Macau que eu conheci – anos 20 e 30, de Maria o Céu
Saraiva Jorge
2006 - Da autoria de Maria do Céu Saraiva Jorge Macau que eu conheci – anos 20 e 30 é
um pequeno livro de memórias que, usando as suas palavras vai interessar a pessoas
que viveram em Macau, sobretudo àquelas que lá estiveram nos anos 20 e 30 e que,
portanto, conheceram e viveram a cidade desse tempo.
Pertencente a uma tradicional e antiga família macaense, Maria do Céu Saraiva Jorge,
actualmente com 87 anos de idade, nasceu em Lisboa e foi com poucos meses para
Macau onde ficou até aos 16 anos. Fez o resto dos seus estudos em Lisboa, onde se
licenciou em Filologia Germânica, e foi professora do ensino secundário tendo dado
aulas em Cascais, Faro e Santarém e nos liceus Gil Vicente, Pedro Nunes e D. Filipa de
Lencastre em Lisboa.
A obra foi apresentada em Lisboa, na residência onde vivia a autora, posteriormente já
falecida, pelo Professor Marcelo Rebelo de Sousa, seu aluno e amigo, que se associou a
esta iniciativa e que, numa sala repleta de público e amigos, enalteceu as grandes
qualidades e cultura da “notável pedagoga e mulher de investigação e divulgação
cultural” que é Maria do Céu Saraiva Jorge – a obra evoca Macau nas décadas de 20 e
30, com a frescura de um retrato de lugares e de gentes que calaram fundo na autora
e também nos corações dos que recordam tempos felizes naquela idade em que todos
os sonhos são possíveis, e nenhuma contrariedade é suficientemente forte para toldar
os horizontes do futuro. Igualmente nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa esta
publicação representa um contributo mais para a História de Macau sob administração

portuguesa, um modo de preservar uma memória que só enriquece o comum património
luso-chinês.

