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> Macau, 20 anos depois <

Foi há duas décadas, no final de 1999, que se concretizou a transferência para a China da soberania portuguesa sobre Macau,
que se exercia, embora de forma bastante "peculiar

"

, há mais de 400 anos. Tal ocorreu na sequência de conversações que
o 25 de Abril tornou possíveis, que culminaram com a Declaração Conjunta Sino-Portuguesa, de 13 de abril de 1987. Assim

surgiu a 'Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China" (RAEM), ficando Macau com certa
autonomia, o anterior sistema legal e continuando o português como uma das línguas oficiais. Aconteceu mesmo que o seu
ensino se consolidou e aumentou, não só no próprio território como noutras regiões da China, enquanto a criação literária

em português também não cessou. O JL, que antes da transferência da soberania dedicou a Macau um cremos que excelente
destacável, de 48 páginas, "Cidade Real - Cidade Utópica" (n Q 687, de 12/2/1997), dá a lume agora este tema.

Por razões de espaço ficam para posteriores edições outro textos, entre os quais o de Duarte Drumond Braga, sobre a obra
de Carlos Morais José, e o de Maria do Carmo Piçarra, sobre filmes relacionados com Macau

O longo caminho da identidade

Ruínas de S. Pauto, fachada da que foi a igreja da Madre de Deus, um 'ícone' de Macau

Ana Paula Laborinho

e Marta Pacheco Pinto

As comemorações dos 20 anos da
transferência da soberania de Macau

para a República Popular da China

(RPC) trazem-nos à memória o

tempo imediatamente anterior e

posterior a essa data simbólica que
encerrou o longo ciclo português de

construção de impérios e permitiu
que a China entrasse no novo milénio
liberta de duas humilhações: as

soberanias estrangeiras em Macau e

em Hong Kong. Apesar da diferença
entre os dois territórios (não apenas
nas representações do poder, mas
sobretudo pela dimensão económica,
populacional e valor internacional),
a minúscula península sob adminis-
tração portuguesa não deixava de
ser um espinho há muito cravado no

corpo do dragão.
Macau - hoje Região

Administrativa Especial de Macau
(RAEM) - sempre se caracterizou
pela capacidade de acomodar mu-
danças e, tal como um frágil edifício
de bambu resistindo à força do tufão,
conseguiu chegar a 2020 mantendo
a sua diferença e alimentando a sua

especificidade.



O primeiro texto em português
que refere Macau ("este amaquao")
é uma carta de Fernão Mendes Pinto,
com data de 20 de novembro de 1555,
endereçada ao padre Baltasar Dias,
reitor da Companhia de Jesus em
Goa, na qual o irmão jesuíta dá conta
de ali ter chegado e ter reunido com

o seu superior. E, desde meados do
século XVI, a presença portuguesa
em Macau foi sendo tolerada pelo
Império do Meio.

Para manter o comércio nos
mares da China, os primeiros portu-
gueses aceitaram pagar taxas alfan-

degárias aos mandarins de Cantão
e instalaram -se paulatinamente na
extremidade do delta. Durante sécu-
los, a cidade cristã e a cidade chinesa
coabitaram no mesmo território,
conservando língua, governo e leis

próprios. Só em finais do século XIX,
com a alteração da correlação das

forças internacionais que obri-
gou a China a ceder aos interesses

estrangeiros, portugueses e chineses

passaram a obedecer a uma única

administração, a portuguesa. Com
o fim das colónias e a necessidade
de encontrar uma solução política
para o território, Macau passou a ser

designado em 1979 como "território
chinês sob administração portu-
guesa" e, em 1987, foi assinada a

Declaração Conjunta entre Portugal
e a RPC sobre a questão de Macau,
estabelecendo a transferência de
soberania em 1999 e um período de

transição que durará até 2049.
Foi a partir da Declaração

Conjunta que as duas comunidades se

aproximaram e Macau reforçou a sua

feição multicultural. Só em 1987, a

língua chinesa adquiriu o estatuto de
oficial e, ao mesmo tempo, o ensino
da língua portuguesa ganhou um
fôlego que nunca antes alcançara. Os
anos de transição para a soberania
chinesa foram, ao mesmo tempo,
empolgantes e dramáticos. A questão
da identidade macaense tornou-se
mais premente à medida que avan-
çava o calendário e a literatura de

Macau, de múltiplas feições linguís-
ticas (portuguesa, chinesa e, mais

recentemente, inglesa), entrou tam-
bém nesse debate. De um entendi-
mento em que apenas se reconhecia

como literatura macaense os (poucos)
escritores nascidos na terra ao seu

alargamento a uma escrita (sobre,

em) Macau, a história mais recente
do território reconstruiu identidades

plurais e inclusivas, que são teste-
munha do emaranhado de formas
de viver, falar e pensar que desde o
século XVI identificam este lugar.

A transferência de soberania

obrigou a repensar o sentido de
"macaense", que deixou de referir
apenas os euroasiáticos de sangue
português para englobar todos os

nativos e habitantes que tomam
Macau como palco e encenação da

diferença. Importa reconhecer que o

português nunca foi língua de comu-
nicação entre as comunidades, mas a
marca portuguesa continua presente
na fachada dos edifícios, nas placas
com os nomes das ruas, na culinária,
na arte em geral e, sobretudo, nos
modos de pensar e estar, de que o

regime jurídico é um exemplo, tal
como a liberdade de expressão, am-
bos inscritos na Declaração Conjunta.
SE A LITERATURA DE LÍNGUA
PORTUGUESA tem procurado os ca-
minhos da sua identidade, o mesmo
acontece com a literatura de língua
chinesa que ganhou notoriedade
com a chegada a Macau, nas últimas
décadas do século passado, de

muitos intelectuais provenientes das

províncias fronteiriças, mas também
de Pequim ou Xangai. Nesse período,
surgiram instituições que desempe-
nham ainda hoje um papel funda-
mental no hibridismo cultural do
território: a Universidade de Macau
(1982), o Instituto Cultural de Macau
(1982) , hoje Instituto Cultural da
RAEM, e o Centro Cultural de Macau
(1999), a par da Fundação Oriente
(1987) e do Instituto Português do
Oriente (1989), instituições de matriz
portuguesa com significativa ação na
divulgação da cultura portuguesa em
Macau e na região. Também o papel
da Livraria Portuguesa não pode ser
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Do cinema às artes
plásticas, da música
à literatura, Macau
ainda se escreve em
português. Deixemos o

tempo e os seus atores
contarem a história do
futuro

j menosprezado: instalada no centro
! da cidade há mais de três décadas,

: tem promovido e servido a cultura

|
literária em língua portuguesa, ao

;
mesmo tempo que divulga a vasta

; produção editorial que caracteriza
|

Macau.

;

Além das obras publicadas pelas
; instituições acima referidas, editoras

;
como Livros do Oriente, em atividade

|
desde 1990, apresentam um extenso

I catálogo, na maioria bilingue, de-
-1

dicadoà divulgação da história de

|
Macau, dando a conhecer fontes tanto

I
portuguesas como chinesas, o que

: tem servido um melhor conhecimen-
! to mútuo. Mais recentemente, as cdi-
i toras COD e Livros do Meio, ligadas ao
i jornal Hoje Macau, têm prosseguido
i um consistente trabalho de (re)edição
| de autores portugueses e chineses.

;

Outra relevante iniciativa éo Festival

;

Literário de Macau - Rota das Letras,

;

fundado em 2012 pelo jornal diário
! Ponto Final, que tem contribuído para

J

o estatuto de Macau como cidade
! literária. É ainda de destacar - sem

j esgotar as várias instituições culturais
i de matriz portuguesa que surgiram

I
depois de 1999 -a importante ação

i da Casa de Portugal em Macau, criada
em 2001, com uma programação

i cultural regular e diversos apoios à
i produção artística.

;
Não será demais afirmar que a

transferência de soberania trouxe no-
vas oportunidades não apenas para a

presença da língua portuguesa no ter-
ritório, mas também para o interesse

que a própria literatura de Macau tem
suscitado além das suas fronteiras. No
roteiro para o estudo desta literatura
sobressaem, quer pela promoção
de encontros e debates científicos,
quer pela dinamização de núcleos e

projetos de investigação, Portugal
(sublinha-se a pesquisa e publicações
promovidas pelo Centro Científico e

Cultural de Macau, mas também, en-
tre outros, no domínio da literatura,
pelo Centro de Estudos Comparatistas
da Universidade de Lisboa e pelo
Centro de Estudos Ingleses de

Tradução e Anglo-Portugueses da
Universidade Nova de Lisboa), e ainda
outros núcleos de pesquisa presentes
nas Universidades de São Paulo (em
que o Grupo PT Oriente, coordenado

por Monica Simas e Ho Yeh Chia, tem
sido protagonista maior), Bristol,
Florença e Paris X.

Passados 20 anos da transferên-
cia de Macau para a administração
chinesa, faltam 29 anos para o fim
deste ciclo e a cidade prosseguirá as



mudanças em função dos seus habi-
tantes e dos hábitos que conservarem.
Até agora, continuamos a ter uma
comunicação social em português
(além dos canais de televisão e rádio,
publicam-se no território quatro jor-
nais em língua portuguesa), o ensino
do português aumentou, as traduções
portuguesas da literatura chinesa de

Macau vão crescendo, a literatura
portuguesa vai tornando-se cada vez
mais visível em tradução para chinês,
e há portugueses que ali vivem,
trabalham e sonham. Do cinema às

artes plásticas, da música à literatura,
Macau ainda se escreve em português.
Deixemos o tempo e os seus atores
contarem a história do futuro. .11,


