
  



  



 

A 9 de Setembro de 2015 às 18:30, a Associação dos Médicos de Língua 

Portuguesa de Macau (AMLPM) e a Fundação Rui Cunha (C&C) 

associaram-se com grande regozijo no  

LANÇAMENTO DO PRIMEIRO LIVRO  

DE SHEE VÁ, “UMA PONTE PARA A CHINA”   

num encontro realizado na Galeria da Fundação Rui Cunha, na Avenida 

da Praia Grande em Macau que reuniu mais de 100 pessoas.  

Dulce Maia Trindade fez a apresentação do autor, exaltando para além das 

suas facetas do homem da ciência, do médico, do humanista e amante da 

ópera, a de escritor e poeta. 

Convidou-se a seguir, a intérprete Lei Pui Keng para tocar "O leque do 

pavão" ao som melodioso do instrumento de cordas Yang Qin. E neste 

ambiente misto sino-lusófono, Bernardino finaliza a cerimónia 

interpretando ao piano o tema musical da série televisiva “Imperatriz Wu 

- Wu Zetian".  

O Chefe de cozinha Martinho Moniz proporcionou numa apresentação 

criativa e de grande contemporaneidade, de acepipes e aperitivos 

preparados por si na hora, num ambiente íntimo, familiar muito português 

da galeria C&C acompanhado por uma prova de vinhos tinto e branco 

patrocinada por “bcn quality foods”.  

Este Livro teve o patrocínio pelo Instituto Cultural de Macau.  



  

Apresentação da obra de SHEE VÁ 

:  

A riqueza desta história de histórias,  
deslumbra-nos.  
Quem conta o quê a quem?  
Dulce Maia Trindade 

 

 mostra-nos mais uma das suas facetas para além da 

do homem da ciência e do amante da ópera, a de escritor e poeta.  

O médico português de e em Macau, o filho de pais chineses 

emigrados para terras lusas de África, Moçambique, o escritor, o 

amante da ópera, o amigo.  

Como nos diz Shee Vá no início da sua obra… “Segundo a 

mitologia chinesa, quando as pessoas nascem, a matéria física ao 

encorporar-se, é habitada por um espírito. Este está no céu, desce 

à terra e encarna o ser vivo. (…)” 

Na primeira pessoa a escrita espelha a vivência de Shee Vá, a sua 

sabedoria da vida, os seus sonhos construídos entre vários 

mundos, várias origens, várias culturas.  

De um modo singular, único e descontraído, empolgante vamos 

pensando caracteres com Shee Vá, Má (de cavalo) e com ele 

descontruímos a história que articula à volta do caracter chinês 

(em mandarim ou na escrita simplificada) e com ele percorremos 

com um enorme prazer o caminho de Erzsébet, a personagem 

principal, uma estudante húngara que chega a Portugal num 

programa de Erasmus e em Portugal inicia uma grande aventura 

na aprendizagem intrínseca do chinês com pano de fundo 

português e os contornos que a despertam, fruto da 

convivialidade com o mestre, da cultura e tradições, dos mitos e 

da religiosidade à história, à língua, e com as nuances próprias da 

herança genética, reencarnada, simplesmente presente no 

encontro da miscenização, sino lusa-e huna, a nacionalidade da 

protagonista que se revê e se reencontra… 

 



...e assim Shee Vá na pele da Erzsi (diminutivo de Erzsébet) fala dos 

professores, dos amigos, da história de amor de Luísa e João e do seu 

casamento luso chinês descrito com uma riqueza de promenores que 

nos levam, a nós leitores a entender a riqueza desta ponte para a China 

com o ênfase próprio daquilo que lhe vai na alma (…), com referências a 

personagens simplesmente apresentadas num conjunto de leitura capaz 

de seduzir os gostos mais exigentes, muitas vezes remetendo para as 

referências literárias e da música, da ópera Turandot de Puccini, através 

do coro, à melodia Molihua (jasmim)...“Uma Ponte para a China” é nos 

contada na diversidade sénica dos caracteres, no encontro de 

gastronomias, na vivência da medicina, da ciência, da história mesclada 

com a fantasia e a magia, a simbologia ao longo dos grandes 

acontecimentos da vida, do casamento, do nascimento, do aniversário e 

do mistério da vida, da morte e da vida para além da morte… 

Ele dedica este livro/ponte 

, os seus alicerces, Transparece aqui e ali a força 

das suas origens 

Primeiro recorre a figuras míticas como  
Átila, fundador da nação húngara e portanto o Pai do povo, 

venerado como um herói de grande coragem, de sangue forte, capaz 

de nutrir um povo inteiro e torná-lo orgulhoso dos seus 

antepassados e do seu futuro... 

E mais à frente numa incessante busca das vias de comunicação que 

cruzam as diferentes civilizações:  

Não é de admirar que as cadeias montanhosas e os profundos vales 

não tenham sido barreiras suficientemente fortes para impedir o 

movimento para ocidente de parte do povo Xiongnu (匈奴 - lê-se 

xiōng nú) ... Segundo parece, esta movimentação deu origem a um 

novo grupo étnico que foram os Hunos. 

...No fundo, no fundo...não posso deixar de me sentir esmagada 

pelo peso de transportar a força de Átila cujos cromossomas têm 

partículas proteicas dos asiáticos ou chineses. 



  

 

...  Lu Yanbin e Wang Suoying que 
construíram a plataforma:  
        Aqui começa a aventura das aulas de chinês em Portugal ... 

e começa uma interessante viagem pela escrita, digo pela 
fonética. E todo o livro continua a ser uma homenagem aos 
mestres com quem aprendeu a língua e a sua simbologia, 
a(s)conduta(s) de vida, a amar a sua terra, a terra dos seus 
pais... senão leiam esta passagem... 

São estes achados que tornam a aprendizagem da língua 

chinesa fascinante. Se cada caracter que aprendemos a escrever 

e a conhecer o seu significado for comparado a um tijolo, 

podemos nos servir dele para construir o nosso lar - ou palácio 

do conhecimento, para os megalómanos (ou chineses já que 

estes adoram palácios) - apondo com cuidado e segurança, uns 

em cima dos outros, com a devida atenção para não ficarem 

esquecidos nem carcomidos sob pena de desmoronar a nossa 

morada. 

E recordando de novo o Professor, a quem admira mais que 
tudo refere: 

O professor Lu é invisual, a luz do sol e das matérias não lhe é 

conduzida ao cérebro mas ele tem uma luz interior que o ilumina 

e a nós por contiguidade. ...É necessário olhar para o futuro com 

os pés assentes no passado? Ele próprio afirma que a natureza 

dele é contentar com o que tem 

 知足者常乐 Zhīzúzhě cháng lè 

E sorrir nas adversidades –  um sorriso faz rejuvenescer 10 anos. 

笑一笑十年少 Xiào yī xiào, shí nián shào 

tudo e todos que o cercam são amigos 

无事不怕鬼叫门Wú shì bù pà guǐ jiào mén 

Com uma mão no coração e outra aberta para as pessoas, o 

professor Lu faz amizades com quantos se cruza.  

 



Por fim, ele dedica este livro/ponte à  

 que, “...de braço dado com ele, foram 

caminhando por essa ponte...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, colega e amiga, vi neste livro contado com uma grande 

simplicidade o seu percurso de vida, abrindo como que o 

pensamento à pena, através de várias personagens 

ficcionadas.

Um amigo representa um aliado na estrada da vida 

enquanto que fazer um inimigo é erguer uma parede no 

nosso caminho. 

Deixo-vos o convite à leitura aliciante desta brilhante obra 

que prossegue... 

Dulce Maia Trindade 

 
 



  



A 9 de Setembro de 2015 às 18:30, a Associação dos 

Médicos de Língua Portuguesa de Macau (AMLPM) e a 

Fundação Rui Cunha (C&C) associaram-se com grande 

regozijo no LANÇAMENTO DO PRIMEIRO LIVRO DO 

DOUTOR SHEE VÁ, “UMA PONTE PARA A CHINA”, num 

encontro realizado na Galeria da Fundação Rui Cunha, na 

Avenida da Praia Grande em Macau que reuniu mais de 

100 pessoas.  
 

O Chefe de cozinha Martinho Moniz proporcionou numa 

apresentação criativa e de grande contemporaneidade, 

acepipes e aperitivos preparados por si na hora, num 

ambiente íntimo, familiar muito português na galeria 

C&C acompanhado por uma prova de vinhos, tinto e 

branco, patrocinada por “bcn quality foods”.  
 

Este Livro teve o patrocínio do Instituto Cultural de 

Macau. 



  



 

  



 


