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• “Fazer uma análise do ensino do 
português em Macau não é tarefa fácil”. É 
assim que Elisa Vilaça, professora durante 
muitos anos em Macau, conclui os mais de 
20 anos de ensino da Língua Portuguesa no 
território. Actualmente a sexta língua mais 
falada no mundo, o português espalha-se por 
aproximadamente 20 mil pessoas em Macau, 
sendo que mais de cinco mil o aprendem cat-
egoricamente. Para a docente, o trabalho feito 
pelos profissionais para promover o ensino 
do português foi “fundamental”. Mas Elisa 
não esquece que o interesse pelo português 
não era, como hoje, suscitado nos alunos, 
mas antes impostos obrigatoriamente pelo 
então Governo português.  

Fazendo referência ao positivo contributo 
do Centro de Difusão da Língua Portuguesa 
e do Instituto Português do Oriente, que 
“muito ajudaram na divulgação da língua à 
comunidade de Macau”, a professora analisa 
a distinção do ensino enquanto administra-

ção portuguesa e pós-transferência – além 
da redução da comunidade portuguesa, que 
também se reflectiu na Escola Portuguesa 
de Macau ao longo dos anos, o território 
“deixou de ser o Macau nostálgico dos anos 
80 e 90, com uma vida peculiar em que duas 
culturas diferentes viviam paralelamente, 

e passou a viver-se numa cidade cada vez 
mais cosmopolita em que o crescimento 
económico contribuiu para uma fluir de nova 
população” . Isto vem pedir um ajustar do 
ensino da língua mas, na opinião de Elisa 
Vilaça, não compromete o seu futuro.

Pedro Xavier, vice-director da EPM, refere 
que a escola, marco do ensino do português 
em Macau, “vai ao encontro das outras co-
munidades da RAEM, uma vez que aceita 
alunos de qualquer nacionalidade”. Apesar 
da disparidade no número de alunos – em 
1999 estudavam na EPM 1150 alunos e ac-
tualmente há apenas 449 inscritos -, “a escola 
tem correspondido á solicitação da DSEJ […] 
tendo até criado um curso de português como 
língua estrangeira”, refere o vice-director. No 
ano lectivo que agora termina, a EPM chegou 
mesmo a ter um ano preparatório para que 
os estudantes estrangeiros se adaptem ao 
sistema de ensino”.   

Também a Universidade de Macau é 
instituição que se dedica a este tipo de 
ensino. Desde a criação do Departamento de 
Português, em 1999, que o número de alunos 
aumenta. O departamento conta actualmente 
com 1211 alunos, sendo 95% chineses, e 29 
estrangeiros. Alan Baxter, director do de-
partamento, refere “um evidente aumento 
radical”, já que, relembra, quando foi criada 
a licenciatura de Língua e Cultura Portu-
guesas, em 2001, havia apenas nove alunos. 
Para a UMAC, o português estende-se para 
além das portas do cerco e chega a Pequim. 
De lá, todos os anos parte uma turma do 3º 
ano para ingressar nas aulas de português 
da universidade do território, relevantes 

às saídas profissionais mais comuns, como 
interpretação e tradução. Além disto, a 
UMAC colabora na preservação e melhorias 
do ensino com acções de formação para 
professors e alunos estrangeiros. 

Concordando com Susana Chou, a 
ex-deputada que apelou recentemente ao 
ensino do português como ferramenta 
criticando aqueles que se opõem à sua 
aprendizagem por o considerarem “herança 
colonial”, Elisa Vilaça defende ainda que 
essa é uma forma que “beneficia a  popula-
ção de Macau e  o sucesso das negociações” 
entre a China os CPLP, cada vez mais em 
voga.Actualmente em Portugal, reflecte 
sobre as realidades distintas apresentadas 
pelos dois países e salienta que em Macau 
é necessário promover novas formas de 
ensino mais modernas sem perder a sua 
própria identidade. A docente conclui que 
no território “muito foi feito, mas muito 
mais há para fazer”.  

O que já fOi feitO
No ano lectivo de 2009, o ensino do Português 
fez parte do reforço da educação linguís-
tica. De acordo com dados da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, dez pro-
fessores de português foram destacados para 

leccionarem em doze escolas, estimulou-se 
nos alunos de Macau a inscrição na prova 
de Língua Portuguesa da União Europeia, 
foram criados os cursos de tradução e inter-
pretação na área luso-chinesa, no valor de 
mais de um milhão de patacas, e foi lançado 
um projecto de leitura em português na 
internet.   

Além disto, ainda foram dispensadas um 
milhão e meio de patacas no investimento 
da aprendizagem de línguas para o plano de 
desenvolvimento das escolas. E aqui inclui-
se o português nas quase uma centena de 
escolas que existem em Macau. 

No ano lectivo de 2008/2009 foram 
5648 os estrangeiros escritos em cursos de 
português como língua estrangeira. Deix-
ando uma grande distância para os que 
escolheram aprender ingles (1920 no total), 
o Instituto Português do Oriente recebeu 
mais de metade destes alunos. No mesmo 
ano foram pedidas 78 bolsas de estudo para 
estudar em Portugal, um número que tem 
vindo a aumentar cada vez mais. 

e O que há-de vir
“O Português precisa de mais força e de-
senvolvimento nas escolas”, considera Alan 
Baxter. O académico salienta que a nível 
universitário se têm feito grandes progres-
sos, que incluem intercâmbios para países de 
lingua portuguesa, mas que muito se deve 
ainda fazer dado “a sua importância a nível 
local e internacional”. As medidas passam 
por aumentar o espaço dedicado à aprendiza-
gem da lingua, melhorar as condições dos 
professores, que muitas vezes têm alunos a 

p o r t u g u ê s  e m  m a c a u 

Chegou em meados de 1557 e, desde então, tomou a liberdade de se misturar entre chineses, macaenses e os falantes-filhos fora da terra 
mãe, portugueses. É falada por 210 milhões pessoas no mundo actualmente e nem mesmo a invasão holywoodesca do inglês lhe rouba 
o lugar. É a Língua Portuguesa, vocábulo de poetas, que ainda é a pátria de mais do que uma “Pessoa”. Em Macau, também língua oficial, 
continua a fazer parte do quotidiano, mesmo após 11 anos da transferência.

uma análise ao ensino do português na raem

Portuguesmente Falando

• Escola Portuguesa de Macau
• Universidade de Macau
• Instituto Politécnico de Macau
• Instituto Português do Oriente
• Universidade de São José
• Instituto de Formação Turística
• Direcção para os Serviços de Educação

onde aprender
português em macau

“Macau precisa de reconhecer 
que a Língua Portuguesa é uma 
das suas riquezas, e que essa 
riqueza é de suma importância 
para a China” – Alan Baxter

“[Os alunos] têm que saber 
porque é que é preciso 
aprender português” – Sou 
Chio Fai
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antiga presidente da al defende mais atenção ao português nas escolas

Chou de língua

mais nas salas de aula, introduzir práticas 
e métodos mais actualizados e sobretudo 
“não fugir da condição internacional que 
o português tem”. Também Sou Chio Fai, 
director dos Serviços de Educação, defende 
a mesma tese. Formar alunos que consigam 
realmente comunicar em Português e ligar 
o exame do ensino secundário ao da União 
Europeia é objectivo para que se conheça bem 
a língua e para os alunos “saberem porque 
é preciso aprender português”, sublinhou o  
responsável em entrevista à Rádio Macau.    

internaciOnalizar sem exclusãO
Em 1985 foi criada a primeira escola se-
cundária Luso-Chinesa cujo objectivo ainda 
se mantém. A vontade de ter recursos huma-
nos qualificados e a evolução da sociedade 
impõem, suave mas metódicamente, a 
necessidade de formar alunos bilingues em 
chinês e português. Mas mesmo presente 
na Administração Pública, tribunais e sec-
tor comercial, e passando pelos meios de 

comunicação social, a Língua Portuguesa 
mantém-se numa constante corrida com o 
Inglês.  

As escolas luso-chinesas, por exem-
plo, desde o jardim de infância até ao 
ensino secundário que apostam no ensino 
do português, mas nota-se já ter havido 
uma redução da importância desta língua 
no seu currículo.  

1960 - imposto o despacho 33 que 
exige o uso do português pela função 
pública

1985 - criada a primeira escola 
secundária luso-chinesa de macau
(actual escola secundária luso-chinesa 
luís gonzaga gomes)

1987 - criado o centro de difusão 
de língua portuguesa e ano da 
institucionalização do ensino do português 
como língua não-materna

1990 - criado o departamento de 
estudos portugueses da universidade de 
macau 

1998 - cerca de 4% das escolas em 
macau usou o português como língua de 
instrução e 13% ensinou-o como parte do 
currículo

2008/2009 - recebeu mais de 5000 
alunos em cursos de português para 
estrangeiros

até 2049 - o português manter-se-à 
na RAEM como uma das línguas oficiais

“Macau tem potencialidades 
para dar resposta e explorar a 
vertente cultural/pedagógica 
e o turismo é uma área que 
pode servir de incentivo para 
os jovens aprenderem a Língua 
Portuguesa” - Elisa Vilaça

Kahon Chan
kahon.chan@hojemacau.com.mo

• O ensinO do português nas 
escolas é visto por Susana Chou 
como algo muito importante 
e que vale a pena reforçar em 
Macau. Quer em artigos pu-
blicados no seu blog, quer em 
intervenções públicas, a antiga 
presidente da Assembleia Le-
gislativa (AL) tem dito acreditar 
que a introdução do português 
no ensino geral é o caminho para 
nutrir o aparecimento futuro de 
profissionais bilingues no sector 
jurídico.

Apesar do estatuto de língua 
oficial que lhe foi atribuído 
em Macau, o português nunca 
chegou a ser uma língua de uso 
comum entre a população local 
chinesa e as escolas têm dado 
mais atenção ao inglês nos seus 
currículos após a transferência, 
até porque “uma maioria abso-
luta de pais chineses em Macau 
acha que é uma perda de tempo 
estudar o português porque 
será inútil. Muitos outros sen-
tem que, uma vez que Macau 
regressou para a China, seria 
indigno e impatriótico usar 

cronologia
do português

Elisa Vilaça defende a “internacionaliza-
ção mas sem acabar com o ensino do Portu-
guês”. Para a docente, essa poderá, antes, ser 
uma “forma de manter viva a sua divulgação”. 
Como excelência de comunicação, o inglês 
ainda interfere na hora de decidir em qual 
escola inscrever os filhos. Se, inicialmente 
as escolas portuguesas eram escolhidas em 
detrimento das chinesas porque estas eram 
consideradas “demasiado austeras” e tam-
bém porque havia a necessidade de procurar 
algo comum no sistema de ensino, actual-
mente os critérios mudaram. Para alguns 
encarregados de educação, as escolas lusas 
são fonte segura de que os filhos se adaptam 
mas há quem pense para além do laço ma-
ternal do património português e, apesar de 
pretenderem o domínio da língua, muitos 
pais optam por ensiná-la em casa e insistem 
até que as escolas que a leccionam são boas 
para as famílias que pretendem regressar a 
Portugal. Ana Ferreira, por exemplo, assume 
a vontade de inscrever o filho numa escola 
portuguesa onde também se ensine o inglês, 
até porque considera ser necessário tempo 
para servir de professor em casa, no entanto 
o marido partilha de uma opinião diferente. 
Para António, é necessário uma instrução 
completa noutra língua, como o inglês. 

Macau é território onde existe um grande 
número de residentes estrangeiros que 
pretendem ter escolas que correspondam 
ao que procuram e sempre tendo em conta 
que, devido ao curto espaço de tempo em 
que habitualmente cá vivem, buscam esta-
belecimentos de ensino de qualidade em 
moldes internacionais. Para isso, sublinha 
Elisa Vilaça, “as escolas que ministram o 
português devem criar estratégias para re-
sponderem à multiculturalidade” uma vez 
que “a realidade é que a língua de comuni-
cação é  o chinês ou inglês”.

 Mas se os portugueses de Macau fogem 
do som lusitano, os chineses substituem-
nos não permitindo que a língua que já foi 
de poetas nem caia no esquecimento nem 
diminua na contagem de alunos que a apren-
dem. A juntar a isto, há ainda a manutenção 
da língua como idioma oficial até 2049 e o 
aumento das investigações académicas no 
ensino, que podem levar Macau a tornar-se 
o maior centro difusor do português longe 
de casa. 

esquecer camões,
Pensar nO futurO
Já não há a necessidade de se pertencer, de 
uma forma ou outra, ao sangue português. 

A Língua Portuguesa pode continuar, em al-
guns casos, a partir da tradição mas começa, 
aos poucos, a formar interessados que se 
desapertam os laços da herança e navegam 
no sentido da economia cooperante. Na 
UMAC, por exemplo, os cursos  são só para 
alunos estrangeiros que partem para um 
contacto do zero com a língua. “Fazemos 
milagres em quatro anos”, salienta Baxter, 
“cada vez é maior o número de alunos a ir 
estudar para o Brasil ou para Portugal”. O 
director relembra a aposta feita na licencia-
tura para nativos do português, em finais 
de 90 – “nunca teve tanta procura quanto a 
nossa licenciatura actual”.  

Nos últimos dez anos foi crescente o 
interesse dos chineses em aprender por-
tuguês. Não só as pessoas de Macau como 
as da China Continental mudam a forma 
de ver a língua. A contemporaneidade 
altera o estatuto da Língua e eleva-a a 
uma necessidade imprescíndivel. Torna-
se a base dos negócios, da economia e do 
comércio que se aglomera cada vez mais 
à cooperação entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa. Macau, assumido 
como a plataforma ideal para esta situação, 
empenha-se ainda mais em oferecer a pos-
sibilidade da sua aprendizagem.

uma língua deixada pelo regime 
anterior”, afirma Chou.

A ex-presidente da AL res-
pondeu a uma mensagem no 
“mural” da sua recém-criada 
página no Facebook, dizendo 
que concordava com o con-
ceito de descolonização, mas 
defendeu que Macau precisa-
va manter a estabilidade com 
um sistema jurídico herdado 
de Portugal e que a língua 
era essencial para perceber a 
história das leis portuguesas. 
Mesmo que a reforma jurídica 
aponte para a adaptação das 
leis existentes ao local, Susana 
Chou sublinha que é importante 
perceber as leis antigas antes de 

fazer a novas. “Quando estabe-
lecemos que iríamos manter o 
sistema jurídico fundamental-
mente inalterado na Lei Básica, 
não tivemos como objectivo a 
promoção da língua portuguesa 
ou o agrado da população por-
tuguesa. Quisemos, sim, garan-
tir a estabilidade social.”

No seu blog, Chou reforçou 
a ideia de que uma língua é uma 
ferramenta de comunicação e 
uma ponte para perceber uma 
cultura diferente, e não um sím-
bolo político. Ao fim e ao cabo, 
Macau é um lugar onde o Oriente 
se encontra com o Ocidente e em 
que a história deixou a sua marca 
na cidade com a sua singular 

arquitectura da Europa Meridio-
nal. “História é história. Goste-se 
ou não, não a podemos mudar, 
então porque não tirarmos par-
tido da nossa singularidade e 
convertê-la numa sinergia eco-
nómica?”, propôs, considerando 
preciosos os laços entre a China e 
os países de língua portuguesa, 
e que o povo de Macau tinha 
de aprender português para 
sublinhar a vantagem enquanto 
“plataforma”.

Susana Chou disse ter apu-
rado junto de Pequim que, 
embora o comércio entre as 
duas partes tenha vindo a 
crescer depressa, sobretudo no 
que diz respeito ao comércio de 
minérios, não há um número 
suficiente de pessoas chinesas 
que percebam a língua e há 
falta de quem possa redigir 
contratos em português para 
as firmas chinesas. Acreditando 
que a oportunidade é única 
e sem precedentes há muito 
tempo, a ex-parlamentar instou 
o Governo a analisar seriamente 
e tomar medidas na educação 
que ajudassem Macau a afirmar 
a sua posição como plataforma 
de comércio.
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• MiMi Chan, 29 anos, 
informática, herdou da mãe 
o direito de ser portuguesa. 
A mãe, chinesa, nasceu antes 
de 1979 e conseguiu automa-
ticamente a nacionalidade. 
Portugal, no entanto, nunca 
foi tema de conversa fami-
liar. “Os meus pais acharam 
que eu devia ter passaporte 
português para facilitar as 
deslocações ao estrangeiro. 
Mas, na verdade, nunca 
falamos sobre o facto de, 
certa forma, sermos por-
tugueses”, disse. Quando 
estava a tirar a licenciatura, 
há cinco anos, foi obrigada 
a ter um ano de português 
como língua estrangeira. 
“Ainda me lembro de coisas 
básicas, como ‘bom dia’, 
‘como te chamas?’ ou ‘estás 
bem?’. Nunca pratiquei com 
ninguém e não vejo a utili-
dade de falar português”, 
contou Mimi.

Já viajou pelo mundo 
todo, já passou pela Europa, 
sem nunca pôr Portugal nos 
planos de viagem. E, afinal, 
o que sabe Mimi a presen-
ça portuguesa de mais de 
quatro séculos no território? 
“O quê? Os portugueses 
estiveram cá 460 anos? Eu 
achava que tinha sido mais 

ou menos 20... Sei 
que deixaram 
boa comida e 
prédios muito 
bonitos”, cons-
tatou a infor-
mática.

Para a agente 
imobiliária Yoko 
Leong, de 22 anos, 
as “egg tarts”, como por 
cá ficaram conhecidos os 
pastéis de nata, foram uma 

invenção local. “Fo-
ram as pastelarias 

que criaram esse 
pastel para ter 
algo de diferen-
te para oferecer 
aos milhões de 

turistas chineses 
que passam por 

Macau”, afirmou, ca-
tegórica. Ficou surpresa por 
saber que a iguaria é uma 
herança portuguesa. “Não 
fazia mesmo ideia. Eu sabia 
que a comida portuguesa 
tem boa fama, mas jurava 
que as ‘egg tarts’ tinham sido 
inventadas pelos chineses. 
Nem fazia ideia de que exis-
tiam em Portugal.”

Yoko soma carimbos de 
viagens no seu passaporte 
português. “Dá muito jeito. 
Se fosse viajar com o pas-
saporte de Macau tinha de 
pedir visto prévio, o que é 
sempre uma chatice. Com 
o português é sempre a 
andar.” A agente imobiliária 
sabe que o seu segundo país 
fica na Europa, no entanto, 
não consegue apontar exac-
tamente onde. “Acho que é 
para o Norte.” Tem uma tia 
que fala bem português por 
trabalhar na função pública e 
às vezes pede-lhe para dizer 
umas quantas palavras. “Soa 
bem, até gostava de aprender 
se um dia tivesse tempo.”

Wendy Fong, de 22 anos, 
estudante universitária, soube 
precisar as cores da bandeira 
portuguesa depois de um 
longo período de meditação. 
As influências portuguesas na 
cultura de Macau, contudo, 
resumem-se em “Portugal ter 

atacado Macau e ter havido 
uma guerra”. O dia que hoje 
se assinala é “de orgulho 
para o povo chinês, por ter 
conseguido recuperar parte 
do seu território”. Aprender 
português está completamen-
te fora de questão. “Macau já 
não está sob o controlo dos 
portugueses. Por isso, não há 
utilidade nenhuma em se falar 

p o r t u g u ê s  e m  m a c a u 

Jovens chineses com nacionalidade portuguesa contam o que é portugal

Sou português, mas
não sei o que isso é
“dá jeito para viajar”. ter um passaporte português resume-se a isso para 12 jovens chineses 
nascidos em macau que o hoje macau entrevistou. não sabem apontar portugal no mapa, 
não fazem ideia quem é o presidente do país e nem sequer souberam precisar o porquê de 
terem um documento de viagem português – e a nacionalidade portuguesa – no bolso. e há 
mais. as famosas “egg tarts” foram uma invenção local, a soberania lusa no território durou 
“mais ou menos” 20 anos e o português é uma língua oficial porque o inglês não podia ser 
– para “não ser igual a hong Kong”

português por cá. Acho que 
o chinês deveria ser a única 
língua oficial.”

Sempre que Virgínia 
Leung, de 23 anos, puxa do 
passaporte, experimenta o 
mesmo sentimento. “É nor-
mal as pessoas olharem para 
mim com curiosidade nos 
postos fronteiriços por verem 
alguém com fisionomia chi-

o que sabem os jovens 
“portugueses” de portugal
“Portugal atacou Macau.”

Wendy fong, 22 anos, estudante

“É um país na Europa que um dia já foi muito forte e po-
deroso. Hoje, só a selecção de futebol é que é conhecida. 
Sei quem é o Figo”.

frederick lau, 25 anos, bancário

“Não sei nada de Portugal. Já ouvi dizer que os portu-
gueses jogam bem futebol.”

virginia leung, 23 anos, assistente de recursos humanos

“Os portugueses estiveram em Macau por alguns anos.”
phoebe ieong, 26 anos, secretária

“A capital é Lisboa, a comida é saborosa e há uma dança 
típica.”

cynthia ng, 23, recepcionista

“Não sei absolutamente nada. Nunca li ou aprendi qual-
quer coisa sobre esse país.”

alice mak, 20 anos, administrativa

“O clima é ameno.”
violet ao, 23 anos, estudante

“Portugal dominou Macau durante alguns anos.”
hebbe ieong, 20 anos, agente de seguros

“Portugal tem boa comida.”
connie Wu, 26 anos, bancária

“Os meus pais gostam de beber vinho tinto português.”
Yoko leong, 22 anos, agente imobiliária

“Não me consigo lembrar de nada.”
mimi chan, 29 anos, informática

nesa com nacionalidade por-
tuguesa. Sinto-me especial”, 
confessou. Isso não significa, 
contudo, que saiba o que 
realmente é ser portuguesa. 
“É melhor ter um passaporte 
português do que chinês, mas 
não me parece que eu tenha 
de aprender português ou 
saber mais sobre o país só 
porque tenho um passapor-
te de lá. Foi um benefício 
que nos foi dado, depois de 
anos do domínio português 
cá”, referiu, acrescentando 
também que há “milhares de 
portugueses no território que 
nunca mostraram esforço 
em aprender cantonês ou 
entender a cultura daqui”. 
Ainda assim, a assistente de 
recursos humanos acredita 
que fica bem a Macau ter mais 
do que uma língua oficial – e 
ainda para mais uma que não 
é tão comum. “Hong Kong 
já tinha o inglês e Macau 
também tinha de ter outra 
língua. Não termos o inglês 
faz-nos diferentes.”

Dos 12 entrevistados, 
apenas Connie Wu, 26 anos, 
bancária, sabia em que idioma 
está escrito as sinaléticas além 
do chinês. “É em português!”, 
respondeu satisfeita. “Como o 
português é uma das línguas 
obrigatórias, todos os sím-
bolos públicos têm de estar 
escrito em chinês e português. 
Também sei que o Direito é 
português e que isso tem cau-
sado problemas aos chineses 
que querem ser advogados 
cá.” Nenhum deles sabia, 
entretanto, que há um canal 
e uma estação de rádio em 
português e três jornais diários 
em língua portuguesa. 

De acordo com os cen-
sos realizados em 2006, há 
apenas 188.651 residentes de 
Macau nascidos no território 
e, mesmo acrescentando os 
nascidos entre 2007 e 2009, 
apenas cerca de 203 mil resi-
dentes dos 360 mil residen-
tes permanentes nasceram 
em Macau. Ainda assim, 
estima-se que pelo menos 
150 mil chineses nascidos no 
território tenham também a 
nacionalidade portuguesa.
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Sou português, mas
não sei o que isso é António Falcão
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• hoje logo pela manhã quando todas 
as personalidades de Macau se levantarem 
das suas cadeiras aprontando-se para o 
desfraldar da bandeira, na Praça Flor de 
Lótus, a única língua que irão ouvir, durante 
os momentos cruciais da cerimónia, será o 
Português. Para quem vier de fora e não per-
ceber o que se passa no território de Macau 
este será por certo um instante peculiar, sem 
perceber ao certo que língua é aquela que 
voga nas gritarias militares tentando reger 
a harmonia da parada. 

Este português é feito de sons que se ditam 
e aos quais se obedece. São ordens que passam 
das chefias para os seus súbditos, como as avós 
que cantam cantigas de embalar aos seus netos, 
ainda no berço, antes de adormecer. Uma lenga-
lenga que se repete até à exaustão tentando 
puxar o sono, mas marcando o contacto com 
o idioma ancestral de toda uma história. Uma 
história de toda uma família. Aqui uma história 
de uma cidade que viu chegar uns homens 
barbudos há 500 anos atrás.

Hoje, na Praça, não se grita “tche-koi” 
para ir em frente, como quem manda avançar 
um táxi por uma rua da qual não se conhece 
o nome nem o destino. Os homens que car-
regam a bandeira não irão ouvir “chun-iao”, 
quando for preciso virar à direita. Não irão 
esticar as pernas, endireitar a pose, segurar 
na arma, como mandam as regras e passar em 
frente ao Chefe do Executivo, e da sua turma, 
com uma ordem proferida em cantonense, a 
língua mais falada na Região Administrativa 
Especial de Macau. Não será “Hei po!” que 
sairá da boca do oficial de serviço mas sim 
um “Marchar em frente!”

Tudo está estudado ao pormenor, e os 
ensinamentos destes pedaços de língua fa-
zem parte de uma tradição que passada mais 
de uma década sobre a tomada de posse em 
Macau do governo das “suas gentes” ainda 
se mantém bem viva. Qualquer polícia em 
Macau, de um momento para o outro, con-
seguirá sintonizar essas palavras que estão 
dentro da sua memória e que têm tanta como 
a graduação que carregam aos ombros e que 
faz deles um membro da numerosa força de 
segurança de Macau.

“Firme! em sentido!” 
Ko Chi In é um dos instrutores que repeti-
damente na Escola Superior de das Forças 
de Segurança de Macau (ESFSM) instrui as 
normas desta formação. Foi ele que liderou 
na parada a última fornada de instruendos 
que saiu da ESFSM e que terminou o seu cur-
so há poucos dias. “Todos os anos é assim”, 
tenta explicar quando lhe é perguntado a 
razão do uso continuado do português. Mas 
fica a pensar um pouco, com medo de 

português mantém-se de pedra e cal nas ordens das forças de segurança

Língua para Mandar

não dizer nada de errado, nada que não faça 
sentido na RAEM de hoje. 

É um momento de alegria, os novos mem-
bros da Polícia de Segurança Pública e do Corpo 
de Bombeiros batem palmas e tiram fotografias 
com os seus familiares que se deslocaram a 
Coloane para acompanharem um dos dias mais 
importantes  das suas vidas, posicionando-se 
no melhor lugar da bancada para assistir ao 
momento especial da passagem da via do 
ensino para a vida profissional.

O oficial Ko interroga-se mais uma vez - 
como se não houvesse nenhuma razão para 
lhe estarem a fazer estas perguntas –, numa 
pausa de um ou dois segundos, antes de 
dizer: “Se falar chinês... hmmm...”, parece 
não existir um argumento superior quando 
começa a imaginar os seus homens na parada 
a responderem às suas ordens em Cantonen-
se - ou em Mandarim - e continua: “Macau 
ainda fala português, por isso...” 

E a justificação está encontrada e é balbu-
ciada assim entre dentes. É talvez um certo 
orgulho num passado diferente e que agora a 
Nave Mãe, na mão dos dirigentes da república 
popular, querem embutir no emblema da terra 
como atributo cada vez mais vivo da evidência 
da RAEM. Insistimos, na tentativa de obter uma 
reposta mais palpável. “Porque é que ainda 
se dizem as ordens em português, é assim tão 
importante?” Ko Chi In responde com um 
aceno pronto: “Sim, sim, sim...” 

“À vontade!”
Com a tradutora pelo meio, também o direc-
tor da ESFSM, Ho Sio Iong, fica um pouco 
desconcertado com as questões, com medo 
de perder o fio do politicamente correcto. 
“Acho que é uma forma de instrução que 
vem de Portugal, por isso é ainda utiliza-
do”, declara, após uma longa pausa. Poucas 
palavras, poucas explicações. Nem ele sabe 
porque é que na verdade é assim. São as 
vicissitudes de um território mesclado, que 
caminha num rumo distinto em relação aos 
seus pares do Delta do Rio das Pérolas.

“São os militares antigos que ensinam essas 
ordens em língua portuguesa”, dita oficial mais 
graduado. A tradição militar é mais forte que 
todas as outras e por isso a mudança é sempre 
um passo mais confrangedor. “Vai!”, respon-
de peremptório o director da Escola quando 

inquirido se esta fórmula vai continuar a ser 
usada no futuro. “Ainda não tenho instruções 
para mudar!” Mas não tem réplica sobre a 
importância de manter assim a tradição. “Não 
tenho resposta”, confessa, depois de limpar o 
suor. Mas pelo sim pelo não diz: “A instrução 
é feita de acordo com a lei!”

A senhora Lam é chefe das relações públicas 
da ESFSM, o seu contacto chegou-nos quanto 
tentámos obter a lista completa das ordens 
em português. Não fala a língua, a senhora 
Lam, mas quando percebeu o que queríamos 
e na dificuldade de conseguir aceder ao nosso 
pedido, mudou de registo e disse do alto do 
seu inglês: “Mas eu sei essas ordens, sei dizê-
las todas!” E de seguida, mesmo depois de 
alguns murmúrios, como quem procura no 
armazém do cérebro a gaveta correcta, começou 
a debitar aleatoriamente tudo de uma vez: “Di-
reita volver!”, “Passo em frente!”, “Esquerda 
volver!”, “Ombro arma!”, “Descansar arma!”, 
“Olhar em frente!”; e por aí fora. O telefonema 
continuou por mais uns minutos e por fim a 
explicação: “Eu também sou formada pela 
mesma instrução.”

Na sombra de todos estes ensinamen-
tos está o Instituto Português do Oriente, 
que vem dando o seu apoio à formação 
dos oficiais e dos elementos das Forças de 
Segurança de Macau (FSM), ensinando a 
língua portuguesa nos mais variados com-
postos, em cursos elaborados com precisão 
pelo governo de Macau e que se estendem 
por 50 ou mais horas. Mais, as FSM são um 
dos únicos departamentos do organismo 
público da RAEM que têm no Português 
uma passagem para um nível superior na 
vida profissional, instaurando exames de 
língua portuguesa como porta de entrada 
para a ascensão na carreira.

 
“m’koi?!” 
Será com um “Dá licença?” vindo do fundo 
dos pulmões do oficial no comando da parada 
de hoje, dia em que a RAEM apaga as 11 velas 
do seu bolo de aniversário, na Praça Flor de 
Lótus, que se esperará pela anuição de Fernan-
do Chui Sai On, antecedendo a ordem para o 
desfraldar do vermelho da bandeira chinesa e 
da bandeira verde e branca da RAEM. É esta 
acção que irá pôr a tocar, pela fanfarra da banda 
militar, o hino da República Popular da China, 
iniciando assim as hostes de um longo dia de 
comemorações.

Não será por certo Ko Chi In, da ESFSM, 
que comandará o batalhão, mas é dele que 
sai a tentativa de uma justificação para tudo 
isto: “Não sei se é saudades ou qualquer 
coisa”, afirma. Dizendo que em Hong Kong 
as ordens são proferidas também em inglês. 
“Podemos dizer em chinês quando estamos 
a ensaiar”, continua, “mas numa cerimónia 
tem de ser em Português!” E assim é, por 
certo por muito mais tempo.
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• Sobre a situação da Língua Portuguesa 
em Macau pode dizer-se que vai bem. Como 
pode dizer-se que vai mal. E quem constatar 
que a situação da Língua Portuguesa em 
Macau está mais ou menos na mesma, com 
excepção de já não ser a língua da adminis-
tração, também é capaz de estar certo. Tudo 
depende do entendimento que se queira ter 
sobre a presença desta língua na RAEM.

Por partes.
Principalmente a partir de 2002, na China 

continental e em Macau - para mencionar 
apenas estes dois exemplos nacionais - tem 
crescido o número de cidadãos a quem foi 
ensinada a Língua Portuguesa, naturalmente 
a vários níveis. Ensino que é feito basicamen-
te por diferentes tipos de instituições: as que 
ensinam o português como língua materna, 
como língua não materna, como língua vei-
cular, ou como simples disciplina.

Actuando dentro deste panorama, mas 
de forma bastante diferenciada segundo os 
objectivos de cada curso e de cada organismo 
ou departamento, estão instituições como o 
IPOR, a Universidade de Macau, o Instituto 
Politécnico, a Escola Portuguesa, as escolas 
luso-chinesas, a Universidade de S. José, o 
Instituto de Formação Turística, o Centro de 
Difusão de Línguas dos Serviços de Educação 
e algumas escolas particulares que recebem 
subsídios oficiais para o efeito. No total, calcula-
se que em Macau, neste momento, estejam 
aprendendo português, a vários níveis, muito 
próximo de cinco mil alunos. É notório o esforço 
de professoras e professores, e respectivas ins-
tituições, em levar por diante, com qualidade, 
o conhecimento da língua portuguesa a cada 
vez maior número de pessoas. Também deve 
ser realçada a diligência de alguns serviços 
públicos em destacarem funcionários aptos 
no atendimento em português.

Dentro desta perspectiva proveitosa, 
existem outros factores, já não relacionados 
com o ensino da língua, mas com a sua 
divulgação. 

Por exemplo: uma Livraria Portuguesa, o 
leque variado de iniciativas da Fundação Orien-
te e do IPOR, o apoio oficial dado pela RAEM 
às associações de matriz portuguesa, embora 
com diferenças substanciais, as iniciativas 

Ah, Se os Pandas
Falassem Português...

congregadoras destas mesmas associações, as 
Festas ou Festivais da Lusofonia, as realizações 
do IACM, um canal rádio, um canal tv, quatro 
jornais, edição trimestral  da revista “Macau”, 
edição trimestral da “Revista de Cultura”, tudo 
isto com o directo envolvimento dos devidos 
profissionais e colaboradores lusófonos.

Em outra vertente, porventura não menos 
importante em termos de divulgação da de-
nominada lusofonia, existem hoje cerca duas 
dezenas e meia de restaurantes que atendem 
os clientes em português e confeccionam 
cozinha portuguesa; a que podemos juntar 
4 restaurantes de cozinha macaense e 1 de 
comida brasileira. Lamentavelmente, não 
existe qualquer restaurante especializado 
na gastronomia de Goa, Damão e Diu, bem 
como na de Timor-Leste, tal como já não 
está activado qualquer espaço dedicado 
totalmente à cozinha dos países africanos 
de língua oficial portuguesa. E realizam-se 
cultos religiosos em português.

Para além destes relevos, podem acres-
centar-se outras cores igualmente favoráveis 
como o facto de continuarem a residir em 
Macau profissionais de língua portuguesa, 
das mais variadas áreas: de médicos a ad-
vogados, de arquitectos a engenheiros, de 
empresários a professores, de funcionários 
públicos a cozinheiros, de jornalistas a vá-
rios técnicos de rádio, televisão, fotografia 
e imprensa, de diplomatas a pilotos aéreos, 
de economistas a pessoal do aeroporto, 

de criativos a músicos, de desportistas a 
sacerdotes.

Esta será, grosso modo, a mancha maior 
da real paleta positiva quando se aborda a 
situação da língua portuguesa na RAEM. 
Aparentemente, a língua portuguesa em 
Macau passa por momentos de grande so-
lidez e propagação, como que fazendo jus 
ao velho sonho de esta região se transformar 
numa plataforma de grande divulgação da 
língua. Entre outros sonhos.

Então, por que razões é também possível 
estar certo quando se reclama que no que 
toca à língua portuguesa em Macau está 
tudo na mesma para pior? Nos aspectos 
relacionados com a interculturalidade, ou 
seja com o social uso da língua, a tradição 
macaense ainda é o que era. 

No comércio, só excepcionalmente, e pela 
enorme simpatia dos vendedores, se ouve 
falar uma palavra em língua portuguesa. 
Nos transportes públicos, incluindo os táxis, 
jetfoils ou tripulação de cabina nos aviões 
de Macau ou helicópteros, a mesma coisa 
para muito menos. Necessitar de um agente 
policial na rua que fale português, só por 
milagre das deusas. Um bombeiro a mesma 
coisa. Ao balcão dum banco português idem. 
Recepcionistas de hotel só em sonhos.

Na sociedade local, então que uso se faz 
da língua portuguesa? 

O uso que há gerações tem sido feito. 
Angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, 

guineenses, sãotomenses, brasileiros, portu-
gueses “metropolitanos”, goeses, damanenses 
e diuenses, e uma boa parte dos timorenses de 
leste, falam e escrevem sempre o português 
entre si, no seio familiar, mesmo utilizando 
por vezes, e muito justamente, os crioulos 
ou algumas línguas nativas. Também entre 
estas comunidades, os gostos e opções musi-
cais, literárias, cinematográficas, televisivas, 
radiofónicas, da imprensa escrita, a presença 
da língua portuguesa é altamente acentua-
da. Ao contrário, por tradição, daquilo que 
acontece com a generalidade da comunidade 
luso-chinesa ou luso-asiática que entre si fala 
cantonense ou inglês, apenas pontuando, se for 
caso disso, com algumas expressões em língua 
portuguesa. Interessante assistir ao comporta-
mento diferente do macaense da diáspora. 

Curiosa, esta realidade local, apesar 
de historicamente ter sido o denominado 
macaense - expressão que nos dias de hoje 
ganhou outras inerências - a grande ponte do 
entendimento entre comunidades distancia-
das pelas línguas, hábitos e culturas.

Os milhares de cidadãos que, por este 
país, aprendem a língua portuguesa, não 
têm como pretensão incentivá-la como língua 
social na RAEM. O seu objectivo, absoluta-
mente lógico, é essa língua ser uma excelente 
utensílio para o exercício profissional nos 
países de língua portuguesa onde a China 
investe e os seus investidores, diplomatas e 
observadores, necessitam de ser entendidos. 
Tal como fizeram  milhões de outros cidadãos 
das mais diferentes diásporas. Uns mais 
contaminados posteriormente por essas 
outras línguas, outros menos.

O português nunca será, naturalmente, 
uma língua de sociedade em Macau - não é com 
ela que se movimentam negócios localmente. 
Da mesma forma caiu nas valetas, repentina-
mente, o complexo de alguns políticos e não 
só, em proclamar que a língua portuguesa em 
Macau era praticamente a mãe de todos os ma-
les, e que ao contrário das influências gregas, o 
português era uma terrível herança do colonia-
lismo. Como a clarividência das autoridades de 
Pequim chicoteou de vez alguns oportunistas, 
chico-espertos e algumas inteligências fúteis 
da região, a língua portuguesa passou a ser 
respeitada formalmente, dentro do local zelo 
possível nas circunstâncias.

Ah, se os pandas falassem português...

p o r t u g u ê s  e m  m a c a u 

Caiu nas valetas, repentinamente, o complexo de alguns políticos e não só, em proclamar que a Língua Portuguesa em Macau era 
praticamente a mãe de todos os males, e que ao contrário das influências gregas, o português era uma terrível herança do colonialismo. 
Como a clarividência das autoridades de Pequim chicoteou de vez alguns oportunistas, chico-espertos e algumas inteligências fúteis da 
região, a língua portuguesa passou a ser respeitada
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• a 3a. ConferênCia Ministerial do 
Fórum para a Cooperação Económica e Co-
mercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, ocorrida há um mês, trouxe-nos 
algo que merece consideração.

O aparato do evento foi grandioso, o 
número participantes, admirável. Mas ad-
mirável foi também - e de que maneira - o 
conteúdo das mensagens. Para o aplauso 
de todos, a R. P. China anunciou medidas 
concretas, adiantou números redondos, 
deixando bem claro que interesses a grande 
Nação tem relativamente aos países lusó-
fonos. Pode-se dizer que o Fórum foi já um 
sucesso desde os primeiros 5 minutos, das 
sucessivas intervenções.

Claríssimo foi que a Grande China está 
a par dos problemas dos países com quem 
quer relacionar-se e ao anunciar o pacote de 
medidas de apoio financeiro  tornou patente 
quer ter uma presença forte e influente no 
mundo lusófono.

E, a acrescentar a isso tudo, tivemos a 

Português Para a China Usar

presença do Primeiro-Ministro Wen Jiabao, 
que quis pessoalmente proferir o discurso 
mais esperado do dia. O que não só elevou 
o nível de representação nacional dos paí-
ses envolvidos, como também vincou essa 
ostensiva vontade chinesa em fazer pesar 
as suas decisões.

A China, que é tão grande e tão poderosa 
em recursos financeiros, podia, pode, como 
também poderá criar cidades, pólos de de-
senvolvimento e de contactos, dentro do seu 
grande território, sem quaisquer limitações. 
Ela poria como disporia, qualquer centro 
populacional destinando-o a ser o pólo 
logístico nessa sua política de abertura e de 
desenvolvimento com os países lusófonos. 
Não teria, para o efeito, que criar mais uma 
região administrativa especial , com o regime 
jurídico-político que conhecemos.

Porém a China é mais pragmática. Elege 
Macau, dada a sua legitimidade histórico-
cultural alicerçada na língua portuguesa.

Para o desmaio de alguns puristas, com 
particulares responsabilidades na opinião 
pública aqui na RAEM, que vaticinaram o 
desuso oficial da língua portuguesa, foram 
os mesmos obrigados a engolir muito sapo 
e admitir quão importante é aprender o 
Português, com o mesmo entusiasmo com 
que o criticaram e desdenharam.

E porquê? Porque a grande China sabe 
que o uso de uma língua implica uma de-
terminada cultura que lhe subjaz, cultura 
essa que certamente não encontrará nos 

pólos logísticos que eventualmente possa 
criar. E quem fala de cultura, fala também 
da dimensão humana que lhe suporta. 
Ora, Macau é uma resposta positiva aos 
anseios da China neste contexto de diálogo 
sino-lusófono. Tem justificação histórica 
e tem substrato humano secular que lhe 
permite desempenhar naturalmente o 
papel de interlocutor com os países de 
expressão portuguesa.

Macau é pois uma aposta importante 
na estratégia global da R. P. China, nas suas 
relações políticas e comerciais, por ser uma 
plataforma natural, moldada pela sua Histó-
ria em todas as vertentes em que esta se pode 
desdobrar. E graças à sua peculiar cultura 
enraizada ao longo de séculos, Macau tem 
a propensão natural para ser chão comum 
para esses países.

Isto posto, é óbvia a crescente im-
portância da implementação do uso da 
língua portuguesa em Macau, porque ela 
é o veículo de comunicação e o motor de 
toda a dinâmica  nas relações entre os 
povos em causa. 

Se até agora o Português tinha o estatuto 
meramente formal de língua oficial e - para 
o descontentamento de muitos do mundo 
jurídico – de língua do Direito, ele ganha 
novo significado: é a língua da estratégia 
da China no mundo lusófono.

Desde a criação da RAEM, nunca se ouviu 
falar tanto da formação de falantes de língua 
portuguesa em Macau, nem de estudos sobre 
eventual introdução da mesma nos currícu-
los das escolas privadas de língua veicular 
chinesa. O que bem demonstra a seriedade 
com que a RAEM quer corresponder à von-
tade do Governo Central.

E não espantaria que a par da CCTV-E 
(CCTV Espanhol), se crie no futuro um... 
CCTV-P.

O Português em Macau não é só “para 
português ver”. É também – e muito mais  
- para a China usar.

*Advogado

Macau é uma resposta positiva aos anseios da China neste 
contexto de diálogo sino-lusófono. Tem justificação histórica 
e tem substrato humano secular que lhe permite desempenhar 

naturalmente o papel de interlocutor com os países de 
expressão portuguesa

DECLARAÇÃO
Sociedade de Transportes Aéreos Macau Asia Express, S.A.

Declara-se, para os devido efeitos legais, ter a Sociedade de Transportes 
Aéreos Macau Asia Express, S.A., matriculada na Conservatória dos 
Registos Comercial e dos Bens Móveis sob o n.º 23446 (SO), sido 
dissolvida por deliberação tomada na Assembleia Geral dos sócios, em 
reunião de 26 de Novembro de 2010, tendo na mesma reunião sido 
aprovadas as contas finais da sociedade. A dissolução e o encerramento 
da liquidação encontram-se registadas naquela Conservatória sob o n.º 
AP. 47/02122010.

20 de Dezembro de 2010
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“Temos de Ter uma Contrapartida para Aprender Português”
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Filipa Queiroz
filipa.queiroz@hojemacau.com.mo

• Aprender o português 
sim, mas com um objectivo. 
A deputada que encabeça a 
Aliança Para a Mudança é 
uma das vozes apologistas 
da formação de quadros que 
dominem as línguas portu-
guesa e chinesa em Macau. 
A meta é a criação de novas 
oportunidades para os jovens 
do território e o reforço do 
desenvolvimento da platafor-
ma sino-lusófona que Macau 
representa. Melinda Chan diz 
que já tinha falado no assunto 
antes da visita de Wen Jiabao à 
RAEM para o Fórum Macau, 
e que a falta de interesse dos 

chineses em aprender a língua 
de Camões não é mera ausên-
cia de interesse. 
Hoje Macau: A língua 
portuguesa vive tempos 
difíceis no território 
desde a transferência de 
soberania, há 11 anos?
Melinda Chan: O português 
não vive tempos difíceis 
desde a transferência de 
soberania. Eu vivo em 
Macau há 45 anos e o 
problema remonta ao tempo 
antes da transição, porque a 
Administração portuguesa 
não promoveu a língua 
portuguesa em Macau. 
Naquela altura, os cidadãos 
de Macau só pensavam 
em aprender o português 

quando queriam trabalhar 
no Governo. Caso contrário, 
eles apenas estudavam o 
chinês e o inglês. Depois da 
transferência, a RAEM ficou 
com duas línguas oficiais 
[o português e o cantonês] 
então os cidadãos pensaram 
que caso precisassem 
de usar os serviços 
governamentais eles podiam 
fazê-lo em cantonês. Por 
isso é que, desde então, o 
interesse pelo estudo do 
português no território foi 
diminuindo.  
Por exemplo, antes da 
transição haviam grandes 
empresas portuguesas 
sediadas em Macau, 
como a Soares da Costa 

[dedicada à construção civil 
e engenharia], por exemplo, 
que estava envolvida em 
bastantes projectos do 
Governo. Mas até essa 
grande companhia fechou 
e voltou para Portugal. 
Isso significou falta de 
confiança e é por isso que os 
chineses não têm interesse 
em aprender o português, 
porque não significava 
oportunidade para eles, 
de emprego sobretudo. 
Nós temos de ter uma 
contrapartida.
HM: A questão da 
promoção da língua 
portuguesa voltou a estar 
em cima da mesa na 
Assembleia Legislativa 
(AL) recentemente. porquê 
o súbito interesse?
MC: Eu já defendia a 
promoção da língua 
portuguesa na minha 
campanha, no ano passado. 
Já dizia que o ensino do 
português era importante 
e que o Governo [da 
RAEM] devia motivar a 
aprendizagem da língua 
nas escolas chinesas. 
David Chow [marido de 
Melinda Chan e ex-líder da 
Associação Promotora do 
Desenvolvimento de Macau 
(APRODEM).] também fez 
essa sugestão na altura.  
Agora o assunto voltou 
à AL por causa do que o 
primeiro-ministro, Wen 
Jiabao, disse no Fórum 
Macau [em Novembro 
passado]. Ele anunciou que 
a cooperação sino-lusófona 
deve atingir, a nível do 
comércio, a fasquia dos 800 
milhões de patacas de trocas 
em 2013. É muita coisa. 
Também que as economias 
da China e dos Países 
Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa (PALOP) são 
complementares e que só 
nos primeiros cinco meses 
deste ano o comércio entre a 
China e estes países cresceu 
57 por cento. Só Angola tem 
neste momento mais de 100 
mil chineses a trabalhar lá o 
que significa que há muito 
investimento de empresas 

chinesas lá. É aqui que 
dá para perceber que o 
bilinguismo pode ser uma 
grande vantagem para nós.
HM: então a referência 
de Wen Jiabao, que 
defendeu que Macau deve 
servir de plataforma no 
desenvolvimento comercial 
entre a China e os países 
de língua portuguesa, foi 
decisivo para se voltar a 
valorizar o português no 
território?
MC: Temos 450 anos 
de cultura portuguesa 
em Macau e é aqui que 
vivemos. A RAEM é, sem 
dúvida, um eixo de união 

entre chineses e portugueses 
e, a partir do momento 
em que o nosso primeiro-
ministro lançou esta 
plataforma nós só temos 
de usá-la bem. O Governo 
da RAEM está a tentar ao 
máximo mudar o panorama 
das oportunidades de 
emprego no território, tal 
como a economia que quer 
diversificar para que não 
continue tão dependente 
dos casinos. É isto que o 
Governo quer. E o primeiro-
ministro deu-nos uma 
direcção para consegui-lo. 
Macau tem uma vantagem 
para o fazer por isso há que 
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“Temos de Ter uma Contrapartida para Aprender Português”
A minha sugestão é que o Governo analise 
esta directiva de Wen Jiabao, que a promova 
e lance-a junto dos cidadãos de Macau. Eles 
precisam de uma direcção. Hoje em dia os 
chineses a viver em Macau não aprendem 
português porque não vêm qualquer utilidade 
em fazê-lo. Então o papel do Governo tem de 
ser o de lhes explicar directamente qual é essa 
utilidade e abrir-lhes os olhos

agarrar a oportunidade já. 
O fundo [de cooperação 
entre a China e os 
países lusófonos] vai ser 
desenvolvido em apenas 
três anos, é muito rápido. 
E eu sei que na China já 
há muita gente a estudar o 
português. Mas se ninguém 
a agarrar esta oportunidade 
agora, daqui a uns anos já 
ninguém vai falar português 
em Macau.
HM: então e, na prática, o 
que é que pode ser feito?
MC: A minha sugestão é 
que o Governo analise esta 
directiva de Wen Jiabao, que 
a promova e lance-a junto 

dos cidadãos de Macau. Eles 
precisam de uma direcção. 
Hoje em dia os chineses 
a viver em Macau não 
aprendem português porque 
não vêm qualquer utilidade 
em fazê-lo. Então o papel 
do Governo tem de ser o de 
lhes explicar directamente 
qual é essa utilidade e 
abrir-lhes os olhos. Caso 
contrário, eles não saberão 
usar a directiva que lhes foi 
lançada.  
Em primeiro lugar, o que 
o Governo pode fazer é 
motivar as empresas nos 
países lusófonos que têm 
negócios com a China a 
contratar pessoas de Macau, 
que dominem o chinês 
e o português. Também 
há muitas pessoas nesses 
países que querem vir 
para a China, então há que 
dizer-lhes que em Macau 
há muitos bilingues e 
convencê-los a vir para cá.  
Segundo, é preciso 
encorajar as nossas escolas, 
secundárias e primárias, 
a contratar pessoas que 
dominem o português 
para o ensinar às crianças. 
Para elas isso seria uma 
vantagem porque Macau é 
uma cidade internacional 
agora e neste momento 
as crianças chinesas só 
aprendem o chinês e o 
inglês. Vamos deixá-las ter 
uma terceira opção, vamos 
deixá-las, por exemplo, 
receber os turistas e ter 
alguma alternativa.  
A terceira sugestão que 
proponho ao Governo é 
a de criar bolsas para os 

estudantes, para que eles 
possam ir estudar para 
os países de língua oficial 
portuguesa. Acho que o 
primeiro-ministro assinou 
recentemente um acordo 
para dar bolsas a alguns dos 
alunos dos países parceiros 
que queiram estudar na 
China.  
Outra ideia seria usar os 
conhecimentos de português 
como crédito, ou seja, fazer 
com que a aprendizagem 
do português valha como 
uma vantagem ao nível dos 
créditos para os estudantes 
que ingressem agora na 
universidade. 
HM: na AL, a deputada 
deu especial enfoque à área 
jurídica nesta matéria.
MC: Sim, porque Macau tem 
uma lei que está escrita em 
português e que terá de se 
manter inalterada durante 
os próximos 15 anos. Temos 
muito tempo pela frente 
por isso é preciso encorajar 
os nossos estudantes a 
estudar o português porque 
isso seria bom para eles no 
futuro. Se alguém quiser 
mudar uma lei, por ser 
útil a Macau, temos de 
ter alguém que conheça e 
entenda o território bem 
e a lei…em português. Já 
imaginou o que é, de cada 
vez que seja preciso um 
jurista ‘mexer’ nas leis ele 
precisar de um intérprete? 
É muito complicado. Em 
Hong Kong, os juristas 
falam fluentemente inglês. 
Podemos fazer o mesmo em 
Macau com o português. É 
algo que o Governo pode 

incentivar. Podem até haver 
apenas 10 pessoas a estudar 
português em Macau, mas 
não acho que haja apenas 
10 pessoas interessadas em 
estudar Direito no território.  
E há outra coisa, é que 
o português tem outra 
vantagem já que é uma 
língua latina. Você consegue 
entender o espanhol, certo? 
Há tanta gente a falar 
espanhol, se mais gente em 
Macau soubesse o português 
já podia saudar/receber os 
turistas hispânicos.
HM: Acredita então que 
não há má vontade por 
parte dos chineses em 
aprender o português mas 
sim ignorância do usufruto 

que podem tirar dessa 
aprendizagem.
MC: Sim, os chineses a 
viver em Macau nunca 
foram contra o estudo 
do português. Nunca. 
O que acontece é que as 
pessoas pensam que não 
tem utilidade, é por isso 
que não querem que os 
filhos estudem. Porque o 
pensamento ainda é o de 
que só vale a pena estudar 
o português quando se 
quer ir trabalhar para o 
Governo, caso contrário 
não vale a pena. E antes 
também não se estudava 
o chinês nas escolas 
portuguesas. Muitos 
sabem falar mas não 

sabem ler nem escrever em 
chinês, o que é mau. 
HM: A formação de 
quadros bilingues pode 
então ser uma alavanca para 
o sucesso e a exploração de 
talentos em Macau?
MC: Sim, porque é muito 
bom para eles [os jovens], é 
muito importante dar-lhes 
direcções. Sobretudo aos que 
estão nas universidades e não 
sabem o que querem fazer 
a seguir aos estudos, por 
exemplo. As oportunidades 
em Macau são muito restritas 
e se promovermos esta 
plataforma é possível fazer 
algumas trocas entre Macau 
e os países de língua oficial 
portuguesa. 
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• 1. O debate sobre o futuro da língua por-
tuguesa em Macau é uma daquelas lenga-
lengas sem fim como as discussões sobre a 
educação ou o ser português. É recorrente e 
redundante. Na verdade, no caso da língua, 
não se percebe exactamente porquê. Portugal 
tem uma estratégia oficial definida para a 
promoção do português, há instituições de 
matriz portuguesa a funcionar em Macau, 
há agentes competentes no terreno, há cons-
ciência crítica, há boa vontade. Mas não há 
coordenação nem diálogo. Cada um age por 
sua conta e arbítrio e a inércia acaba  por 
vencer o voluntarismo. Por isso não é que 
não pode haver consequência e este tipo de 
debate, genérico e estéril, se prolonga.

Vamos lá atrás: em Novembro de 2008, o 
governo português aprovou uma estratégia 
para a promoção da língua considerada como 
elemento estruturante do vínculo de identi-
dade nacional portuguesa, como afirmação 
de Portugal e dos portugueses no mundo 
apostando, para isso, no ensino da língua. 
As comunidades numa tal de “diáspora”  
seriam um eixo fundamental e as escolas 
portuguesas os pilares indispensáveis para 
a criação de redes internacionais. Falava-se 
na habilitação e formação de professores, 
na produção e disseminação de materiais 
adequados, e do desenvolvimento de um 
quadro de certificação das aprendizagens, 
entre um não sei quê de ideias, expressas 
naquele eduquês e diplomatiquês próprios 
dos documentos oficiais. O legislador lem-
brava-se, ainda, que a RTP e a Lusa mais o 
milagre das tecnologias de informação – e 
o Magalhães ali tão perto - também podiam 
dar uma perninha e, já agora, o Instituto 
Camões que com as finanças autonomiza-
das e a criação de um fundo para a língua 
portuguesa haviam de coroar a nova aurora 
do português no mundo. 

A resolução entrou em vigor vai fazer, 
exactamente, um ano em Janeiro e com que 
resultados? O primeiro que tiver reparado 

Esta Língua Que Me Arruína
nalguma mudança, nestes últimos meses, 
leva um rebuçado. Houve, é verdade, aquele 
estudo para consumo interno sobre o valor 
económico do português (17% da economia 
portuguesa, não era?), se bem se lembram, 
mas mais não houve. Isto é Portugal sem fim. 
E é também um erro de perspectiva. 

Faz-me lembrar aquele provérbio chinês 
que diz quando o sábio aponta para a lua, o 
imbecil olha para o dedo. Pois bem, em Macau 
quando hoje todos apontam para Brasília, 
muitos insistem em olhar para Lisboa que, 
aliás, ainda continua a pensar que tem o rei 
na barriga. Ora, o rei fugiu uma noite para as 
traseiras do império e, na verdade, nunca mais 
de lá saiu. E se hoje o Brasil se descobre como 
o novo rio do ouro, não deve lá por esse novo 
riquismo pretender substituir-se a Portugal 
numa luta de galos pós-coloniais. Mas, isto dito, 
não vamos ser ingénuos. Como em tudo neste 
mundo, não há chop soy grátis, ou no caso, 
não há feijoadas grátis: já todos percebemos 
que estamos – e, nisso, o acordo ortográfico é 
sintomático - em pleno inverno da economia, 
dos negócios, e que o valor cultural da língua 
é pouco menos que uma menção honrosa. Por 
isso quem pode paga e manda. E o Brasil pode, 
paga e há-de mandar. 

Para Macau, money is no problem. O 
problema são mesmo as ideias, a imaginação, 
a inteligência, o conhecimento, a inventiva, 
tudo o que o dinheiro não compra. O pro-
blema é que, desde a transição de poderes, 
Macau e a RAEM nunca demonstraram ter 
uma ideia consistente, uma política de cul-
tura em geral, e de língua, em particular. E 
enquanto este buraco negro continuar e se 
andar perdido de amores nessa miragem das 
indústrias culturais ninguém, em estado lúci-
do, pode esperar dos senhores que mandam 
na língua, e dos seus dinheiros, outra coisa 
que não uma lusofonia assistencialista. Isso 
significa a incapacidade de Macau se emanci-
par de tácticas circunstanciais e construir na 
região um pilar autónomo de conhecimento, 
de promoção da língua, da cultura e dos 
negócios no quadro da língua portuguesa. 
Um papel de figurante, portanto.  

Com tanto jurista por metro quadrado, e 
departamentos de Direito e de Português que 
são os ai jesus da cartilha do bom lusófono, 
- ou do segundo sistema - é incompreen-
sível que a RAEM ainda não tenha sabido 
encontrar uma fórmula jurídica capaz de 
entregar à região um papel mais original no 
âmbito da CPLP, e em especial do Instituto 
Internacional da Língua Portuguesa!

O cepticismo sobre esta incapacidade de 
afirmação não é novo. Ficou bem evidente, há 
cerca de um ano e meio, quando este jornal 
organizou um debate sobre o futuro da lín-

gua portuguesa e os participantes entraram 
no Clube Militar com a mesma convicção 
com que de lá saíram: língua portuguesa? 
Ni puto idea. Ponto final. Nem em Lisboa, 
nem em Macau. 

Fosse só o fraco ideário, ou a envergo-
nhada afirmação, e podíamos nós encontrar 
uma caução moral qualquer para justificar tal 
desconsolo. Mas não é. É também a descoor-
denação institucional e associativa patente: 
a Universidade assobia para um lado, o 
IPOR para o outro, o Politécnico funciona 
segundo os seus interesses legítimos, a Escola 
Portuguesa idem idem, a Casa de Portugal 
o mesmo, as associações mais ou menos, o 
Fórum Macau que podia desenvolver uma 
acção fundamental é o que se tem visto. E, 
finalmente, os consulados, que instalados lá 
no alto das suas pirâmides, contemplados 
por 450 anos de português  (sim, quase meio 
milénio, cumpriram-se em 2007, alguém 

notou?) - cavalgam a diplomacia do pastel 
de bacalhau. Dá impressão que, em vez de 
cooperação, prevalece uma secreta compe-
tição, especialmente entre instituições de 
ensino, ou pelo menos, um autismo contra-
producente para todos.

• 2. Há poucos dias, Susana Chou afirmou 
que era importante o português deixar de 
ser visto como a língua do colonizador. Não 
podia estar mais de acordo, se bem que o 
meu sentido não seja coincidente com o da 
antiga deputada. A língua portuguesa não 
deve autocomprazer-se com uma ideia de 
império, reserva de uma certa elite social e 
cultural ou de um prestígio social e político 
extemporâneo. Nem, pelo contrário, ser os-
tracizada porque justamente representa esse 
passado que ninguém quer recuperar; ou 
porque simboliza uma presença que pouco 
interessa explorar e reconhecer, para além 
do seu potencial económico. 

A língua portuguesa deve ser compreen-
dida como uma instância cultural de radical 
abertura ao outro, uma língua de promessa, 
de profecia, de hospitalidade àquele que em 
nós é absolutamente estranho e diferente 
mas que, na sua singular idiomaticidade, nos 
interpela como falantes e falados. A virtude de 
um território de coincidências e acumulações, 
nas franjas de impérios vários, como é e foi 
Macau, repousa nesta pluralidade dentro da 
unidade que é a língua portuguesa. Neste 
território da língua convivem idiomas e sin-
gularidades tão familiares e, ao mesmo tempo, 
estranhas entre si quanto são o português 
americano, o português indiano, o português 
da Europa ou o português da China. É a partir 
deste confronto connosco que a língua por-
tuguesa deve começar por empreender uma 
nova agenda teórica: superar, radicalmente, 
toda a marca e ambição colonizadora, fazer 
o luto, recusar novos impérios emergentes e 
perfilar-se como língua-mátria, língua global 
de democracia erguida sobre a ética de uma 
hospitalidade incondicional. Em suma, uma 
carga de trabalhos.

*Jornalista

Há competência e boa vontade 
mas não há coordenação nem 
diálogo. Cada um age por sua 
conta e arbítrio e a inércia acaba  
por vencer o voluntarismo. Por 
isso é que este tipo de debate, 
genérico e estéril, se prolonga
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• Penso que só terá um futuro se prestar 
atenção à realidade comercial internacional, 
às necessidades jurídicas locais, às orienta-
ções de Pequim e à realidade cultural e his-
tórica do território. Terá um futuro se Macau 
implementar reformas que digam respeito 
ao ensino do português como língua estran-
geira num âmbito maior, e terá um futuro se 
Macau educar melhor os seus cidadãos sobre 
a relevância da língua portuguesa.

Infelizmente, parece que ainda pairam 
vestígios de uma reação pós-colonial contra 
o português. São atitudes que pesaram muito 
mais no período imediatamente posterior à 
transição, quando não se percebia, ou não se 
queria perceber, as dimensões da relevância 
que o português teria para o setor jurídico 
do território e para as relações políticas e 
comerciais entre a China e os países de língua 
oficial portuguesa. Esperamos que essa pane 
tenha sido apenas momentânea, mas o certo 
é que, se não se tomar uma posição mais 
definida e positiva relativamente à segunda 
língua oficial do território, Macau vai perder 
muito. Pelo que vemos na imprensa, parece 
que as atitudes negativas vão diminuindo. 
Inclusivé, notamos uma clara mudança de 
atitudes na sequência da visita do Primeiro-
Ministro da República Popular da China, 
Wen Jiabao. Já não é “pecado” dizer que o 
português é relevante!

Porém, há um outro fator fundamental 
que condiciona o futuro do português no 
território. Receio que, entre as entidades 
responsáveis pela educação linguística em 
Macau, e apesar das suas boas intenções, 
não haja uma compreensão suficientemente 
adequada daquilo que é bilinguismo, ensino 
bilingue, ensino do português como língua 
estrangeira, nem da natureza de programas 
de formação de profissionais competentes e 
funcionais em língua portuguesa e chinesa. 
Não se produz um bilingue em quatro anos 
de ensino superior; tampouco, na maioria 
dos casos, um tradutor ou intérprete de alta 
qualidade, e muito menos um jurista real-
mente funcional em português e chinês. Não 
se produz um falante de língua estrangeira 
competente e funcional com poucas horas 
de contato, em salas de aula com mais de 
20 alunos, e sem utilizar métodos, práticas e 
materiais atualizados. Infelizmente, a falta de 
compreensão desses fatores, fora do círculo 

Qual Será o Futuro da Língua 
Portuguesa em Macau?

Só através do estudo pré-universitário do português é que 
Macau vai conseguir responder à crescente procura que há de 
profissionais com alta competência linguística em português 
e chinês. Talvez, com sorte, seja criada a nível superior um 
ano zero em língua portuguesa como pré-requisito para 
determinadas licenciaturas

dos docentes, é ainda bastante importante. As 
instituições de ensino superior conseguem 
obter um alto grau de êxito relativamente ao 
ensino do português e às competências pro-
fissionais anexas, mas não conseguem fazer 
milagres se, e isto é verdadeiro na maioria 
dos casos, o aluno começa a estudar o por-
tuguês apenas quando ingressa no primeiro 
ano da licenciatura. Neste momento, a nossa 
capacidade de produzir licenciados com 
uma certa competência linguística, apesar 

dessas condições desfavoráveis, está igual-
mente limitada por reformas que reduzem 
o número de disciplinas dedicadas à língua 
portuguesa para introduzir disciplinas de 
educação geral que, nos meus tempos, eram 
ensinadas no liceu.

Macau precisa de implementar reformas 
no que diz respeito ao ensino do português. 
O português deve ser ensinado em mais 
escolas, e deveria ter uma presença nas 
escolas primárias. Haverá que contratar 

mais professores nativos qualificados, isso 
sim. Para os alunos, deveria haver mais 
incentivos sob a forma de bolsas de estudo 
e de programas para frequentarem cursos 
de verão, ou de um semestre, num país de 
língua portuguesa. Mais urgentes, porém, 
são reformas relativamente às condições de 
trabalho dos docentes. Para ter um sistema 
de educação linguística adequado, é essencial 
que o professor de língua tenha condições 
de trabalho apropriadas. A sala de aula de 
língua estrangeira precisa de um número de 
alunos apropriado (20 ou, de preferência, 
menos). O professor precisa de equipamen-
tos adequados na sala de aula. Mais ainda, 
é essencial que haja um programa de atua-
lização pedagógica periódico, obrigatório e 
facilitado por meio de licença adequada. É 
essencial manter os programas, métodos e 
práticas de acordo com as atuais tendências 
pedagógicas a nível internacional. Final-
mente, e considerando a realidade da língua 
portuguesa hoje em dia, é essencial assumir 
que existe mais de uma variedade da língua 
portuguesa, ainda que respeitando a tradição 
histórica do território.

Qual é o futuro que prevejo para a língua 
portuguesa em Macau? Haverá um gradual 
reforço da língua portuguesa nos setores 
profissionais da tradução e do direito. Isso vai 
decorrer em parte da pressão exercida pelas 
áreas profissionais, pelo Governo Central, e 
pela constante e crescente procura que há do 
português entre as novas levas de alunos nas 
instituições de ensino superior. Ao mesmo 
tempo, acredito que Macau vai investir em 
reformas educacionais que melhorem a si-
tuação do português nas escolas. Só através 
do estudo pré-universitário do português é 
que Macau vai conseguir responder à cres-
cente procura que há de profissionais com 
alta competência linguística em português e 
chinês. Talvez, com sorte, seja criada a nível 
superior um ano zero em língua portugue-
sa como pré-requisito para determinadas 
licenciaturas. A longo prazo não haverá um 
bilinguismo geral, mas haverá um bilinguis-
mo mais evidente nas áreas profissionais e, 
esperamos, um pouco mais evidente também 
na comunidade. Gostaria de acreditar ainda 
que o forte abandono do português entre os 
setores da população que tradicionalmente 
eram bilingues ou trilingues irá diminuir.

*Director do Departamento de Português
da Universidade de Macau
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• Neste dia tão especial para as gentes de 
Macau, em que se comemora mais um ano 
do estabelecimento da RAEM, celebremos 
em língua portuguesa o dia em que ficou 
registado em documento autêntico, perene 
e incontornável (a Lei Básica) «o português 
como língua oficial» (art. 9º).

Amor com amor se paga. 
Porque a verdade é que a relação secular 

entre a lusa gente aqui chegada e a buscada 
gente china - desde o tempo de D. Manuel I e 
aqui finalmente encontrada! - nunca deixou de 
ser boa! E poucos são os arrufos de namorados 
registados ao longo da história.

Ao deslumbramento dos primeiros lusí-
adas com os «chins» e as «cousas da China» 
a partir dos primeiros contactos em Malaca 
e que desde o Tratado de Fr. Gaspar da Cruz 
(1569-1570) nunca deixaram de ter expressão 
positiva (LOUREIRO, 2000), corresponderam 
os chineses com a tolerância em ter à ilharga, 
encravado no distrito de Hengshan, o porto 
de Amagao, onde os portugueses se foram 
deixando estar.

Todos ganharam com isso. Não houve 
quem tivesse ficado a perder. Se a uns interes-
sava ficar, aos outros não interessava mandar 
embora. Este é o princípio sempre presente 
na concórdia e recíprocos interesses. Durou 
séculos. Continua a durar.

Com o decorrer dos anos fomos aqui edi-
ficando um outro «muro nunca crido»: uma 
sociedade diferente, produto da amálgama de 
duas civilizações e duas culturas, cujos siste-
mas (quer o «social e económico», quer «o de 
garantia dos direitos e liberdades fundamentais 
dos residentes», quer os «executivo, legislativo 
e judicial e políticas com eles relacionadas»-art. 
11º) foram respeitados quando chegou a hora do 
acerto de contas. Amor com amor se paga.

E nessa hora da verdade, a cordura da 
secular relação de amizade foi realmente paga 
a preço de prata e ouro, de porcelana e seda, 
de pimenta e âmbar-cinzento, com que tinha 
começado esta relação secular oficial desde o 
Assentamento assinado entre o capitão-mor 
Leonel de Sousa e o aitão Wang Bo (汪柏) 
em 1553/54.

Costumes e tradições culturais respeitados 
(Lei Básica, art. 42º). Sistemas preservados 
(id, art. 11º). E a língua portuguesa adoptada 
como «oficial» (id, art. 9º). 

Camões teria gostado!
 Porque Camões esteve no centro do 

turbilhão das «renovadas ideias e tendências 
culturais» de que ele e os seus contemporâneos 
(Diogo do Couto, Garcia de Orta, Fernão Men-
des Pinto) foram os «portadores» do Oriente 
para a Europa, podendo ainda dizer-se, em 
complemento, ter contribuído para o esforço 
comum lusíada n’«a formação da Era Moderna 
da História da China, que resultou da tensão 
verificada entre as mudanças em curso na so-
ciedade chinesa quinhentista e a divulgação das 

A língua de Camões
ideias científicas europeias pós-renascentistas» 
(Jin Guo Ping, 2007, p. 40).

Porque Camões esteve entre o grupo 
de intelectuais do Renascimento português 
cuja atitude era a divulgação, a publicação 
da obra em língua vulgar, para que o novo 
conhecimento fosse difundido não só entre 
os latinos e homens de ciência, mas também 
entre os leitores comuns e que se inseria na 
«tendência moderna de abandonar o latim» 
começada em Itália no séc. XV.

Porque Camões fez a glorificação da paz, a 
compreensão do Eu e a aceitação do Outro. E 
tendo passado pela China (Macau), Camões já 
sabia, quando compôs o Canto X e reescreveu, 
em Moçambique, parte do Canto VII, que a má-
quina burocrática do grande Império do Meio 
era, há séculos, dirigida por uma elite intelectual 
e moral e que qualquer junzi (homem de bem), 
ainda que plebeu mas dotado de virtude moral 
e de educação, podia apresentar-se com êxito 
aos exames da carreira administrativa, abertos 
a todos, independentemente da riqueza ou do 
nascimento. 

É eco disso a exortação ao rei no Canto X 

(149, 5-8; 150, 1-2). Ele sabia que possível um 
‘’governo de letrados’’ estabelecido segundo 
a prática chinesa da virtude moral, da edu-
cação, sem consideração de nascimento ou 
de riqueza. Por isso a lusitanidade, segundo 
a entendeu Camões, não se poderia afirmar 
senão como heterodoxa e dissidente. A obra 
dele está pejada de sinais de pessimismo, por 
exemplo, contra o amolecimento da Pátria 
(Silva DIAS, 1988, p. 20): «No gosto da cobiça 
e na rudeza /De uma austera, apagada e vil 
tristeza» (Canto X, 145).

Porque Camões, que aqui soube da notícia 
da Grande Muralha, esse «muro e edifício 
nunca crido, que entre um império e o outro 
se edifica» - referindo-se aos dois impérios que 
a Muralha separava, o Ming e o Tártaro - não 
deixou de falar dela no seu poema épico e 
de glorificar o Império que tal obra erguera: 
«certíssimo sinal, e conhecido, /Da potência 
real, soberba e rica (Canto X, 130, 1-4).

Porque Camões, património linguístico 
dessa pátria lusófona comum que se espraia 
pelos quatro cantos do mundo, é de há muito 
o símbolo de cada um dos falantes da língua 
portuguesa, mesmo em Macau, China.

Camões só não teria ficado contente com 
as práticas suicidárias da utilização de angli-

cismos a torto e a direito que «vemos, ouvimos 
e lemos, e não podemos ignorar», em crónicas 
jornalísticas, peças radiofónicas e intervenções 
telediárias levadas a cabo pelos seus compa-
triotas. Se ontem ele e os seus correlegionários 
lutavam por uma língua nova, ditada por 
normas para que fosse unívoca e uniforme, 
vemos hoje a centrípeta fuga da norma com 
o uso, ainda por cima, de formas alienígenas 
que nem sequer de raiz latina são.

Só não teria ficado contente quando visse, 
ouvisse e lesse e não pudesse ignorar, que uma 
das línguas oficiais e um dos «sistemas» a que 
me referi acima, sofre, de quando em quando, 
de tiros de morteiro que os querem debilitar 
para os substituir por elementos alienígenas 
que não têm nada a ver nem com a história, nem 
com a cultura, nem com a Lei Básica garante 
da legalidade e do modus vivendi das gentes 
de Macau, capaz, diria eu, de desencadear um 
terramoto equiparável aos de Lisboa em 1755 e 
de Sichuan em 2008, pelos danos na estrutura 
social, jurídica e económica da urbe.

Finalmente, só não teria ficado contente, 
quando por aí visse, ouvisse e lesse e não pu-

desse ignorar, quem ponha ainda em dúvidas 
aquilo de que há tanta prova documental, a 
começar pelo testemunho do grande amigo, 
companheiro de preleções e estúrdia em Goa, 
o cronista Diogo do Couto, a passar pelo 
próprio Poeta e a terminar em muitos outros 
de que já dei conta em sede própria: 

que ele, Luís Vaz, chegou até à fronteira do 
«império sombra» do Império Português do 
Oriente com o Império Ming, Macau, tendo 
aí sido «provedor de defuntos», regressado 
com uma moça china, que morreu num nau-
frágio na latitude do Mecom (Década VIII e 
Lus., X, 127);

que, daqui de Macau, descreveu o comér-
cio da Nau do Trato (prata fina e especiarias) 
(Canto X, est. 131, 3-8), que ia em direcção de 
umas ilhas meio escondidas, que ele chama 
«Japão», que «responde de longe à China» 
(Canto X, 131);

que, daqui de Macau, se apercebeu da 
existência e falou da Grande Muralha da 
China (1572: Lusíadas, X, 130), antes da data 
que Bergreen refere ter a própria cartografia 
chinesa começado a registá-la (1579), embora 
saibamos, por João de Barros (1564), que já 
antes isso terá acontecido.

Mas, por ora, Camões descansa em paz e 

zela por Macau do alto do outeiro do Patane, 
lá onde penou de outros amores e se sepultou 
em vida, transformado em penedo mudo e 
quedo, roído de saudade e frustração, qual 
Mostrengo rejeitado, atemorizador, atento e 
vigilante, «abraçado ainda ao duro monte /
De áspero mato e de espessura brava» (Lus., 
V, 56, 3-4).

Mas também de sobrolho franzido quando 
ouve, ainda hoje, de compatriotas seus, que ele 
- o primeiro escritor europeu a chegar à China e 
a fazer a ponte entre a Europa e o Oriente! - não 
esteve em Macau porque não fala de Macau! 
Como se, como diz Austin Coates, ele tivesse 
de falar, em 1562-64, de uma Macau que ele 
não podia adivinhar que, depois de Liampó, 
Checheo, Sanchoan, Lampacau e outros suces-
sivos portos, viesse a ser durante séculos o único 
«posto-avançado de toda a Europa na China». 
Urbe que, na sua época, «seria tão-somente a 
de uma fila interminável de cabanas de colmo 
e troncos de bambu presos uns aos outros de 
modo a formarem andaimes contra inúmeras 
paredes de pedra que se multiplicavam rapi-
damente pela cidade, sem qualquer garantia 
de virem a ser utilizadas na construção de edi-
ficações mais duradouras, dado que o estatuto 
de Macau como possessão portuguesa ainda 
não tinha sido confirmado (por Goa)».

Mas, embora carrancudo, para já tranquilo 
e agradecido. Porque se nos amores sempre a 
«Razão foi de Amor vencida», viu desta vez que 
Amor e Razão se aliaram para cumprir o afo-
rismo de que «amor com amor se paga», num 
pragmatismo de dois povos que sempre sou-
beram estar juntos para cumprir a concepção 
universalista da unidade essencial do género 
humano e cumprirem um destino comum que 
se iniciou por assentamento em 1553/54.
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• Qual a importância da língua portuguesa 
para a região? Posta assim a questão, sem 
mais, não parece que haja muito a dizer. Pois 
se é língua oficial, com estatuto consagrado 
na Lei Básica, seguro que será importante. 
Que mais haverá então a acrescentar? E, 
todavia, quanto mais se reflecte no assunto 
mais apetece perguntar: importante, em 
que sentido? Para quem, porquê, quando? 
E quanto mais se mira a questão, dos seus 
vários pontos de vista, menos a resposta se 
torna simples.

Importante, inevitavelmente, do ponto 
de vista do entendimento da organização e 
evolução da administração pública. Como 
entendê-las, no que de bom ou menos bom 
lhe possamos atribuir, sem a herança norma-
tiva e processual da antiga potência admi-
nistrante – e, necessariamente, da língua em 
que tal herança se exprime? Importante, se-
guramente, do ponto de vista da história, da 
compreensão do percurso de vida da região 
na sua longa existência. Como entender este 
território, no que foi e, necessariamente, no 
que é, sem o português, como língua e como 
espaço cultural de múltiplas facetas, sem a 
compreensão da língua e dos seus referentes 
culturais? Mas isso remete, sobretudo para o 
passado, para um olhar para a história sem o 
qual o presente seria menos inteligível.

Mas que dizer do presente? A perda 
de peso e relevância na administração é 
evidente, a degradação da qualidade de ex-
pressão também. Exceptuadas as actividades 
legislativas e judiciais, a língua quase que 
desapareceu do espaço público enquanto 
instrumento prático de comunicação e coor-
denação social. Continua a ornar as ruas – o 
que é conveniente, para locais e visitantes 

Uma Questão em Aberto

que não dominem a escrita chinesa; conti-
nua a aparecer, quase sempre, nos diversos 
materiais de promoção e informação publi-
cados pela administração e a maior parte 
das instituições dela dependentes – embora 
nem sempre de forma que constitua exem-
plo de transparência semântica; continua a 
ser fundamental no Direito e áreas conexas 
– sem o que a coerência e fiabilidade da ar-
quitectara jurídica poderiam ser postos em 
dúvida. Ah, e claro, continua a existir numa 
comunidade lusófona significativa – o que 
significa que a língua continua viva e persiste 
o seu potencial de continuidade e desen-
volvimento. De resto, dir-se-ia em vias de 
desaparição da esfera social do quotidiano, 
praticamente restrita ao universo dos seus 
falantes primários.

E o futuro? Desse pode dizer-se o tri-
vial: que a Deus pertence! Querendo com 

isso significar que é essencialmente incerto 
e “inconhecível”. E por esta insofismável 
verdade nos poderíamos quedar. Mas isso 
seria fugir ao aspecto fundamental que sub-
jaz, finalmente,  à questão inicial: qual é o 
futuro, se o tem, do português neste recanto 
do mundo? Ora, esse dos homens em muito 
depende. Pelas nossa acções – e omissões – 
o moldaremos; e de como o conformarmos 
haverá que dar conta e arrostar com a res-
ponsabilidade. Assim, vai o português ser 
importante no futuro da região? 

Depende, pois! Em primeiro lugar, do 
papel que os diversos membros das comu-
nidades lusófonas queiram e saibam assumir 
como partes integrantes e inteiras desta 
comunidade. Seja pelas suas actividades 
profissionais, como também pelas suas rela-
ções pessoais – isto é, pelas pontes e amarras 
que tenham ou saibam construir entre si e 

com as outras comunidades do território. 
Em segundo lugar, da dimensão, significa-
do e continuidade da presença linguística,  
cultural e científica que consigam manter 
ou reforçar, recorrendo às múltiplas vias e 
instrumentos de promoção e cooperação ao 
seu alcance. 

Em terceiro lugar, da consistência com 
que o ensino, do português e em português, 
se articule - nos e entre os seus diversos 
níveis - com as necessidades e ambições 
das comunidades locais e para elas, assim, 
constitua factor relevante. Em quarto lugar, 
obviamente, pelo papel que os agentes re-
gionais saibam construir para si nas relações 
da China com o mundo lusófono. 

Finalmente, na medida em que para as 
relações ou interesses, pessoais ou institucio-
nais, das comunidades não lusófonas possua 
algum relevo o domínio do português ou, 
pelo menos, um contacto consistente com 
ele. Isto é, na medida em que a relação com 
o português e os seus falantes constitua 
uma base onde se enraízem valores de 
natureza material – por via dos negócios 
ou do intercambio científico e técnico, por 
exemplo – ou de natureza espiritual – porque 
proporcionando elementos de identificação 
e diferenciação cultural ou social.

Somando: a resposta à questão inicial con-
tinua em aberto. E aquela que o tempo vier a 
dar não depende de uma inscrição legal ou de 
uma obrigação formal ou, sequer, da invocação 
de um direito adquirido. Depende tão-só de 
ela, língua, constituir um instrumento útil ou 
apropriado de comunicação funcional ou esté-
tica. Ou seja, depende do que todos nós, aqui 
residentes, soubermos fazer com ela. Pesada 
responsabilidade, talvez, no actual contexto; e 
que impende, em primeiro lugar, sobre todos 
aqueles que a partilham como sua.

*Economista

Depende tão-só de ela, língua, constituir um instrumento útil 
ou apropriado de comunicação funcional ou estética. Ou seja, 
depende do que todos nós, aqui residentes, soubermos fazer 
com ela. Pesada responsabilidade, talvez, no actual contexto; 
e que impende, em primeiro lugar, sobre todos aqueles que a 
partilham como sua
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• E dE rEpEntE, passados 11 anos sobre 
o estabelecimento da RAEM, a língua 
portuguesa está na ordem do dia! Uma 
chamada de atenção do Primeiro-Ministro 
Wen Jiabao foi o suficiente para que o dis-
curso político passasse a estar sintonizado 
na defesa e promoção do português. 

Mais vale tarde do que nunca! O Go-
verno da RAEM tem uma oportunidade 
histórica para fazer aquilo que a admi-
nistração portuguesa não teve arte nem 
engenho de concretizar.

Pena é que as razões deste súbito in-
teresse pela língua portuguesa se devam 
mais ao aspecto económico das relações 
com os países lusófonos, em particular 
com Angola e o Brasil, do que com a iden-
tidade de Macau, marcada pela presença 
portuguesa desde o século XVI.

Seja como for, é essencial aproveitar o 
momento para de uma forma construtiva 
contribuir para a afirmação da língua portu-
guesa e assim projectar Macau no mundo.

Uma das vertentes profundamente 
ligadas a esta problemática é, natural-
mente, o Direito. O debate sobre esta 
matéria tem sido intenso, quer ao nível 
da formação universitária, quer ao nível 
da prática judiciária.

Começando pela primeira vertente, a 
da formação universitária, existem presen-
temente três cursos de Direito no território, 
dois a serem leccionados na Faculdade de 
Direito da Universidade de Macau, um em 
português e outro em chinês, e um curso em 
língua chinesa na Universidade de Ciências 
e Tecnologia de Macau.

Ora, sendo o sistema jurídico concebi-
do com base no Direito português, reflexo 
do princípio da continuidade jurídica 
manifestado na Declaração-Conjunta e 
na Lei Básica, é natural que a sua com-
preensão passe também pelo correcto 
domínio do português. Com efeito, não 
se pode conhecer o Direito de Macau sem 
dominar a língua portuguesa. Se para 
quem está familiarizado com o idoma as 
dificuldades são já de monta, imagine-se o 
que será para aqueles que nada sabem de 
português e que por isso não podem ter 
uma correcta compreensão dos conceitos 
utilizados. A isto acresce o problema da 
falta de bibliografia em língua chinesa de 
que os próprios alunos se queixam. 

Em consequência, não estão estas 
pessoas em condições de assumirem com 
plenitude o exercício de funções nas mais 
diversas profissões jurídicas. 

É por isso essencial reestruturar o ensi-
no do Direito em Macau, criando um curso 
único, de natureza bilingue, mas cuja 
matriz passe pelo português, isto é, um 
plano que inclua uma formação inicial a 
ser ministrada em língua portuguesa com 
opção posterior por disciplinas em chinês, 

permitindo dessa forma uma formação 
de juristas mais sólida e homogénea, 
criando assim uma escola de excelência 
em que não haja licenciados de primeira 
e licenciados de segunda. 

Isto permitiria também acabar com a 
medida anacrónica de atribuir bolsas de 
estudo a estudantes de Macau para irem 
estudar Direito para Portugal, num reco-
nhecimento óbvio por parte do Governo 
de Macau de que as coisas, tal como estão, 
não funcionam.

Na segunda vertente acima referida, 
a da prática judiciária, são vários os as-
pectos carentes de correcção.

Desde logo, não se compreende a res-
trição que é feita no Centro de Formação 
Jurídica e Judiciária no acesso à carreira 
das Magistraturas ao exigir-se o domínio 
das línguas chinesa e portuguesa, sobre-
tudo quando há falta de magistrados. 
Passaram-me já pelas mãos alunos de 
excelência que dariam óptimos magis-
trados, mas que o não podem ser porque 
não falam o chinês. Mais a mais quando 
depois, como solução de recurso, se vão 
buscar magistrados a Portugal que, como 
é óbvio, também não falam chinês. 

Em segundo lugar, não é compreensí-
vel a aversão que alguns magistrados têm 
ao uso do português, sobretudo quando 
a esmagadora maioria dos advogados 
com quem lidam são de língua materna 
portuguesa. Tal situação talvez não se 
possa explicar apenas com um deficiente 
domínio da língua de Camões. 

Ora, esta questão levanta um outro 
problema, de cariz prático, que é o facto 
de haver necessidade de traduzir as de-
cisões dos tribunais. Quem diariamente 
se defronta com este problema sabe bem 
do que falo. Por vezes são precisas muitas 
horas para desvendar uma sentença escri-
ta em chinês, com óbvias implicações em 
matéria de tempo e custos para o cliente. 
Seria bem mais curial que todas as deci-
sões dos Tribunais da RAEM, proferidas 
numa ou noutra língua, fossem primeiro 
traduzidas e só depois notificadas. Para 
isso, há que formar tradutores, de prefe-
rência juristas, razão pela qual faz também 
todo o sentido a estruturação de um curso 
de Direito nos moldes já referidos.

Bem vistas as coisas, tal como está conce-
bido o ordenamento jurídico da RAEM, o do-
mínio do português não só é absolutamente 
essencial para sua correcta compreensão, 
como é também suficiente. É por isso que 
se torna tão urgente a formação de quadros 
locais que, sendo de língua materna chine-
sa, sejam proficientes no português. E essa 
formação começa logo desde tenra idade, 
nos primeiros anos da vida escolar.

Haja vontade política e força para 
concretizar esta “revolução”.

*Advogado e docente na Faculdade de Direito 
da Universidade de Macau

Em Português Nos Entendemos

Tal como está concebido o ordenamento jurídico da RAEM, o 
domínio do português não só é absolutamente essencial para sua 
correcta compreensão, como é também suficiente. É por isso que se 
torna tão urgente a formação de quadros locais que, sendo de língua 
materna chinesa, sejam proficientes no português.
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“Cantando karaoque espalhar-me-ei em toda a parte”

1. Falar português é cool

2. O português é bom para segredar

3. A existência dos diminutivos
terminados em “inho(a)”(como em 
porquinho) e em “ucho” (como em 
gorducho)

4. Com o português o mundo passa
 a ter dois sexos

5. A irregularidade dos verbos
são metáfora da irregularidade das 
coisas

6. Poder ler Fernando Pessoa
 no original

7. É maravilhosamente decadente

8. Saber dizer “saudade”

9. Ter acesso às anedotas
 sobre os brasileiros

10. Ler o Hoje Macau

1. Saber português é cumprir
 os desígnios da Mãe Pátria

2. Perceber realmente o menu
 do Afonso III

3. Saber português é cumprir
 os desígnios do Pai Mátria

4. Ser diferente de Zhuhai
 e de Las Vegas

5. Saber português é cumprir
 os desígnios da Pátria Mãe

6.	 Cumprir	com	fidelidade
 a herança histórica

7. Divertir-se nas festas da CPLP

8.	 Perceber	finalmente	a	sua
 própria legislação

9. Ser uma cidade, sei lá...,
 diferente...

10. Existir o Hoje Macau

recentes documentos – uns descobertos, outros achados, outros forjados – provam 
definitivamente a presença de Luís Vaz de Camões em Macau. Reproduzimos aqui 
alguns excertos que tal atestam, escritos pela pena do próprio poeta.

CamõEs,
GraNdE CamõEs,
Que Nunca mais acabas

“As armas e os barões assinalados
que da Ocidental Praia do Rei 
E por mares nunca dantes navegados
Passaram inda além do Fai Chi Kei”

“Macau é um contentamento descontente”

“Com o jogo, valores mais altos se levantam” “Quando aqui tangi a sonorosa lira
Logo fui contratado para o Altira”

“Descalça vai para a fonte
A chinesa pela verdura
Vai para a Formosa, 
ninguém a segura”

Excerto de carta:
“Pois bem, meu bom Manuel, existem por aqui 
umas damas de aluguer, demasiado pintalgadas 
mas que, por outro lado, tomam banho e exalam 
perfume de rosas e jasmim. Ainda assim as prefiro, 
às flores desmaiadas do nosso jardim”.

Profecia:
“Diga Dinamene: Tian An Men”

Sobre as chinesas:
“É melhor experimentá-las que julgá-las
Julgue-as quem não pode experimentá-las”

“Em Macau, mudam-se os tempos, mas a vontade é a mesma”

Século XVI: Textos de Luís de Camões no Hoje Macau
causavam escândalo na cidade cristã

10
razões para falar 

português em 
macau

10
razões para macau 
falar português
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