
 
Bambu Quebrado, de Maria Helena do Carmo 
 
2014 - Editado pela Chiado Editora com o patrocínio da Fundação Jorge Álvares, 
Fundação Casa de Macau e Instituto Internacional de Macau o Bambú Quebrado é uma 
biografia romanceada que retrata factos reais da vida de um liberal, que viveu com 
intensidade a história do seu tempo, e fez História, ao vencer batalhas que deram novo 
rumo aos desígnios nacionais.  
 
Oficial da Armada, João Maria Ferreira do Amaral comandou navios, percorreu os mares, 
defendeu as colónias portuguesas num combate sistemático ao tráfico de escravos e 
estendeu a sua autoridade até ao Extremo Oriente. Em Macau, este capitão-de-mar-e-
guerra desempenhou o cargo de governador, enfrentou uma forte luta diplomática para 
recuperar a autonomia da cidade, conseguindo dar-lhe soberania administrativa, 
financeira e territorial, acabando por morrer ao serviço da Pátria. 
 
Mas a sua vida encerra também a história de um grande amor. Uma paixão proibida pela 
fidalga madeirense Maria Helena de Albuquerque, senhora por quem lutou contra os 
preconceitos sociais da mentalidade da época e a relutância da própria mãe. 
 
Por ela enfrentou o mundo, com o auxílio das novas leis liberais, vindo a casar por 
procuração com essa senhora que lhe deu dois filhos. D. Maria Helena abdicou de tudo 
por amor, mas o destino não a recompensou como merecia. 
 
Autora do número 2 da Coleção Jorge Álvares Uma Aristocrata Portuguesa no Macau do 
século XVII - Nónha Catarina de Noronha, Maria Helena do Carmo é Licenciada em 
História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Maria Helena S. R. do 
Carmo, fez o Mestrado em Língua e Cultura Portuguesa – variante de História, na 
Universidade de Macau, com uma dissertação sobre os interesses portugueses em Macau 
na primeira metade do séc. XVIII. Foi locutora nas rádios de Goa e de Angola, e 



professora em Moçambique, Angola, Macau e Portugal. É autora de vários trabalhos 
relacionados com a história de Macau, território onde viveu entre 1995 e 1999. 


