des coeurs, lieu-tenante
des oiseaux»,43 a jovem é adornada conforme uma
figura de veneração chinesa (“Et elles vêtirent (...) et la
rendirent semblable à une belle idole chinoise”). 44 Os
ídolos inscrevem-se no plano fantástico e dos génios,
os quais têm diversas proveniências e ligam-se a
diferentes elementos da natureza. O conto «Rose-dansle-calice et délice-du-monde»45 aponta a existência de
génios chineses, referindo um génio do sexo feminino
descendente dessa linhagem (“Sache donc que dans
les anciens temps une gennia, de la race des genn
chinois, est descendue sur cette montagne”).46 Os
génios confirmam o carácter maravilhoso e feérico do
território da China.
4. O espaço da salvação
Não são apenas os génios mágicos chineses
nem os espaços requintados que sugerem um mundo
fantástico, à parte, semelhante aos descritos nos textos
narrativos medievais ocidentais, considerados o “Outro
Mundo” feérico. Há outros elementos que anunciam o
fantasioso mas que, em todo o caso, funcionam a níveis
que se repetem de forma estrutural no Imaginário
literário. Nos contos das Mil e Uma Noites, a China
opõ-se inequivocamente aos demais reinos. E essa
oposição tem sempre uma função simbólica.
O conto «Histoire de la Rose Marine et de
l’Adolescente de Chine»47 apresenta a China como o
país de onde vem a salvação para outro reino. Havia,
“dans l’intérieur lointain du pays de Chine”48 uma
princesa, filha do rei Firouz-Schah, que tinha no seu
jardim um arbusto de rosa-marinha,49 a qual possuía
o dom de curar a cegueira, mesmo a de nascença.50
Num reino adjacente, o rei Zein El-Moulouk oferecia
metade do seu império a quem lhe trouxesse essa rosa
para curar a sua cegueira. A história tem como tema
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principal a visão, ou melhor, a difícil tarefa de recuperála. A terra encontra-se devastada com a doença do
seu rei, que se caracterizava pela impossibilidade de
ver. A China surge, pois, enquanto reino redentor da
terra onde não havia luz. Portanto, há uma salvação
longínqua, na China, que ilumina as trevas. O reino
encontra-se, assim, estagnado, fechado em si mesmo,
sem imagem do espaço alheio.
São muitos os que partem para “o país da
China”, entre os quais os filhos mais velhos do rei e o
mais jovem, o príncipe Nourgihân. O príncipe assume
o papel do herói que vai ao “Outro Mundo” buscar a
solução do problema que impede a visão da alteridade
e o movimento do tempo. Neste caso, o herói que
estabelece a mediação pertence ao próprio reino,
contrariamente a muitas narrativas medievais.
O príncipe parte e anda até não ver mais nada
senão a escuridão de uma floresta onde habitava um
génio, o qual é facilmente dominado com um bolo de
manteiga e farinha,51 confessando, à segunda dose de
bolo, que a rosa da adolescente da China se encontrava
sob a guarda de um génio do ar que garantia que
nenhum pássaro voasse sobre ela e que nem a chuva
nem o sol lhe tocassem. A rosa da China é nitidamente
um símbolo da perfeição incólume do “Outro Mundo”
mágico. Respondendo unicamente à terra, não pode
ser tocada pelos restantes elementos (ar, água ou fogo),
residindo a sua incorrupção na adversidade à matéria.52
A essência da vida, reproduzida nos elementos naturais,
opõe-se à flor maravilhosa que gera a centelha da visão.
É, pois, a visão o ingrediente que concebe a vida. É a
visão que explica a natureza e não o contrário e, por
essa razão, o reino devastado pela cegueira do rei carece
de sentido, o qual só é concedido pela imagem.
É o génio da terra (elemento equiparado ao da
rosa), personagem mediadora do espaço limítrofe entre
a China e o reino de Zein El-Moulouk, que conduz
o príncipe ao jardim. Põem-se ambos a caminho da
China através do elemento ar (de voo) e chegam à
«capital do país da China»,53 uma localização vaga, e ao
jardim, descrito como “ce jardin, morceau détaché du
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paradis élevé, se manifestait à ses yeux, beau comme un
crépuscule vermeil…”.54 No meio da água perfumada
de rosas estava a rosa vermelha, da cor do fogo (“ele
fut un enchantement pour les yeux et un baume pour
l’odorat…”),55 numa roseira com uma única flor.
O príncipe vê o palácio de cornalinas do Iémen
onde dorme a adolescente da China, chamada Visage
de Lys. Trata-se de uma personagem que equivale ao
feminino feérico dos contos ocidentais, de um reino
onde o tempo não passa. Mas, contrariamente a muitos
textos medievais europeus, esse reino sem tempo, onde
jaz uma princesa adormecida e intocada, não está
devastado. Não se trata de uma terra infértil, mas de
uma terra onde ainda não existe o amor.
O príncipe deixa um anel no seu leito, antes
de partir com o génio56 para Scharkistân. O herói
não repõe a ordem nesse reino. Antes porém, leva o
elemento diferenciador (o anel) para que haja a visão
“do outro” e não apenas a visão do mesmo. Transporta
a diferença ao reino cujo espelho era a própria imagem,
na qual a China estava fechada. Depois, o herói leva
a rosa para Scharkistân e cura o rei Zein El-Moulouk
da cegueira. O reino é partilhado, como prometido,
dando-se a sua duplicação. O herói foi ao reino oposto
e moveu o tempo: o reino entra em decadência a partir
do momento em que o outro renasce. A China recebe
o factor diferenciador, mas transfere, por seu turno, o
elemento que, por um lado, faz a diferença no reino do
rei cego e, por outro, faz nascer o amor.
Visage de Lys, apercebendo-se do roubo da sua
rosa e do anel que alguém lhe pusera no dedo, vê a
sua virgindade cobiçada e parte com as suas escravas
guerreiras pelo ar, em demanda do larápio. Ao chegar
ao reino de Zein El-Moulouk, Visage de Lys dá
conta das festas que celebram a visão do rei graças ao
contacto com a “rosa da adolescente da China” que
tornou os seus olhos luminosos. A princesa da China
prepara-se para resgatar a flor, mas através da imagem
do príncipe junto ao vaso de pedrarias construído
pelo génio, mediador de todo o processo, apaixona-se
por ele. Envia-lhe uma carta de amor pela sua escrava
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favorita, ao que o príncipe responde e, no desfecho,
ficam unidos em felicidade, “partilhada entre o amor e
o espectáculo da rosa-marinha”.57
Neste conto, a China possui a síntese que não
existia em Scharkistân, o reino dos elementos distintos.
Deste reino, em contrapartida, provém a separação da
imagem, a cisão necessária inexistente anteriormente
no reino da China. A rosa da China é mediadora do
amor, necessário à união dos mundos adversos, para
que haja uma mudança em cada reino: o do tempo
(linha vertical, representada pelo masculino) ganha
o espaço, enquanto o do espaço (linha horizontal,
representada pelo feminino) ganha o tempo. Porque
sem ambas as coordenadas não há movimento e não há
ordem universal. E neste conto a China salva o outro
reino, mas também é resgatada da ausência do amor.
5. As personagens chinesas e a duplicação
A China é o local de onde vem a solução dos
problemas. No conto «Histoire de Kamaralzaman avec
la Princesse Boudour, la plus belle Lune d’entre toutes
Lunes»58 o amor vem da China.
O rei Schahramân, do país de Khaledân (que
se diz ficar no fim da China),59 idoso e sem filhos,
concebe o belo Kamaralzaman. Este, chegando à
idade, recusa-se a casar, invocando a malícia das
mulheres. Kamaralzaman é enclausurado numa torre
em ruínas por ter desobedecido ao pai. Em baixo
dessa torre havia um poço onde vivia uma “génia”
(“éfrita”),60 Maïmouna, filha do génio Domriatt, chefe
principal dos génios subterrâneos, que, observando
o jovem, é surpreendida pelo génio Dahnasch, filho
de Schamhourasch, o mais rápido dos génios aéreos.
Este conta-lhe que veio da China, país onde reinava
o grande Ghaïour, senhor de El-Bouhour e de ElKoussour, e onde morava a sua filha, a belíssima ElSett Boudour. Esta também recusava o casamento, sob
ameaça de suicídio, tendo o seu pai mandado vigiá-la. O
génio Dahnasch vai, pelo ar, à China buscar a princesa
Boudour, adormecida. É novamente, tal como no
conto anterior, um génio aéreo que faz a mediação

entre os espaços. Os génios não se entendem quanto à
superioridade da beleza dos jovens, pelo que intervém
o horrendo génio Kaschkasch ben-Fakhrasch ben-Atrasch, o qual sugere que seja o olhar dos jovens ao
acordar a decidir. A imagem em espelho, reflectida no
rosto um do outro (dado que a beleza se duplica), faz
com que fiquem apaixonados.
Os génios levam a princesa de volta ao palácio
do rei Ghaïour, mas ela, ao acordar, é tida como louca
ao falar de um amado que nunca ninguém viu. O rei
anuncia que quem salvar a sua filha da loucura obterá
o trono.
O irmão de leite da princesa, Marzaouân, versado
em ciências ocultas, visita a sua irmã e percebe que
ela sofre de mal de amor. Marzaouân é um mediador
que vem do país da China e que também intervém
no reino de Khaledân, um reino insular, aquático,
oposto à continentalidade da China, para ir buscar
Kamaralzaman, reconhecendo nele a afinidade com
Boudour, e diz-lhe que cabe somente a ele a missão de
curar a sua doença. Boudour e Kamaralzaman são as
duas faces do mesmo: ela é a beleza e ele também. São
duplos da mesma condição. A questão começou com
a disputa dos génios, mas repete-se quando o irmão,
Marzaouân, reconhece a semelhança entre eles.
No país da China, o príncipe Kamaralzaman faz
o papel de astrólogo e médico e cura a enfermidade
de amor da princesa. Casa com esta, mas ao cabo de
algum tempo regressa com a esposa a Khaledân para
ver o pai. E esse regresso deve-se, simbolicamente,
ao facto de a princesa da China ter de ser levada do
exterior para o interior do reino com o propósito de
salvaguardar a sua continuidade.
Na sequência da perda de uma cornalina
protectora de Boudour que tenta, em vão, recuperar,
Kamaralzaman vai parar a uma terra devastada por
uma invasão, onde fica a ajudar um jardineiro,
perdendo-se da amada. No desfecho, Kamaralzaman
recupera a cornalina e recompensa a hospitalidade do
jardineiro mostrando-lhe um tesouro, devolvendo a
abundância à cidade.
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fragmentada de Kamaralzaman e salvos pela figura
feminina chinesa.
6. O excedente e o mal
Tal como o bem, o mal também vem da China,
especialmente quando se trata do excesso. A «Histoire
du cavalier derrière qui l’on jouait des airs indiens
et chinois»62 é uma pequena narrativa contida nas
aventuras de Haroun Al-Rachid, acompanhado do seu
vizir Giafar e do seu porta-alfange Massrour, na ponte
de Bagdad. Haroun Al-Rachid encontra um cavaleiro
acompanhado de duas esposas, em honra das quais os
músicos tocavam melodias da Índia e da China.
A história fala de um pobre lenhador, Ahmad,
que tem como esposa a ruim filha do seu tio e, ficando um
dia sem cordas para o seu trabalho, consegue convencer
a esposa de que as novas cordas são para descer a um
poço onde se encontra um tesouro. A mulher quer ser
ela a descer e o lenhador deixa-a ficar no poço, vendo-se
livre dela. Porém, volta para ir buscá-la, mas quem sobe
na corda é um génio terrestre que estava cativo nesse
subterrâneo. Portanto, o génio é uma personagem presa
no espaço, à semelhança de figuras folclóricas da cultura
europeia,63 as quais, surgindo à superfície do espaço
ctónico na altura em que os mundos, feérico e real,
se encontram equilibrados, não conseguem regressar e
fazer a transição do tempo.
O génio sente-se salvo e quer recompensar o
lenhador, indicando-lhe a filha do sultão da Índia, de
que o génio vai possuir o espírito e de que o lenhador
finge tratar com ervas, fazendo-se passar pelo único
médico capaz de curar a princesa, merecendo
desposá-la e tornar-se sultão da Índia. A princesa da
China fica então cativa do génio mágico. O lenhador
cria uma fractura estrutural nessa dimensão unilateral
em que o corpo da princesa e o génio são o mesmo,
libertando-a e dando origem a um novo ciclo.
O génio sai da corpo da princesa mas, sentindo-se
bem vivendo num físico jovem, parte para a China com o
intuito de se apossar do espírito da filha do Sultão. Portanto,
o génio apenas vive na apropriação, identificando-se

Aladdin ou la lampe merveilleuse - Colecção de cromos Liebig, edição francesa e alemã, 1883-1885.

Boudour, vendo-se sem o seu amado e
sem a pedra preciosa, veste-se com as roupas de
Kamaralzaman e chega à capital da ilha de Ébène,
cujo rei, Armanos, tem uma única filha chamada
Haïat-Alnefous. O rei propõe-lhe que case com a
sua filha e abdica em seu favor. Recordemos que
o pai de Boudour também concedia a mesma graça
a quem salvasse a filha. Boudour, sob a imagem de
Kamaralzaman, é aquela que se desloca aos reinos para
os salvar, assegurando o casamento a quem não o tem.
Boudour assume a identidade masculina,61 casa com
a princesa, faz reformas no reino, abolindo as prisões
e as alfândegas, e distribui a riqueza pela população.
A princesa da China, sob falsa identidade, regenera a
terra ao desposar a filha do rei e liberta o povo.
Ao reencontrar Boudour, Kamaralzaman fica com
ambas as esposas. Isto porque, por um lado, a primeira
lhe roubou a imagem, assumindo a sua identidade.
E, por outro, Kamaralzaman já tinha simbolicamente
casado com Haïat-Alnefous sob a duplicação de
Boudour. Kamaralzaman recupera a identidade ao
separar as mulheres e torná-las as esposas: Boudour
vive com Haïat-Alnefous como irmã, portanto, tem de
haver uma cisão fundamental. Não há união com as
esposas sem antes haver uma separação simbólica que
diferencie Boudour de Haïat-Alnefous. E isso passa
por cada uma ganhar o significado de esposa e não de
“irmã”. Há que distinguir para voltar a unir sob uma
nova condição.
Neste conto, é a princesa da China a responsável
pela regeneração dos reinos, tanto o de Khaledân como
o de Ébène, pois é ela o veículo do casamento. No
reino inicial, o príncipe não queria casar e no segundo
a princesa não tinha noivo. No país da China, Boudour
representa a noiva. No entanto, sendo dupla e esposa
de Kamaralzaman, já que repete o tema da beleza e da
aversão ao casamento, assume a imagem do noivo no
reino de Ébène. E isso só acontece devido ao facto de
a imagem de Kamaralzaman já se encontrar duplicada.
Os reinos à partida separados, condenados
à esterilidade, são no final unificados pela imagem
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com o corpo da princesa, inibindo a alteridade.64 O
sultão, ouvindo falar da fama prodigiosa de Ahmad,
manda chamá-lo e este, pretendendo seguir a mesma
estratégia e tornar-se sultão da China, ludibria o génio,
fazendo-o sair do corpo da princesa, com o argumento
de que precisa dele para se livrar da mulher que ficara
no poço.
Na verdade, Ahmad começa por salvar o génio
para depois salvar as princesas, que se libertam do
mal. E com o casamento libertam-se do problema do
tempo. O génio traduz o mal, a paragem do tempo, o
impedimento da alteridade que o lenhador vai trazer.
Este vai criar um corte simbólico em cada reino, Índia e
China, levando para dentro destes, simultaneamente, a
cura e o noivo que ele mesmo protagoniza. Cada reino
passa a ser dual e liberta-se do mal. No desfecho, o
génio foge e Ahmad torna-se sultão da China, ficando
com as duas esposas.
Este herói duplica, cria espelhos, mas não os
consegue integrar, gerando duas imagens da mesma
esposa. Isto acontece porque a terra é duplicada e a
soberania também: Ahmed quer ser sultão de dois
reinos, logo, a imagem da soberania passa pelas
princesas. Mas, contrariamente aos heróis medievais
ocidentais que ascendem ao amor numa só imagem,
depois de terem confrontado mulheres de mundos
exteriores, Ahmad origina um problema excedentário,
pois em vez de viver entre os reinos das princesas,
suas esposas, fica impossibilitado de viajar, como a
personagem afirma no epílogo do conto. A heroicidade
é assinalada pela pertença e transição entre os mundos.
Todavia, estes heróis das Mil e Uma Noites que têm
a China como espaço não assimilam essa qualidade,
vendo-se confrontados com a contrariedade do que é
remanescente.
7. O movimento do tempo
Apesar das adversidades espácio-temporais ligadas
à China, uma história, no entanto, trata do problema
cíclico do tempo, regressando oportunamente à questão
da deslocação da supremacia ao fim de um período de
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duração. Trata-se da famosa história de Aladino e da
lâmpada maravilhosa («Histoire d’Aladdin et de la
lampe magique»).65 Nesta história passada na China
numa localização indeterminada (“dans une ville
d’entre les villes de la Chine”),66 Aladino67 (Aladdin),
um jovem rebelde, filho de um pobre Alfaiate que
morre e o deixa com a sua viúva, é procurado por um
mago do Magrebe que o engana, fingindo-se seu tio,
com o intuito de levá-lo a uma gruta para ir buscar
uma lâmpada de artifícios sobrenaturais que lhe daria
plenos poderes. A pedra que fechava a gruta estava
reservada ao jovem chinês e, face à predestinação, o
rapaz assume involuntariamente o lugar do mago,
começando por ficar com o anel que lhe pertencia
e fazia aparecer um génio (intermédio na hierarquia
dos génios), que serve de mediador entre Aladino e o
génio principal, o da lâmpada. Aladino recorre aos seus
serviços antes de conhecer o génio mais importante e,
na parte derradeira do conto, depois de ter perdido o
paradeiro da lâmpada.
O jovem tira, pois, a posição do mago no
curso dos acontecimentos, ficando com a lâmpada e
as pedras preciosas da gruta, enquanto este regressa
ao Magrebe, conjurando-o. A troca de papéis entre o
mentor primário do empreendimento da lâmpada e o
seu sucessor (já que é o jovem a suceder ao mais velho,
dando seguimento à sequência do tempo linear), irá
revelar-se uma lógica cíclica, manipulada por Aladino.
Note-se que o próprio sultão da China é apelidado “rei
do tempo” (“roi du temps”).68
Aladino não só substitui o mago na sua
preponderância, como tomará o reino do sultão da
China, ultrapassando-o em riqueza e respeito do seu
povo. A imponência da China é composta por tesouros
que vão das pedrarias das árvores às bandejas de ouro
com que os génios presenteiam Aladino, passando por
sedas, ornamentos e os escravos do cortejo nupcial. E é
esta sumptuosidade de que Aladino se apropria.
Não obstante, segundo a lei da alternância,
quem está em desvantagem verá a situação reverter-se, dando-se início a uma nova fase. Tal como como
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Aladino viveu a miséria, tendo contudo enriquecido e
ganho estatuto, o mago passou a viver dias sombrios.
E o próprio sultão da China, magnífico rei, vê a sua
supremacia e riqueza diminuídas face à ostentação da
opulência de Aladino.
A usurpação da condição do “outro” implica
a apropriação da sua imagem. Assim sendo, Aladino
carrega o peso de uma herança que não se limita
aos valores materiais, sendo também de identidade.
Aladino torna-se um duplo do mago magrebino,
apropriando-se do poder, apesar de essa capacidade
não pertencer ao mago mas sim aos génios e, por isso,
Aladino nunca intervém directamente em nenhuma
acção, a não ser através do discurso imperativo com
que dá as ordens.
Devido ao facto de o duplo inicial, o mago,
não ser eliminado, Aladino vê-se confrontado com
a necessidade de banir o filho do vizir, noivo de
Boudour, do casamento. Este segundo duplo de
Aladino é afastado com a intervenção do génio. E
também em virtude da não eliminação preliminar, o
irmão do mago morto aparece no desenlace do conto,
sob disfarce, com a intenção de o vingar.
A história motiva várias manipulações para
fazer girar o tempo. O próprio espaço espelha essa
estratégia. Os génios, sendo entidades ligadas não só
aos elementos, como vimos nos demais contos, como
a espaços (designadamente objectos), são capazes de
manobrar os lugares: primeiro a transposição do quarto
dos recém-casados (filho do vizir e princesa) e depois
a mudança do palácio da China para o Magrebe, por
ordem do mago maléfico e, por último, do Magrebe
novamente para a China. E o tempo move-se de acordo
com as alterações à lógica dos espaços.
Por último, Aladino concede a libertação da
terra, ao redimir a princesa Badrou ‘l-Boudour do
mago, os prisioneiros do reino e os pobres da miséria.
No conto de Aladino, a personagem principal
ostenta funções heróicas mais acabadas do que as
dos demais contos. Aladino sobrepõe-se ao “outro”
três vezes (o do mago, o do noivo da princesa e o do

sultão), integrando os duplos que vai eliminando. Na
conclusão, é confrontado com a necessidade de resolver,
relativamente ao mago que regressa, o problema que
ficou a sobrar no reino que parecia perfeito. Mas fá-lo e coloca a China na expressão da alteridade e no
movimento do tempo. E é talvez essa a razão que torna
este conto tão importante no Imaginário da literatura
universal.
8. O discurso balsâmico
Na «Histoire du Bossu avec le tailleur»,69 o reino
da China é onde acontece uma aventura em que,
depois de muitos incidentes e encaixes narrativos, se
dá a ressuscitação de uma personagem. Sem querer,
um alfaiate e a esposa matam um corcunda seu
hóspede, que se vem a saber que era o bobo do rei
da China (também apelidado “sultão da China”).
Pretendem livrar-se do corpo, mas sempre que este é
deixado à porta de alguém (sucessivamente um médico
judeu, um corretor cristão e um intendente do rei),
há sempre um acidente fatal que vitimizaria o corpo
se este não estivesse já morto. O sultão da China, ao
saber da tragédia que acontecera ao bobo do qual não
se podia separar, ordena o enforcamento do culpado.
A China é, portanto, um reino alegre, onde o rei se
faz acompanhar do seu bobo. E trata-se de um rei que
privilegia a justiça e favorece o discurso narrativo.
Cada um dos presumíveis autores, incluindo
o alfaiate, conta ao rei uma história extraordinária que
possa rivalizar com a do corcunda. Este conto vem
colocar a China no plano da facécia, já que o rei vê nas
histórias motivo de piada: trata-se de um rei que ri e
que faz um uso narrativo da linguagem, pedindo que
lhe contem histórias que, mais do que entretenimento,
são veículo de razão e justiça.
Por último, só um velho barbeiro termina o
ciclo das narrativas, dando ao corcunda uma poção
que o ressuscita. O reino volta à harmonia e regozijo,
passando todos a servir no palácio do rei da China.
Este é um rei generoso, que oferece riquezas
e altos cargos, que se deixa encantar pelas histórias e
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Ilustração de William Harvey (1796-1866). The thousand and one nights. Vol. 1 p. 537. Londres: Charles Knight and Co.,1839.

recompensa a verdade. Para além disso, é um rei que
manda pôr as narrativas por escrito para que estas
sejam guardadas, salvaguardando a memória, não só
pelo interesse que tem em ouvir as histórias, mas pela
preocupação de conservá-las no tempo. O discurso oral,
privilegiado desde o conto inaugural das Mil e Uma
Noites, deve aqui ao rei da China a sua sedimentação
no tempo. O verbo serve para entreter e sarar, revigorar
e ressuscitar. Mas de veículo passa a desígnio quando
se trata de preservar a memória do reino, sobretudo
quando o rei quer ser lembrado.
9. O resgate do tempo
Contar histórias é, de facto, a ideia que
atravessa todas as Mil e Uma Noites. Partindo de uma
estratégia narrativa introduzida por Sheherazade,
os demais contos, sempre que encaixados, seguem a
proposta inicial. Muitos são os narradores secundários
que substituem a narradora principal ao longo das
aventuras. Mas quando as noites acabam e se dá
por concluída a problemática do rei Schahriar, seria
esperado que alguém pudesse suceder a encantadeira
da palavra. Isso acontece numa obra que continua a
precedente, intitulada Nouvelle Suite des Mille et Une
Nuits.70 A Suite, conjunto de contos71 coligidos a partir
dos manuscritos deixados por Galland e publicados
depois da sua morte, apresenta a interessante inserção
de uma personagem chinesa que unifica todos
os encaixes narrativos, diferenciando-se, por essa
consubstanciação, das Mil e Uma Noites originais.
Trata-se do filho de um médico chinês que lê as histórias
do califa Haroun Alraschid, contidas num rolo em
caracteres árabes, a Rasibillak, sultão das Índias. A
narrativa inclui-se na história deste sultão e de Zulchiac,
princesa da Tartária. Estando o sultão em guerra há dez
anos com Nadircasan, rei da Tartária,72 acaba com o
conflito pedindo a filha deste em casamento. Como
tal, o amor vem estabelecer a paz. Rasibillak, quando se
prepara para ir buscar a noiva, cai no feitiço passional
da feiticeira Abdiara que faz desaparecer a cabeça da
princesa e deixa o sultão imóvel, transformado quase

em estátua. Todos os médicos tentam, em vão, resolver
o problema. Até que, tendo ouvido falar desta aventura,
chega um médico, To-ful, oriundo da China, à capital
das Índias, acompanhado do seu filho. Ele reconhece o
encantamento e vê que a cura não está senão ao alcance
dos génios. O médico tem de partir para encontrar o
génio e deixa o seu filho a ler histórias ao sultão.
O jovem chinês, Saheb, torna-se narrador das
histórias e, interpelado pelo vizir acerca do que tinha
isso a ver com o recobro do sultão, remete para as
propriedades medicinais da palavra. Portanto, o jovem
chinês assume a função terapêutica do discurso. Nesta
história, é da China que vem uma nova voz, portadora
de um discurso que, apesar de já conhecido (visto que
as aventuras de Haroun Alraschid fazem parte das
Mil e Uma Noites), se interpõe como mediador entre
o estado de encantamento do sultão e a libertação do
feitiço. Este reconhece a virtude curativa das histórias
(“il ne put s’empêcher de se récrier sur la bonté de ce
remède”).73 O Sultão assume o papel do rei Schariar,
que ouvia as histórias, com a diferença de que as
últimas eram lidas. Todas as noites, à mesma hora, “le
jeune Chinois commença ainsi l’Histoire suivante”.74
To-ful regressa, contando, por sua vez, a sua
história,75 começando por dizer que nascera em “Pekin,
Capitale de la Chine”.76 Aqui o ponto geográfico
é identificado e real. Conta os seus antecedentes
familiares, a sua vocação e vontade de aprender
Química, as aventuras em Sumatra e os conhecimentos
da Cabala, até à cura em Zalika, através de palavras
mágicas, de um jovem atingido involuntariamente
por uma flecha. E daí até à transformação da feiticeira
Abdiara em sapo, conseguida com uma poção do génio.
Consegue dessa forma libertar o sultão do estado em
que se encontrava.
Nesta história, paralela e complementar das
Mil e Uma Noites, é o médico chinês que liberta o
sultão, pondo em marcha o tempo parado desde o
encantamento. A cura levada a cabo pelo seu filho está
associada às narrativas, mas estas servem de impasse, de
manutenção da estagnação do tempo, pois são contadas
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enquanto o sultão espera pela quebra do feitiço. Não
são as histórias lidas pelo jovem chinês que quebram
o encantamento. Estas servem de “bálsamo”, mas não
fazem a cisão necessária. A cura vem pela mão do pai
do jovem, o médico chinês, ou seja, o ancião que detém
a manipulação do tempo. O jovem, representante do
futuro face ao tempo, adianta a cura, operando sobre o
efeito e não sobre a causa. Essa só o pai, representante
do passado, pode manobrar. A cura do reino do sultão
das Índias vem, pois, da China.
10. O prosseguimento da imaginação
Imaginar a China através dos contos das Mil e
Uma Noites é estabelecer uma complexa relação entre
a efabulação do Oriente e estruturas que se repetem
noutras tradições literárias. País dos confins do mundo
com personagens e temas muito próximos dos do
Ocidente, a China não deixa de se apresentar de modo
singular nestas narrativas, pois o papel que ocupa nelas,
tanto qualitativa como quantitativamente, destaca-se
relativamente às demais regiões. As descrições oscilam

entre a imprecisão e a abundância, as personagens
variam entre a plenitude e a fragmentação, os espaços
alternam entre a opulência e a devastação. A China é
uma alternativa e uma solução, a salvação e o problema,
a unidade e a desagregação. O tempo tanto se move
como se fixa e os narradores sugerem a continuação
da palavra para que a China passe a simbolizar e a
significar.
As Mil e Uma Noites não esgotam o Imaginário
da China nem o discurso consome a sua enunciação.
Ainda assim, a China cabe incomparavelmente
no extraordinário universo deste ciclo literário,
conferindo-lhe uma inventividade à sua altura. As
Mil e Uma Noites terminam, mas a China volta a
manifestar-se nas suas continuações, extravasando da
literatura para outras expressões artísticas. Os contos
chineses acabam por chegar ao Ocidente, numa
tradição transversal às Mil e Uma Noites. E outras
narrativas surgem, preparadas por esta tendência
literária. Mas as Mil e Uma Noites serão sempre, no
Ocidente, o berço da ficção sobre a China.
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Taotologias de Rui Rocha

Uma Poética do Instante e do Silêncio
ISABEL CRISTINA MATEUS*

RESUMO: Rui Rocha faz parte de um conjunto de poetas portugueses do delta literário macaense que
representam não apenas os rumos contemporâneos da poesia em Macau, mas também a
sua mais requintada expressão. Em Taotologias, o seu último livro de poesia, sobressai um
olhar cross-cultural, oscilando entre duas culturas e dois mundos diferentes mas ambos
constitutivos da identidade do poeta.
PALAVRASCHAVE: Rui Rocha; Taotologias; Poesia de Macau; Poesia portuguesa contemporânea;
Diálogo de culturas.

1. Olhar oscilante e instante
O acaso tem as suas insondáveis razões e é muitas
vezes origem dos mais inesperados encontros. Quase
sempre os melhores encontros.
De há uns anos a esta parte, eu que nunca estive
no Oriente, na China ou em Macau, em particular,
tenho sido insistentemente levada pelo acaso até estas
paragens. Desde logo, viajando na companhia de Maria
Ondina Braga que por aqui viveu e aqui encontrou
novos rumos de escrita; Maria Ondina que viria a
tornar-se minha guia e minha cúmplice de muitas
outras viagens. Mais recentemente, na companhia
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do Minho e investigadora do Centro de Estudos Humanísticos da mesma
Universidade. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade
de Coimbra e doutorada em Ciências da Literatura (Literatura Portuguesa), pela
Universidade do Minho. É autora de vários ensaios sobre autores portugueses,
publicados em livros e revistas de especialidade, nacionais e internacionais.
Foi Prémio de Ensaio Óscar Lopes (2007) e PEN Clube (2008). É membro da
direcção da Associação Portuguesa de Escritores e coordenadora da edição da
Obra Completa de Maria Ondina Braga (INCM).
Assistant Professor at the Arts and Humanities Institute of the University of Minho
and associate researcher of CEHUM (Center of Humanistic Studies). Graduated
in Languages and Modern Literatures by the University of Coimbra and holds
a PhD by University of Minho. She is author of many essays on Portuguese
literature, published in books as well as national and international reviews. She
was awarded with the Óscar Lopes Essay Prize (2007) and PEN Club Essay
Prize (2008). She is a member of the Directive Board of APE (Portuguese Writers
Association) and co-editor of Complete Work of Maria Ondina Braga (INCM).

de Rui Rocha e do seu livro de poesia Taotologias
(Labirinto, 2016), que por estes dias o acaso me fez
chegar às mãos. Como não podia deixar de ser, uma
viagem tão inesperada quanto marcante.
Rui Rocha faz parte de um conjunto de
poetas portugueses do delta literário macaense que
representam não apenas os rumos contemporâneos da
poesia em Macau, mas também a sua mais depurada
expressão. No ensaio que consagrou a estes autores,
poetas ou ficcionistas, José Carlos Seabra Pereira fala
a este respeito de uma “literatura de Macau em língua
portuguesa”, entendida como “criação estético-literária
de autores que em Macau se descobrem ou afirmam
escritores em língua portuguesa, que em Macau são
editados e/ou criticados, reconhecidos e avaliados
como escritores”.1 Uma tal demarcação não deixa de
levantar algumas questões “canónicas” interessantes no
que ao caso de Rui Rocha se refere, quer pelo facto de
os seus dois livros de poesia terem sido editados em
Portugal, quer pela recepção crítica além-fronteiras,
quer pelo estatuto singular do poeta e da sua criação
poética, como procurarei mostrar. Seabra Pereira vê na
poesia de Rui Rocha um novo caminho promissor para
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a poesia de Macau, rumo àquilo que considera ser a sua
expressão “mais alta”: uma poesia com uma identidade
intercultural, superação daquilo que fora em muitos
poetas anteriores uma manifestação de exotismo e
de deslumbramento pela alteridade, pretexto para a
simples repetição de lugares comuns, de formas, de
temas e motivos tradicionais. Mas a pergunta que pode
e deve fazer-se é a de saber se esta poesia vai ou não
para além do cânone delimitado de uma “literatura de
Macau” ou se transcende essa linha de fronteira e se
inscreve no cânone mais vasto da literatura em língua
portuguesa.
É inegável o fascínio que a cidade do delta do Rio
das Pérolas exerce sobre quem ali nasce, por ali passa
ou por ali se demora. Esse fascínio tem certamente a
ver com aquilo que é a marca identitária de Macau,
cidade que ao longo do tempo se afirmou (em especial
desde a chegada dos portugueses, no século XVI),
como um lugar de encontro entre Oriente e Ocidente,
um abraço entre dois mundos distintos sem que estes
se confundam um no outro. É esta co-existência de
mundos e de culturas que transparece de um livro
como Taotologias e importa, antes de mais, sublinhar.
Como indelével marca de água, esta improvável
co-presença de mundos é visível no título escolhido
pelo autor, um título que joga com a homofonia e a
ambiguidade de sentidos entre a palavra tautologia
(remetendo para a lógica filosófica tal como a concebeu
e construiu o “logos” ocidental, designando um vício de
linguagem, a repetição de uma ideia, um pleonasmo)
e a palavra taotologia (neologismo que reenvia para o
taoismo enquanto tradição filosófica ou ética do leste
asiático). Na significativa pluralidade convocada,
Taotologias, é um título-pórtico para uma paisagem
multicultural a descobrir para quem está aquém ou
além do Oriente, um diálogo de tradições poéticas e
de culturas distintas que fazem da leitura desta poesia
uma revelação, um desafio e um prazer.
O olhar de Rui Rocha sobre Macau não é, nem
podia ser, o do turista viajante, nem Macau é para o
poeta um lugar de passagem ou de exílio: Macau faz

parte do seu código genético, inscreve-se no seu ADN
pessoal, na sua cartografia íntima e literária. Macau é o
seu outro lugar de pertença, a casa do poeta, desde há
mais de trinta anos, o que confere um timbre e uma
coloração particulares aos seus poemas e faz da sua voz
uma voz poética única.
É o próprio poeta quem sublinha, em entrevista
concedida por ocasião da publicação do seu primeiro
livro “A Oriente do Silêncio” (Esfera do Caos, 2012),
a confluência destas circunstâncias e a importância de
Macau na sua geografia poética e na génese textual dos
seus poemas: “Este livro será, porventura, a convergência
de duas circunstâncias: uma, a minha proximidade e
convivência, desde muito cedo, com a cultura e a poesia
chinesa e japonesa e com a tradição poética do Chan
(Zen), uma vez que descendo de uma família luso-chinesa
do ramo materno e aí foram proporcionadas as condições
para esse conhecimento; a outra, o ter tido a possibilidade
de estender a minha vida profissional a Macau, onde
vivo há 28 anos, relançando-me, por proximidade e entre
vários orientes, ao oriente da China de Wang Wei e ao
do Japão de Bashō”.2 A nota biográfica que acompanha
o livro Taotologias reforçará, de resto, esta afinidade
cultural e poética, destacando, para além da poesia Zen
japonesa (dos haikai de Bashō, Buson, Issa, Shiki), a
“poesia Taoista e Chan das dinastias Tang e Song”.
Mas embora o poeta enfatize esta proximidade à
tradição poética chinesa e japonesa, convém notar que
uma tal proximidade não anula ou rasura a sua ligação
à tradição poética ocidental e, em especial, à tradição
poética portuguesa (Herberto Helder ou Nuno Júdice,
são, entre outros, dois poetas que Rui Rocha confessa
admirar). O olhar que os poemas de Taotologias deixam
entrever —o mesmo poderia dizer-se da voz— é um
olhar em permanente tensão, um olhar equidistante e
oscilante, subindo e descendo as escadas que (re)ligam
estes dois mundos, Ocidente e Oriente. Afinal, o olhar
do poeta junto às escadas do pátio em frente do templo
de Na Cha:
as escadas que subo para o pátio
em frente ao templo de Na Cha
2019 • 61 • Review of Culture

139

ISABEL CRISTINA MATEUS

RECENSÃO

não são as mesmas escadas quando as desço
o nome chinês e português
desse mesmo pátio
também têm sentidos diferentes3
Este olhar oscilante, “cross-cultural” ou
intercultural, um olhar que viaja de cá para lá e de
lá para cá, é, em meu entender, uma das notas mais
surpreendentes e cativantes em Taotologias, o traço
distintivo do poeta. Não será talvez por acaso que a
imagem escolhida para a capa deste livro, a fotografia
de umas escadas cobertas de folhas, ladeadas de árvores
e de raízes, nos dá a ver este olhar; confirmando que,
como nos ensinou John Berger, “uma imagem é um
olhar que foi recriado ou reproduzido”,4 um modo
de ver que é também um modo de ler. A imagem
das escadas constitui igualmente uma indicação de
leitura para o leitor, sugerindo-lhe um percurso de
duplo sentido, subindo e descendo, de aproximação e
recuo, uma deslocação pendular entre duas culturas,
duas línguas, dois modos de ler o real. Mais do que
uma escada, a imagem é uma ponte de ligação entre a
natureza e o humano.
Enquanto arte do instante, a fotografia
reenvia-nos ainda para outros sentidos presentes em
Taotologias. Esta é, com efeito, uma poesia do instante
que, longe de ser um fragmento, um estilhaço de
tempo, uma gota de melancolia, é antes um modo
presente de ver o mundo. O instante é esse momento
de fulgor em que se surpreende o movimento subtil
das coisas e do universo, a beleza que há no efémero,
vislumbre de eternidade ou aproximação do divino.
Esse movimento permanente, esse permanente devir
que nos inclui, homens e mulheres, e dele nos torna
participantes, deve ser para nós o “caminho” (tao, na
tradição chan); um caminho que só individualmente
pode ser percorrido e nos religa à Natureza e à ordem
natural do mundo.
Neste sentido, os poemas de Rui Rocha
retomam a tradição dos haikus (ou “haikai”) de Bashô5
e a ligação ao budismo zen, mas também a intensa
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visualidade da poesia de Wang Wei, Du Fu ou Li Bai
(cruzando distintas formas métricas, incluindo o verso
livre trazido pelo modernismo ocidental). Há nestes
poemas uma intensa quietude, um quase apagamento
do eu lírico, uma linguagem objectiva, minimal, uma
estilização do traço que, mais do que dizer, pretendem
dar a ver esse instante intuitivo de revelação ou
iluminação interior:
a tarde balança-se
nos ramos da acácia rubra
o gato aconchega-se no chão vermelho (p. 12)
A quietude enquanto caminho para uma ética
e uma poética do “Wu Wei”, isto é, da acção mínima,
da subtileza no agir e em consonância com a natureza,
sem relações de poder ou hierarquias, como sugere o
uso de minúsculas no início dos versos (e não contra
a natureza, pelo domínio ou violentação da “physis”,
afinal o caminho escolhido, ao longo dos séculos, pela
cultura ocidental):
um velho ramo de árvore
balança na brisa do rio
a tarde esconde o canto das aves (p. 23)
Tem sido sublinhada a visualidade desta tradição
poética que frequentemente surge associada à ideia de
uma pintura verbal. Diria que os poemas de Rui Rocha
são sobretudo fotografias verbais que, pela (aparente)
objectividade e pela (quase) rasura do olhar do
fotógrafo, bem poderiam ser uma forma de tautologia,
quero dizer, um pleonasmo ou redundância do real.
Não fora a fotografia ser também, inevitavelmente,
um modo de olhar (subjetivo, portanto), esse “instante
decisivo” de que fala Cartier-Bresson, de precário
equilíbrio no incessante movimento das coisas que o
olhar do fotógrafo (e a lente, sua extensão) capta. Os
poemas de Rui Rocha são fotografias do instante em
que se revela o in-dito ou indizível, o in-visível, a densa
linguagem do silêncio que nos faz inverter o sentido,
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subir (ou descer) à ambiguidade que o título do livro
convoca. Nesse instante mora aquilo a que Barthes
chamaria o “punctum” destas fotografias-verbais, a seta
que fere6 ou a luz que ilumina e faz estremecer o leitor.
Enquanto imagem que exige interpretação,
enquanto pensamento não-verbal, a fotografia
(criação ocidental) não deixa de estar intimamente
relacionada na poesia de Rui Rocha com a visualidade
do haiku, a sua capacidade de sugerir por imagens
(mais do que descrever ou representar), e de, com uma
espantosa concisão de palavras, suscitar a colaboração
interpretativa do leitor. Em qualquer dos casos, uma
recusa da verbosidade que caracteriza a tradição
poética ocidental e do verbo que, desde o princípio,
está na origem do Ocidente. Uma diferença cultural
que Wenceslau de Moraes sintetizaria desta forma
lapidar: “o homem do Ocidente pensa, o japonês vê”.7
2. Entre quietude e inquietude
Para além do olhar oscilante (ou decorrente desse
olhar), um outro traço distintivo do universo poético de
Rui Rocha é a tensão entre a quietude que transparece
dos haikus (ou de outras formas métricas) e a inquietude
que se exprime noutros poemas onde se pressente a
marca, ia dizer, a sombra, da tradição poética ocidental.
Veja-se, por exemplo, a serenidade que acompanha o
cair da tarde na imagem das “planas águas do lago Xi
Hu” onde “o silêncio discreto do Sol” se une ao “corpo
quieto/e húmido da tarde” (p. 10). Ou, como nos sugere
esta nona, a serena beleza de um tornozelo avistado a
descer uma escada, imagem onde apenas a sombra do
vento e da lua ou o ladrar de um cão dizem o estremecer
do desejo:
o lance de escada
desceu pelo teu tornozelo
pisado pelo fim da tarde
pouco havia a dizer
da sombra do vento
que varria o chão

talvez a lua
ou o ladrar do cão
que ecoava num beco (p. 9)
Todavia, esta quietude das coisas e do eu que
as observa, esta sintonia com o pulsar do mundo,
contrasta com outros poemas atravessados pela sombra
da inquietude, poemas onde a ironia intersticialmente
se insinua, contaminando de desencanto a imagem dos
amores de verão e a forma do haiku:
nada digas do verão azedo
gravado no coração da laranja
as sobras da casca servem para doce (p.13)
A mesma inquietação transparece de títulos (e
subtítulos) provocadores de secções de poemas como
Zen sem Zen ou a sombra das palavras. Poemas onde
se exprime não apenas a desconfiança na palavra, nos
seus avessos ou sombras, mas também a desconfiança
na racionalidade científica que substituiu o “grande
herbário” da natureza por compêndios científicos
ilustrados de fotografias. Nesta profusão de imagens
se esconde o vazio de um mundo “tão vazio como a
morte de um deus/que nunca existiu” (p. 37). Afinal,
o mundo que fez “recuar a linguagem”, para utilizar
a expressão de George Steiner, que desde o século
XVII, com o progressivo crescimento da linguagem
matemática, iniciou uma “revolução que transformou
para sempre a relação do homem com a realidade e alterou
radicalmente os moldes do seu pensamento. (...) O alfabeto
da economia moderna já não é fundamentalmente o da
palavra mas o dos quadros, dos gráficos e dos números”.8
O vazio de um mundo tecnicizado, inumano, que
reduziu tudo a fórmulas, algoritmos ou bytes, mas
desconhece o porquê de existirem “cinquenta e seis
espécies de fumária”:
tive um herbário quando jovem.
os livros com fotografias coloridas substituíram
a natureza, o grande herbário.
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os livros não explicam, porém, o porquê
das cinquenta e seis diferentes espécies de
fumária. (p. 36)
Mas se o poeta se manifesta descrente perante
este recuo da linguagem, não deixa de igualmente
se mostrar inquieto perante a lógica discursiva que
caracteriza o pensamento ocidental: um e outra,
decorrem da mesma racionalidade, do mesmo desejo
de impor uma ordem, de domínio sobre a natureza.
Ambos deixaram de sentir e por isso se tornaram
incapazes de dizer o perfume de uma flor, a delicadeza
de um voo de aves, o colorido do “grande herbário”
do mundo. Daí a desconfiança do poeta perante as
palavras “ocas e viscosas” a resvalar pelas paredes, toda
uma gramática inútil, uma semântica inerte, “espojada
no sofá”, como o corpo do poeta:
as palavras ocas e viscosas
escorregam pelas paredes húmidas.
disfarçada de poeta
a semântica boiou
agonizante
espojada no sofá. (p.18)
As palavras tornaram-se vazias, invólucros ocos,
nomes sem “coisas” dentro, num mundo cada vez
mais afastado da natureza, da intimidade das coisas e
dos seres, num mundo que perdeu a memória vibrátil
da pele e das sensações. O poeta desconfia, por isso,
da retórica convencional, das “palavras com radicais
latinos, recorrentemente estúpidas e ocas”,9 ciente da
fragilidade das palavras para dizer o mundo na sua
diversidade de cores, o silêncio na sua pluralidade
de sons, de rumores e murmúrios, a densidade das
emoções e o amor humano na sua intensidade de tons:
como escrever que te amo
na fragilidade das palavras
e dos seus sentidos
pudesse eu ter nos dedos
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a alma e a silenciosa eloquência
da sua escrita
ou a imensidão do mar
a folha de papel
que tanto me falta (p.42)
Perpassa na delicada tessitura da poesia de Rui
Rocha o fio intertextual da tradição poética ocidental,
em especial da tradição modernista. Nele transparece
não apenas a descrença de Caeiro, para quem “pensar
é estar doente dos olhos”,10 mas também, aqui ou ali,
uma nota de autorreferencialidade ou uma concepção
da poesia como construção e objecto verbal, na linha
de Wallace Stevens ou do imagismo de um Ezra Pound
(que, de resto, é um grande admirador de Li Bai e um
profundo conhecedor da poesia japonesa e chinesa,
em especial do haiku), o fingimento e as máscaras de
Pessoa, sob “o esgar da máscara nô”:
estranho o lugar do poema
que fala em jardins interiores
frio o esgar da máscara nô (p. 14)
Nesse fio intertextual que religa a poesia de Rui
Rocha à tradição poética ocidental se assiste ao (re)
aparecimento (talvez devesse dizer, ao regresso) da
voz do sujeito lírico, por vezes dialogando com ou
desdobrando-se num “tu” ficcional que pode assumir
vários rostos. Como será ainda, em especial, a tradição
poética portuguesa a emergir do conjunto de poemas
que constitui “a ortografia do mar”: uma escrita
líquida, desenhada a espada e a tinta vermelha, feita
de sangue e de morte, que traz à superfície das ondas
o mar salgado de Pessoa, os naufrágios ou destroços de
António Nobre e Pessanha, as sombras do império, a
memória e a interrogação do passado colonial:
o mar da minha língua
salga a pele dos continentes
de palavras comuns
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e de errantes e escravos afetos (p. 55)
entre a espada e a cruz navegantes
há um vermelho mar salgado
que mastiga as torturadas palavras
sangrando ainda nas costas do império
as sombras negras, índias ou mestiças (p.65)
3. A poética do silêncio ou o avesso da palavra
Um terceiro e último traço distintivo do fazer
poético de Rui Rocha é uma poética do silêncio que
não posso deixar de aproximar aqui dessa “escola
do silêncio” que abre as portas de um livro como A
Papoila e o Monge de Tolentino Mendonça. Desde
logo, uma vez mais, na manifesta preferência pela

forma do haiku (“um instantâneo que dá a ver o
flagrante e o implícito, o assombro e a tensão inerentes
à vida”) que, diz-nos Tolentino, o levou ao encontro
de Jack Kerouac e da sua lição de escrita: “meterse com os dois pés na experiência do mundo e fugir a
sentimentos como quem foge a uma carga policial”. Para
o autor americano, o haiku significa não apenas esse
despojamento do eu, mas também a capacidade de
trazer à página a experiência do mundo, “the real
thing”, com uma extraordinária economia de palavras,
dizendo o máximo no mínimo.11
A poesia de Rui Rocha é, deste modo, uma
poesia levantada do chão entre o sem sentido, o
artifício fulgurante ou a loquacidade da palavra
das poéticas modernistas e a densidade do silêncio
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das poéticas orientais. O próprio poeta nos dá conta
desta diferença de mundos poéticos de que nasce a
sua escrita: “Se tivesse de caracterizar estes dois diferentes
mundos poéticos, em termos muitos gerais, diria que um
é de uma estética da eloquência (o ocidental); o outro, de
uma estética do silêncio (o oriental)”.12 Um silêncio feito
não da ausência de som, mas antes da plenitude de som.
Um silêncio que, nas palavras de Seabra Pereira, “surge
nestes poemas como forma conjuntural de contexto físico da
presença humana ao mundo e como factor da relação do
sujeito com outros seres e com o entorno local ou cósmico”.
Deste modo, porém, o sentido do silêncio “não se
acantona nesse plano fenomenológico e conjuntural”,
antes a elaboração imaginária e simbólica o leva “para
outro plano semântico, integra-o na estrutura elemental do
mundo, faz dele um dos Elementos primordiais da vida”. 13
A poesia de Rui Rocha é uma poesia atenta ao
rumor, ao murmúrio da natureza, à sua respiração,
aos ínfimos sons que constituem a linguagem do
silêncio. Ela torna explícita uma proximidade às
filosofias e às poéticas do Oriente, ao mesmo tempo
que oscila, se desloca entre dois mundos, interroga,
subverte todo o tipo de discursividade ou de
loquacidade de matriz ocidental. Como observou
Victor Oliveira Mateus, a “uma civilização (...) que
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tem vindo a privilegiar a tecnicização do mostrar
e, com um certo gáudio, a impor o artificialismo
do acontecer como suma meta de civilização,
Rui Rocha contrapõe o primado do silêncio como
território fundamental, e fundante, de um existir em
autenticidade”.14 Mesmo que essa contraposição
possa ser um gesto provisório, um breve instante
de quietude, de inefável fulgor contemplativo.
Porque, avisa-nos Steiner, “o nível mais alto e mais
puro do acto contemplativo é o que aprendeu a
deixar a linguagem para trás. O inefável reside para
além das fronteiras da palavra”.15
Nesta gritaria de individualismos exacerbados
em que hoje vivemos, a Ocidente, nesta vertigem
em que transformámos os nossos dias e ameaça
converter-nos em máquinas pós-humanas, é cada
vez mais urgente parar, refazer o caminho. É cada
vez mais urgente escutar a voz do silêncio, sentir
na pele o pulsar de uma natureza de que há muito
culturalmente nos afastámos.
Taotologias é mais do que um caminho ou um
convite a inverter sentidos. É um modo outro de
olhar e de escuta. Como se o poeta nos quisesse
“pôr o ouvido na parede” e dar a escutar a lenta
respiração do mundo.
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NOTAS
1

2

Pereira, 2015: 9. Seabra Pereira esclarece ainda que a demarcação

11

Mendonça, 2013: 9; 10. O autor do álbum Blues and Haikus,

da “literatura” como de “Macau”, não “decorre necessariamente

editado em 1959, onde a poesia se mistura aos sons do jazz,

do nascimento do escritor em Macau (e muitas vezes assim não

chegará mesmo a propor “que o “haiku ocidental” conte

acontece), nem da eleição da temática peculiarmente macaense

simplesmente muito em três curtos versos, e o faça em qualquer

(embora muitas vezes a inclua)”, p. 9.

língua” (id: ibid.)

http://www.novoslivros.pt/2012/05/rui-rocha-oriente-do-

12

Para Rui Rocha, a tradição poética do Chan, não é “uma

silencio.html. Consultado em 12.03.2019.

tradição poética exclusiva do Oriente mas predominante do

3

Rocha, 2016:60.

Oriente. Num artigo sobre o Chan (Zen), a clara virtude do

4

Berger, 2018:19.

budismo chinês (...), referia precisamente a existência de um

5

“Atitudes como o respeito e a admiração por todos os seres

chan poético universal em muitos poetas ocidentais como

vivos, a procura da essência presente nas coisas mais simples,

Wordsworth, Thomas Hardy, William Blake, Frost, Ezra Pound,

a descoberta da beleza irradiada do efémero, a prática da

Alberto Caeiro e tantos outros. Um sentimento que tem, de

humildade e da espontaneidade, o apagamento do ego —tudo

algum modo, um leve paralelo com a visão contemplativa

isso vai encontrar nos haikus de Bashô um veículo perfeito para

cristã designada, o acaso amor divino, em Mestre Eckhart, São

se expressar”, (Palma, J.) In: Bashô, 2016:33.

João da Cruz e outros místicos da Igreja. E nesta admiração/

“O punctum (...) salta da cena, como uma seta, e vem trespassar-

contemplação emerge um discurso do silêncio, uma eloquência

me. Existe uma palavra em latim para designar essa ferida, essa

do silêncio, ou se quisermos silenciosa eloquência, um mistério

picada, essa marca feita por um instrumento aguçado. (...) O

da enunciação que contrasta genericamente com a tradição

punctum de uma fotografia é esse acaso que nela me fere (mas

poética ocidental que é fortemente discursiva que contém

também me mortifica, me apunhala”. Barthes, 2013:35.

subjacente uma doutrina do logos, indutiva, conceptual,

7

Moraes, 2014.

argumentativa, analítica”, Rocha, 2012.

8

“A palavra retirada”. Steiner, 2014: 36;43.

13

Pereira, 2015:526.

9

Rocha, 2016:47.

14

Mateus, 2013:59.

10

Caeiro, 2001:24.

15

Steiner, 2014: 34.

6
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A Misericórdia de Macau e a
sua Actividade Assistencial
Em Macau, a Misericórdia terá
sido fundada pelo Bispo jesuíta D.
Melchior Carneiro que, logo à sua
chegada em 1568, lançou as bases
da Confraria indo, pessoalmente,
para exemplo, esmolar de porta em
porta os fundos de que necessitava.
Fundada a Misericórdia, em 1569,
foi logo criado o Hospital dos Pobres, assim como um Lazareto para
assistir aos leprosos, o Hospital de
S. Lázaro, com uma Ermida anexa,
chamada Nossa Senhora da Esperança (actual igreja de S. Lázaro).
A partir daqui, outras obras assistenciais foram fundadas, incluindo
instituições para protecção dos
meninos desamparados, das órfãs,
das viúvas, das mulheres “arrependidas”, assim como a assistência
aos pobres nos seus domicílios. A
atenção geral pela pobreza feminina, em especial, assim como pelos
doentes pobres era uma das mais
importantes obrigações regulamentares da Misericórdia de Macau.
As receitas da Misericórdia de Macau provinham de uma percentagem anualmente consignada nos
direitos dos cidadãos, bem como
de legados e outras doações particulares, sendo raros os ricos que,
ao morrerem, não legavam os seus
bens, ou parte deles, à Santa Casa
da Misericórdia.
A Santa Casa ocupa um espaço
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ainda hoje importante na assistência e protecção sociais, na actual
Região Administrativa Especial de
Macau.
[Autora: Leonor Diaz de Seabra
pp. 6-21]

Os Compromissos da
Misericórdia de Macau:
Ensaio Comparativo
O Compromisso de 1627 é o primeiro
regulamento original da Misericórdia
de Macau, seguindo directamente os
textos compromissais da Casa-Mãe
de Lisboa e, complementarmente, da
Misericórdia de Goa.
O Compromisso é um documento
juridicamente competente, ressaltando de um meio social elitário, com
um patriciado urbano colonial que
dominava, tanto como financiava a
vida, os equipamentos e as actividades
assistenciais. Tem trinta e sete capítulos que, acrescentados por vários
regimentos complementares, especializam toda a vida e ordem da Misericórdia de Macau, da sua tesouraria
à sua provedoria, dos seus capelães aos
seus mesários, explicitando procissões
e orações, assistências e obrigações
piedosas.
Ao longo dos séculos XVIII e XIX, as
principais actividades assistenciais da
Misericórdia foram profundamente
alteradas pelas transformações políticas, económicas e sociais, ao mesmo
tempo que se registavam dificuldades
para que a Confraria pudesse continuar a concretizar a sua missão estatu-

tária, mobilizando os apoios sociais e
os fundos económicos fundamentais.
Após várias vicissitudes, que passaram
por uma quase extinção desta organização confraternal, a Misericórdia
de Macau teria um novo Compromisso em 1893, o qual, colocado sob
um forte princípio de reorganização e
reforma da Misericórdia, iria constituir um elemento normativo basilar na
vida histórica da Santa Casa Macaense.
[Autora: Leonor Diaz de Seabra pp.
22-40]

Luís Gonzaga Gomes - um
“filho da terra”, pedagogo e
promotor da identidade
de Macau e do diálogo
intercultural luso-chinês
Neste artigo pretendemos revisitar
Gonzaga Gomes à luz dos novos
estudos entretanto realizados, e
analisar a acção de Luís Gonzaga
Gomes como professor e pedagogo,
mas também como promotor da
identidade de Macau e do diálogo
intercultural luso-chinês.
A Dissertação de Doutoramento
(2018) da professora Han Lili, Luís
Gonzaga Gomes, Filho da Terra:
divulgador e tradutor de imagens
da China e de Macau, e o seu artigo Contributo da adjetivação na
construção da identidade macaense
– estudo da obra Curiosidade de Macau Antiga, de Luís Gonzaga Gomes
(2013)".
O Dr. Jin Guoping como tradutor de, pelo menos duas obras, de
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Gonzaga Gomes: a Mensagem de
Fernando Pessoa para Chinês, e a
Breve Monografia de Macau, para
Português (2009), a partir da versão
de Zhao Chunchen de 1988.
Os trabalhos de Mónica Simas,
Fernando Serafim e Vanessa
Sergio, autora de uma dissertação
de Doutoramento em Nanterre
(França), sobre o título Macao, vie
culturelle et littéraire d´expression
portugaise au milieu du XXème siècle
– Luís Gonzaga Gomes “Fils de la terre.
Tradutor ou simplesmente divulgador para a maioria, parece haver
consenso sobre a importância da
obra de Luís Gonzaga Gomes como
promotor do diálogo intercultural
luso chinês e, desta forma, a relevância do seu contributo para a identidade de Macau.
[Autor: Aureliano Barata pp. 41-60]

António Manuel Couto
Viana: Macau entre sonho e
nostalgia
António Manuel Couto Viana (19232010) é autor de uma assinalável e vasta obra literária, tendo-nos deixado um
legado que vai desde o teatro, à poesia
e aos contos (para crianças e adultos).
O autor assume que desde a infância
desenvolveu um fascínio pelo Oriente,
influenciado sobretudo pelos livros
de Wenceslau de Morais, que habitavam nas estantes da casa paterna, pelas
histórias que o pai lhe contava e pelo
negócio do avô, que o punha em contacto com vários artefactos orientais.

O seu fascínio pelo Oriente atraiu-o
para Macau, onde residiu e desenvolveu actividade no campo cultural,
servindo-lhe de inspiração para a escrita de um conjunto de poemas sobre
a sua vivência e as marcas que foi encontrando da presença portuguesa em
terras orientais. O próprio autor afirma que este foi um período de grande
fecundidade poética.
Apesar de nutrir um profundo amor
pela Pátria, o desgosto pelo regresso
“forçado” a Portugal acompanha-o
durante os últimos anos da sua vida,
transformando-se em tema de confidências (Conferência de 2007 na
Delegação Económica de Macau,
Lisboa) nas quais, repetidamente,
confessa que esta era a terra onde
poderia ter ficado até à morte (primeiro poema escrito após a chegada
a Macau / Cemitério Chinês da
Taipa). Apesar do relevo da sua obra,
a pesquisa por nós desenvolvida
mostra que esta não está devidamente estudada, existindo apenas biografias e entrevistas com o autor bem
como breves resenhas dos seus livros,
publicadas em jornais, revistas e catálogos de lançamentos de livros e
iniciativas similares.
Assim, este artigo tem como finalidade
dar a conhecer, de forma sumária, a
vida e obra de Couto Viana, com especial incidência na obra poética que
tem como tema o Oriente.
[Autoras: Maria de Lurdes N. Escaleira,
Leonor Diaz de Seabra,
pp. 61-72]

Orientalismo em
Maria Ondina Braga
“Orientalismo em Maria Ondina
Braga” é um ensaio que procura
analisar o modo como a escritora
Maria Ondina Braga observou a realidade extremo-oriental, bem como
a eventual filiação dessa análise na
perspetiva de Edward W. Said.
Maria Ondina Braga nasceu em Braga, a conhecida cidade dos arcebispos, marcadamente católica e preconceituosa, do Norte de Portugal.
Concluídos os estudos, foi dar aulas para Angola, então colónia portuguesa, na década de 50 do século
XX, de onde saiu com o despontar
dos nacionalismos africanos (1961).
Em Goa, outra colónia portuguesa,
permaneceu escassos meses, devido
à entrada das tropas indianas em
Dezembro de 1961. Partiu então
para Macau, enclave português do
sul da China, onde chegou no final
de 1961.
Da sua extensa bibliografia, avultam as obras que dedicou a Macau
e à China: Eu Vim Para Ver a Terra (1965), A China Fica ao Lado
(1968), Estátua de Sal (1969),
Angústia em Pequim (1984) e Nocturno em Macau (1991).
Macau e as suas gentes constituem o
leit-motiv privilegiado dos seus escritos. Mas foi a comunidade chinesa o
húmus que adubou a sua escrita.
Maria Ondina Braga seduz o leitor
com uma linguagem intimista, muitas vezes poética, conduzindo-o para
2019 • 61 • Review of Culture
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um universo vivencial já inexistente,
que ainda preserva muito dos valores
axiais da cosmologia chinesa.
A sua obra reconhece que a realidade do ‘Outro’ tinha de ser observada por um olhar limpo, igual, sem
espelhos, para que a imagem saísse
despojada de artifícios. Aproximouse, neste sentido, de Edward W. Said
e da sua denúncia da artificialidade
dicotómica e intencional, que, como
teorizou, o Ocidente impôs ao Oriente. Por isso, este ensaio tem também o propósito de celebrar Edward
Said, escritor inteligente e arguto
que abriu ao mundo intelectual novas esferas de reflexão e de conhecimento.
[Autora: Celina Veiga de Oliveira
pp. 73-85]

José Silveira Machado: Exílio,
Solidão e Orientalismo
Professor, jornalista, poeta e dirigente
associativo, José Silveira Machado
[24.10.1918 – 18.11.2007] foi um
carismático membro da comunidade
portuguesa, tendo chegado a Macau
em 1933 e aí permaneceu até ao fim
dos seus dias.
Foi um dos fundadores do jornal O
Clarim, em 1948, e desde então manteve uma importante intervenção cultural e cívica sobre os problemas de Macau, sempre com uma elevada eticidade
intelectual e sem subalternizar a história
do Território.
Na sua poesia podemos encontrar um
olhar alegorizado sobre o oriente, o culto melancólico e místico da amizade ou
o espírito claro do sentimento religioso
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traduzido em solilóquios. A sua poesia
quando procura revelar o ser, possui
por vezes uma densidade filosófica que
cruza a linha do Oriente e do Ocidente.
Este artigo procura, igualmente, fixar
a sua bibliografia e reúne um conjunto
inédito de depoimentos sobre a sua vida
e obra.
[Autor: António Aresta pp. 86-107]

O Orientalismo de
Armando Martins Janeira
Armando Martins Janeira nasceu
em Felgueiras, Moncorvo, em
1914, e morreu no Estoril, em
1988. Tomou contacto com o Japão
na juventude, através da leitura das
obras de Wenceslau de Moraes.
Ao contrário de Moraes, não nasceu
na capital, mas nas remotas montanhas de Trás-os-Montes, e conheceu o Japão pela via erudita. Também ao contrário de Moraes, que
descobre o Japão através da China,
Martins Janeira chega ao conhecimento e ao estudo da China pelo
Japão.
Janeira entrega-se ao Japão e à cultura japonesa durante os mais de dez
anos felizes, como afirma, que levou
como diplomata em Tóquio, absorvendo o quotidiano nipónico através
de artistas, escritores, historiadores e
intelectuais japoneses seus amigos.
Quanto à sua reflexão sobre a realidade da China maoísta, este orientalista encontra nas raízes culturais
desta velha civilização o sucesso do
desenvolvimento contemporâneo.
Moraes era um anticlerical, mas ao
contrário, Janeira enaltece a obra

dos missionários portugueses dos
séculos XVI e XVII, alicerçado
nas investigações mais recentes de
Okamoto, Matsuda, Abranches
Pinto, Wicki e Schurhammer.
Deslumbrado pelo Japão, Janeira
bebe de Moraes essa admiração incomensurável do Oriente, que promove e divulga, através do elogio
da acção missionária portuguesa de
Quinhentos e Seiscentos.
Janeira não é um contraponto a
Moraes, como Wenceslau não o
é a Fernão Mendes Pinto, mas, tal
como Moraes reconhece em Mendes
Pinto o pioneirismo do proto-orientalismo português, também Moraes
serve de lanterna ao orientalismo de
Janeira.
Se o proto-orientalismo corresponde
a um período de descoberta de um
Oriente ainda desconhecido pelo
Ocidente que se quer afirmar, se
o orientalismo impõe uma leitura
exótica de um Oriente em declínio,
o pós-orientalismo adivinha a leitura
do Oriente e das relações entre Oriente e Ocidente quando o Ocidente
pretende interpretar o renascimento
do Oriente.
[Autor: Eduardo Kol de Carvalho,
pp. 108-121]

A sedução da China nos contos
das Mil e Uma Noites
As Mil e Uma Noites, chegadas ao
Ocidente na primeira metade do
século XVIII pela adaptação de
Antoine Galland e traduzidas por
Joseph-Charles Mardrus no final do
século XIX, criaram na Europa uma
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imagem fantasista do Oriente, fruto,
por um lado, de um “Outro Mundo” idealizado e, por outro, da nova
tendência do conto enquanto género
literário.
Embora o imaginário dos contos reporte ao Califado Abássida e a diversas fontes que percorrem os caminhos
de Damasco a Bagdad, outra referência surge como determinante na visão
do Oriente. Trata-se da China, cuja
localização mágica, adjacente ao universo ficcional das narrativas, abrange
alusões a maravilhosos reinos e personagens que povoam estruturalmente
os contos, dotando-os de características peculiares. É o caso de conhecidos contos como o de «Aladdin et la
lampe magique», ou menos populares como a «Histoire de Kamaralzaman avec la Princesse Boudour» e
a «Histoire de la Rose Marine et de
l’Adolescente de Chine».
Com as Mil e Uma Noites, uma recriação ficcional do discurso transporta
a China para o Ocidente. Porém, é
também nesta experiência que a Europa espelha na China os reflexos da
sua própria efabulação.
[Autora: Ana Margarida Chora pp.
122-136

Taotologias de Rui Rocha: uma
poética do instante e do silêncio
Rui Rocha faz parte de um conjunto de poetas portugueses do
delta literário macaense que representam não apenas os rumos contemporâneos da poesia em Macau,
mas também a sua mais requintada
expressão. Em Taotologias, o seu último livro de poesia, sobressai um
olhar cross-cultural, oscilando entre
duas culturas e dois mundos diferentes mas ambos constitutivos da identidade do poeta.
[Autora: Isabel Cristina Mateus pp.
137-145
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The Macao Holy House of Mercy
and its Charitable Activity
The Holy House of Mercy was established, in 1569, the Hospital of the
Poor was created, as well as an isolation
hospital to attend the lepers, the Hospital of S. Lazarus, with an attached
small church, called Our Lady of the
Hope (current church of S. Lazarus),
and, also, almost since its beginnings,
the House of the Displayed, or Roda,
as commonly called, in order to collect the foundlings, generally children
of Chinese and slave women.
New hospitals had arisen, asylums
for aged persons had been established
and the orphanages had spread. The
poor, in general, were taken care of
by giving them material help. As well
as the gatherings for women and wisdom in needs.
The income of the Brotherhood
came from an annually consigned
percentage in the rights of the citizens, as well as of legacies and other
particular donations, being rare the
rich people who, upon dying, did
not bequeath their goods or a part of
them to the Holy House of Mercy.
Assistance to sick persons in their
own domicile was created. Dowries
for the orphan maidens to marry had
been instituted. The prisoners, the
delinquents, the death convicts were
not forgotten as the Holy House of
Mercy extended them spiritual, judicial and material assistance.
Nowadays the Holy House of Mercy of Macao constitutes one of the
150
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most important social institutions
of the city and continues to maintain an active social presence in the
now Special Administrative Region
of Macao, developing several important activities of social welfare.
[Author: Leonor Diaz de Seabra, pp.
6-21]

Compromissos of
The Holy House of Mercy:
A Comparative Essay
The 1627 “Compromisso” is the
first original regulation of the Macao Holy House of Mercy and it follows the similar texts of the “Mother
House” in Lisbon and complementarily the one of the “House” in Goa.
The “Compromisso” is a competent juridical text that comes from
an elite environment that ruled
over equipment and social assistance activities as it financed life. It
has thirty-seven chapters that have
some complimentary regulations
and define the whole life and order
of the Macao Holy House of Mercy,
from the Treasure to the Provider’s
Oﬃce, from the Chaplains to the
Members of the Board and it explains the processions, the prayers,
the several kinds of assistance and
pious obligations.
The most significant charitable activities of the Macao House of Mercy have
suﬀered strong changes because of the
political, economic and social evolution during the 18th and 19th centuries. At the same time the Brother-

hood faced diﬃculties to fulfill the
objectives set in its charter and to
make use of the social support and
the necessary funds.
Several diﬃculties have almost
caused the extinction of the Organization. In 1893 the Macao Holly
House of Mercy finally signed a new
“Commitment”(Compromisso) that
aimed at re-organizing and reforming
the Holy House of Mercy. Later this
new “promise” would become a basic
normative element in the history of
the Macao Holy House of Mercy.
Author: Leonor Diaz de Seabra, pp.
22-40]

Luís Gonzaga Gomes - “Son
of Macao” pedagogue and
Luso-Chinese intercultural
dialogue promoter
Many authors have dedicated studies
on the personality and work of Luis
Gonzaga Gomes. In this article we
intend to revisit Gonzaga Gomes in
the light of new studies conducted in
the meantime, and analyze the action
of Luis Gonzaga Gomes as a teacher
and pedagogue, but also as promoter
of Macao´s identity and Portuguese-Chinese intercultural dialogue.
One of the cases is that of the teacher Han Lili´s Doctoral Dissertation
(2018), Luís Gonzaga Gomes, Son of
Macao: disseminator and translator
of images from China and Macao,
and her article Contribution of the
adjective in the construction of Macanese identity – study of the work
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Curiosidade de Macau Antiga, by
Luís Gonzaga Gomes (2013).
Another is from Dr. Jin Guoping
as translator of at least works by
Gonzaga Gomes: Fernando Pessoa´s
Mensagem for Chinese, and Breve
Monografia de Macau for Portuguese
(2019), based on the 1988 Zhao
Cunchen version.
We should also cite the works of
Mónica Simas, Fernando Serafim
and Vanessa Sergio. This last author
of a PhD dissertation in Nanterre /
France), on the title Macao, Portuguese in the mid-twentieth century –
Luís Gonzaga Gomes “Son of Macao”.
Translator or simply popularizer for
the majority, there seems to be consensus on the importance of Gonzaga
Gomes´work as a promoter of the Portuguese-Chinese intercultural dialogue,
and his contribution to Macao´s identity is relevant.
[Author:Aureliano Barata, pp. 41-60]

António Manuel Couto Viana:
Macao between dream and
nostalgia
António Manuel Couto Viana
(1923-2010) is the author of a remarkable and vast literary work,
having left us a legacy that ranges
from the theatre, to poetry, to fables
(for children and adults). The author
admitted that he developed a fascination for the Orient since infancy,
primarily influenced by the books
of Wenceslau de Morais, which resided in the shelves of his father's

house, through the stories that his
father would tell him and through
his grandfather's business, which put
him in contact with various Oriental
artifacts.
His fascination by the Orient led
him to Macao, where he resided
and developed activity in the cultural field, serving as inspiration to
him for the writing of a collection
of poems about his living and the
traces that he found of the Portuguese presence in Eastern lands.
The author admits that this was a
period of great poetic fertility. Despite possessing a profound love for
his Homeland, his displeasure over
his "forced" return to Portugal accompanied him throughout the last
years of his life, transforming into
a theme with his confidants (2007
Conference in the Economic Delegation of Macao, Lisbon) in which
he, repeatedly, confesses that this
was the land where he could have
stayed until his death (first poem
written after his arrival in Macau /
Chinese Cemetery of Taipa).
Despite the importance of his
work, the research we developed
demonstrates that it has not been
adequately studied, existing only
biographies and interviews with the
author as well as brief reviews of his
books, published in newspapers,
magazines and catalogues of book
launches and similar initiatives.
We intend with this article to introduce, in summarized form, the life

and work of Couto Viana, with particular emphasis on the poetic work
that has the Orient as the topic.
[Authors: Maria de Lurdes N. Escaleira,
Leonor Diaz de Seabra
pp. 61-72]

Orientalism in
Maria Ondina Braga
“Orientalism in Maria Ondina
Braga” is an essay that seeks to
analize the way in which the author saw the Far-Eastern reality
and proposes its affiliation in
Edward W. Said’s perspective.
Maria Ondina Braga was born
in the Portuguese northern city
of Braga, the well-known city
of the archbishops, markedly
Catholic and conservative.
After her studies, in the 1950s,
Maria Ondina Braga went to
teach in Angola, then a Portuguese colony. But she left this
territory upon the emergence of
African nationalisms, in 1961.
She went to Goa, then equally
a Portuguese colony. But a few
months after her arrival, she
left Goa because of the invasion
by the Indian troops. Macao, a
Portuguese enclave in southern
China, welcomed her in the end
of 1961.
Within her extensive bibliography, there are several books she
dedicated to Macao and China:
Eu Vim para Ver a Terra (I Came
to See The Earth) (1965); A
2019 • 61 • Review of Culture
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China Fica ao Lado (China by
my Side) (1968); Estátua de Sal
(Statue of Salt) (1969); Angústia
em Pequim (Anguish in Beijing)
(1984); Nocturno em Macau
(Nocturne in Macao)(1991).
Macao and its peoples were undoubtedly the leit-motiv that
fueled her writings. But it was
the Chinese community that
fertilized her works.
Maria Ondina Braga seduces the
readers with an intimate and
often poetic language, leading
them to an already non-existent
experiential universe, yet still
preserving much of the axial
values of Chinese cosmogony.
Her books recognize that the
reality of the ‘other’ had to be
observed by a clean and equal
look, devoid of mirrors, so that
the resulting image is free from
artifice.
In this sense, she approached
Edward W. Said and the dichotomy he identified and
intentionally denounced and
which, according to him, the
West imposed on the East.
Therefore, this essay aims to
celebrate Maria Ondina Braga
but it also celebrates Edward
W. Said, an intelligent and insightful writer who opened to
the intellectual world other
spheres of knowledge and reflection.
[Author: Celina Veiga de Oliveira, pp. 73-85]
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José Silveira Machado: Exile, Japan in early 20th century. Janeira,
Loneliness and Orientalism
in opposition to Moraes was not
Teacher, journalist, poet and associative manager, José Silveira Machado
[24.10.1918 – 18.11.2007] was a
charismatic member of the Portuguese community. He arrived in Macao in 1933 and stayed there until
the end of his life.
He was one of the founders of the
newspaper O Clarim, in 1948 and
had an important cultural and social
intervention regarding the issues of
Macau, but always keeping a highly
ethical thinking and without lowering the importance of the history of
the Territory.
In his poetry we can find an allegorized
look about the Orient, the melancholic
and mystic cult of friendship and the
religious clear feeling translated in soliloques. His poetry, when tries to uncover the being, possesses a philosophical density that crosses the line East
and West. This article also searches to
retain his bibliography and gathers a
unique set of statements about his life
and work.
[Author: António Aresta, pp. 86-107]

The Orientalism of
Armando Martins Janeira
Martins Janeira was born in Felgueiras, Moncorvo, in Northeast Portugal, in 1914 and died in Estoril, in
1988.
The first encounter of Janeira with
Japan is dated from his childhood
when he read the books by Wenceslau de Moraes, the Portuguese Japanologist who lived and died in

born in Lisbon but in the far-eastern mountains of Trás-os-Montes
near the Spanish border. Again, in
opposition to Moraes, who learned
Japanese way of life in contact with
people, Janeira will absorb Japanese
culture and mentality, through an erudite way after artists, writers, historians, and intellectuals, his friends.
While Moraes arrived in Japan after
living in China, Janeira will discover
and study China through Japan. Janeira will find in the ancestral Chinese cultural roots, the success of the
contemporary Maoist development.
Moraes was an anticlerical, but in
opposition, Janeira, will enhance the
work of the Portuguese missionaries
of 16th and 17th centuries, whose
work he learned from the most updated studies by Okamoto, Matsuda,
Abranches Pinto, Wicki and Schurhammer. Dazzled by Japan, Janeira
will get from Moraes the enchantment of Orient, that he will promote.
Janeira is not the other side of
Moraes, as Moraes is not the contradictory of Mendes Pinto, but like
Moraes who considered Pinto a pioneer of prot-Orientalism, Moraes
was a kind of guide to Janeira in
what Orientalism is concerned.
If in early-modern Orientalism,
Portuguese discovered a new way of
life and a new mentality completely unknown from the West, which
was looking for a world supremacy;
if Orientalism unveiled an exotic
model of a decadent East; Post-Ori-
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entalism is trying to explain the old
ties between East and West, when a
reborn East is competing with West,
all together three periods interpreted
by Pinto, Moraes and Janeira,
[Author: Eduardo Kol de Carvalho,
pp. 108-121]

Chine».
With the Arabian Nights, a fictional recreation of the speech carries China to the
West. However, it is also through this experience that Europe mirrors in China
the reflections of its own fantasy.
[Author: Ana Margarida Chora, pp.
122-136]

The seduction of China in the
tales of the Arabian Nights

Rui Rocha's Taotologies:
The Arabian Nights, that came to A Poetics of the Instant and
the West in the first half of the eigh- Silence
teenth century with the adaptation of
Antoine Galland, and translated by
Joseph-Charles Mardrus in the late
nineteenth century, created in Europe
a fantasy image of the East, which derived, on one hand, from an imagined
“other world” and, on the other hand,
from the new tendency of the tale as a
literary genre.
Although the imaginary of the tales
refers to the Abbasid Caliphate and
to several sources that run the way
from Damascus to Baghdad, another
reference emerges as a determining
aspect in the vision of the East. It
is China, whose magical location,
close to the fictional universe of
the narratives, includes spatial allusions to marvelous kingdoms and
characters that structurally populate the tales, endowing them with
specific characteristics. This is the
case of well-known tales such as
«Aladdin et la lampe magique», or
less popular such as the «Histoire
de Kamaralzaman avec la Princesse
Boudour» and the «Histoire de la
Rose Marine et de l’Adolescente de

Rui Rocha's gaze on Macao is not, and
could not be, the traveling tourist's, nor
is Macao a poet's place of passage or exile: Macao is part of his genetic code,
inscribed in his personal DNA, in his
intimate and literary cartography. Macao is his other place of belonging,
the poet's house, for over thirty years,
which gives his poems a particular tone
and color and makes his voice a unique
poetic voice.
[Author: Isabel Cristina Mateus, pp.
137-145]
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Santa Casa da Misericórdia, 1935. Colecção Cecilia Jorge/R. Beltrão Coelho

Santa Casa da Misericórdia, 1925. Colecção Cecilia Jorge / R. Beltrão Coelho

