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B R E V E S

E D I T O R I A L

Cerimónia atribulada

O 
escritor brasileiro Raduan Nassar recebeu no 

passado dia 17 o Prémio Camões, distinção maior 

atribuída às letras em língua portuguesa, numa 

cerimónia que decorreu em São Paulo, no Museu Lasar Segall. 

Na presença do Ministro da Cultura brasileiro, Roberto Freire, 

Raduan Nassar aproveitou o discurso de agradecimento para 

manifestar o seu desagrado para com o governo do Brasil, 

liderado por Michel Temer. O autor, há muito retirado da 

vida pública e apenas com três livros publicados, confessou-

se surpreendido com a atribuição do Prémio Camões e, 

depois de agradecer aos membros do júri, disse que no Brasil 

“vivemos tempos sombrios, muito sombrios”, referindo-

se à violência policial que tem sido presença constante em 

escolas e universidades cujos estudantes se manifestam 

contra o governo, bem como nas manifestações de rua e 

em algumas sedes de partidos políticos. O autor atribuiu a 

responsabilidade desses actos ao novo governo, destacando 

o papel de Alexandre de Moraes, que descreveu como uma 

“figura exótica indicada agora para o Supremo Tribunal 

Federal”. Em resposta, o Ministro da Cultura mostrou a sua 

indignação perante o que considerou um aproveitamento 

político de uma cerimónia cultural, lembrando que o Prémio 

Camões também é atribuído pelo Governo Brasileiro e 

dizendo que “quem dá prêmio a adversário político não é a 

ditadura.”

F
ala-se pouco de poesia na imprensa 

cultural, é sabido. No deve e haver do 

mercado editorial, sabe-se que a poesia 

é género que pouco vende e talvez por isso as 

grandes editoras tenham prescindido de boa 

parte dos seus autores poetas, deixando a 

função ao cuidado de pequenas casas editoriais, 

com tiragens reduzidas a contrastarem com 

um imenso rigor na elaboração dos livros e 

na escolha do catálogo. Apesar disso, a poesia 

sobrevive e nela se reconhece uma linhagem 

onde assentam as fundações de todas as 

literaturas conhecidas. Saúda-se, portanto, a 

continuação do labor da Assírio & Alvim, agora 

integrada num grande grupo editorial (a Porto 

Editora), e a sua persistência na construção de 

um catálogo diverso e de qualidade inabalável. 

A mesma Assírio & Alvim que voltou a publicar 

um livro de Manuel Afonso Costa, Memórias 

da Casa da China e de Outras Visitas, acabado 

de chegar às livrarias e merecedor de destaque 

nesta edição do Parágrafo.

Em Janeiro dissemos que este suplemento 

traria algumas novidades ao longo do ano e 

começamos já a dar conta delas com a chegada 

de Joe Tang às nossas páginas, assinando uma 

coluna que será sobre livros, talvez divergindo 

para outros temas de quando em vez. Outras 

novidades surgirão nos próximos meses e é 

com particular satisfação que registamos esta 

primeira.

Dentro de uma semana, Macau acolhe 

a sexta edição do festival literário Rota das 

Letras. É sabido que a organização do festival 

é assumida pelo mesmo jornal que integra 

o nosso suplemento, o Ponto Final, e fica a 

declaração de interesses para quem possa 

não saber. Esclarecimento feito, é com muita 

expectativa que nos preparamos para ter na 

cidade autores como Yu Hua, Benjamin Moser, 

Pedro Mexia, Qin Wenjun, Brian Castro ou 

Garry Hynes, para referir apenas alguns dos 

mais de cinquenta que estão convidados. 

Numa cidade que tantas vezes se queixa de 

pouca actividade cultural, um festival como 

o Rota das Letras tem sido uma espécie de 

furacão anual e benfazejo, trazendo escritores, 

músicos, cineastas, artistas plásticos e livros, 

muitos livros que desembarcam subitamente 

no território. Serão dias felizes para qualquer 

leitor e já os vamos antecipando com uma dieta 

diária de várias páginas assinadas por alguns 

destes autores. Em Março, cá estaremos para 

ouvir o que dizem quando não estão a escrever.

2. 

Dick Bruna (1927-2017)

O 
criador da coelhinha Miffy, personagem de livros 

para a infância que percorreram o mundo em 

centenas de traduções, morreu este mês, aos 

89 anos. Nascido em Utrecht, na Holanda, Dick Bruna 

começou a sua carreira desenhando capas para os livros 

da editora criada pelo seu pai, a Uitgeverij A.W. Bruna & 

Zoon, mas rapidamente se tornou um dos mais requisitados 

artistas gráficos da Holanda, espalhando o seu trabalho por 

vários outros países. Em 1955, numas férias com a família, 

Dick Bruna criou a personagem que viria a ser a sua imagem 

de marca para sempre, inaugurando as histórias de Miffy e 

a colecção de livros de formato quadrado com que tantas 

crianças se iniciaram na leitura.

Stefan Zweig no grande écrã

A
ssinado pela realizadora Maria Schrader, um 

filme sobre a vida do escritor austríaco chegou 

recentemente às salas de cinema. Stefan Zweig – 

Adeus, Europa utiliza a biografia de Zweig como ponto de 

partida para uma reflexão sobre a Europa e as mudanças 

que lhe arruinaram alguns dos pilares na II Guerra Mundial. 

Sefan Zweig, que se suicidou no Brasil, onde se exilara, 

em 1942 foi um dos autores que mais escreveu sobre a 

identidade europeia e as suas fundações, assistindo com 

horror à derrocada moral que a ascensão do nazismo 

implicou e anotando nos seus livros alguns momentos 

sem retorno do percurso do velho continente. No filme, é 

a vida do autor que surge em destaque, mas é dessa Europa 

a desfazer-se entre tiros e campos de concentração que nos 

falam as imagens. De certo modo, falam-nos também do 

tempo presente, entre diásporas forçadas, refugiados que 

lutam pela vida e diplomacias que parecem condenadas ao 

fracasso.

S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A
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C R Ó N I C A

J O E  T A N G

approach, de Lee Chi Hou, publicada pela 

Hong Kong Baptist University, que analisa o 

incidente na perspectiva história oral.

 Mas o trabalho mais conhecido 

sobre o 1,2,3 será a reportagem especial feita 

pelos antigos repórteres da TDM, Agnes Lam 

e Ricardo Pinto. Esta reportagem teve versão 

em chinês e português, com a primeira a 

durar duas horas (disponível no Youtube) e a 

segunda a durar seis horas. Esta reportagem 

especial entrevistou várias figuras maiores do 

acontecimento, quer do lado português quer 

do lado chinês, incluindo Ho Yin, Chui Tak Kei, 

Chui Lok Kei, Rui de Andrade, o Governador 

Nobre de Carvalho e Wong Man Fong. Muitas 

destas pessoas faleceram entretanto, o que 

transforma a reportagem num documento de 

enorme valor em termos de informação em 

primeira mão.

 Ainda que o 1,2,3 tenha acontecido 

há meio século, continua a ser da nossa 

responsabilidade, enquanto nova geração, 

publicar uma análise sistemática sobre um 

episódio que teve tanto impacto em Macau, 

tanto ao nível da clarificação de factos 

históricos como em termos das lições que 

têm de ser aprendidas.

O motim 1, 2, 3: 
Um livro em falta 

na estante de Macau

Este espaço costuma falar sobre livros 

publicados e performances públicas, mas 

desta vez gostava de quebrar a regra e 

discutir um livro “ainda por publicar”.

Há 50 anos, em Macau, teve lugar um feroz 

conflito social – o Motim do 1, 2, 3. No dia 15 

de Novembro de 1966, o chefe da autoridade 

municipal das ilhas, Rui de Andrade, 

requereu a presença da polícia para travar 

a construção da Escola Fong Chong, na 

Taipa. Este incidente aparentemente 

menor cresceu rapidamente e, no dia 3 

de Dezembro, o governo português de 

Macau enviou a polícia para dispersar os 

manifestantes de esquerda que se juntavam 

em frente ao Palácio do Governador. 

Mesmo assim, a situação rapidamente se 

tornou insustentável. Da Avenida Almeida 

Ribeiro (San Ma Lo), manifestantes em 

fúria atacaram as entidades públicas e 

derrubaram a estátua do Coronel Vicente 

Nicolau de Mesquita, que era vista como um 

símbolo do colonialismo. Ao início da tarde, 

as autoridades decretaram a lei marcial. 

Os manifestantes tornaram-se ainda mais 

aguerridos. A maioria das vítimas foram 

residentes locais chineses.

 Este período coincidiu com o 

avançar da Revolução Cultural na China 

Continental. Depois de consideradas as 

delicadas circunstâncias políticas das 

três partes envolvidas (China, Portugal e 

Macau), o incidente resolveu-se com a parte 

portuguesa assumindo a derrota. No dia 

29 de Janeiro de 1967, o novo governador 

de Macau, Nobre de Carvalho, assinou 

a declaração de desculpas e colocou um 

ponto final na tensão que vinha crescendo 

há dois anos, culminando em dois meses de 

intenso conflito.

 Tendo em conta que guerras e 

conflitos políticos foram raros ao longo da 

história moderna de Macau, o Motim 1, 2, 

3 foi, de facto, um acontecimento histórico 

relevante, com um impacto profundo em 

Macau e na vizinha Hong Kong. A autoridade 

do Governo português de Macau sofreu um 

sério revés, a influência pró-Taiwan (KMT) 

em Macau foi praticamente aniquilada 

e o incidente acabou por encorajar, 

indirectamente, os motins de esquerda em 

Hong Kong, em 1967.

 Apesar disso, depois de meio 

século, continua a haver falta de 

documentação elucidativa, pesquisa 

e análise sobre este incidente, o que é 

verdadeiramente uma desilusão (claro, 

é igualmente possível que exista algo 

publicado sem que eu tenha dado por isso). 

Tanto quanto sei, o Macau Daily News foi 

o primeiro a publicar informação sobre o 

1,2,3. No dia 1 de Setembro de 1967, o jornal, 

publicou um artigo em chinês, portugês 

e inglês intitulado “Contra as atrocidades 

sanguinárias perpetradas pelos portugueses 

imperialistas em Macau”. Este trabalho 

jornalístico incluía fotografias e descrições, 

contendo muitas imagens de grande valor. 

Além disso, alguns académicos de Macau 

publicaram pesquisas relevantes, como Um 

Relato Sobre o Tema da Soberania de Macau 

(Taipei: Yung-yeh Publishing, 1993), de Tam 

Chi Keung; A Via da Sobrevivência: Discurso 

sobre o Sistema Político e o Desenvolvimento 

de Macau (Macau: Macao Association for 

Adult Education, 1998), de Wu Zhi-Liang; e 

o trabalho de Lei Foc Lon, Quatro Séculos 

e Meio de Macau (Macau: Associacão dos 

Empregados de Escritório de Macau, 1993). 

Há também uma tese, The 12.3 Incident and 

Portuguese Colonial Rule: an oral historical 
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P O R  S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A

As referências à cultura 

chinesa na poesia de Manuel 

Afonso Costa não são novas, 

tendo vindo a ganhar espaço 

num corpus a que agora se acrescenta um 

novo volume. No livro anterior, Caligrafia 

Imperial e Dias Duvidosos (2007), essas 

referências eram já notoriamente 

assumidas, reflectindo o interesse do autor 

e o seu percurso como leitor, conhecedor 

e também tradutor. Lembremos que é da 

sua autoria a tradução para português da 

poesia de Tao Yuanming, publicada em 2013 

pela Livros do Meio, em edição bilingue. 

Depois de uma primeira fase vivendo em 

Macau, nos anos 90 do século passado, 

com passagem por Zhuhai e Hong Kong, 

Manuel Afonso Costa voltou a instalar-se no 

território em 2011, fazendo deste a sua casa. 

Percorrendo os poemas deste Memórias da 

Casa da China e de Outras Visitas percebe-

se que esta vivência é um dos alicerces da 

sua poética actual. Ao Parágrafo, o autor 

explicou o papel de Macau nessa poética: 

“Macau tem exercido alguma influência 

na minha poesia, não por causa de Macau, 

propriamente, mas antes por causa da 

China, tanto literária como cultural. Macau 

tem sido, assim, a ponte para a China. Foi 

muito interessante ter vivido na China, 

assim como as viagens que fui fazendo. 

Além disso, a cultura chinesa, mesmo em 

língua portuguesa, está mais à mão em 

Macau do que em Lisboa e pelo facto de 

estar em Macau acabei por procurar noutras 

línguas, como por exemplo o francês, uma 

série de autores que provavelmente não 

procuraria. E há ainda o cinema chinês pelo 

qual me interessei muito, tanto o cinema do 

continente, como o de Taiwan e o de Hong 

Kong...”.

Dividido em cinco partes, ou cinco livros, 

se preferirmos, Memórias da Casa da China 

e de Outras Visitas começa com “Memórias 

da Casa da China”, um conjunto de poemas 

onde a cultura chinesa é topos central num 

diálogo com a paisagem, a religiosidade 

ou a filosofia, sempre a partir da poesia. Li 

Bai e Wang Wei são alguns dos nomeados  

entre versos aparentemente singelos na 

sua estrutura, mas onde uma leitura atenta 

detectará os paralelismos sintáctico-

semânticos, o ritmo e as aliterações que 

caracterizam parte da poesia chinesa 

clássica. Seguem-se “E de Outras Visitas”, 

“Visitações Tardias”, “Por Velhos Caminhos” 

e “As Moradas Incertas: seus muros, seus 

descampados, suas vítimas”, cruzando-se 

invocações ao topos inesgotável do amor 

com temas que vão da memória à relação 

com a terra, passando por observações que 

os versos transformam em ecos universais. 

Sobre a organização do livro, o autor explica 

que não a premeditou: “De algum modo, 

não preciso de idealizar muito a estrutura 

dos meus livros, pois as obsessões são 

antigas, desde Os Limites da Obscuridade, 

publicado na Caminho. Antes de mais há 

uma dimensão fenomenológica muito 

relacionada com o quotidiano das diversas 

fases da minha vida, mais talvez o mundo 

rural que a cidade, por uma razão muito 

4. 

Dez anos depois do seu último livro de poesia, 
Manuel Afonso Costa regressa com 

Memórias da Casa da China e de Outras Visitas 
(Assírio & Alvim)

Entre memória 
e futuro



ponto final • SEX. 24 FEV, 2017

simples: a minha família ficou quase toda 

na aldeia em que nasci e eu voltava lá com 

muita regularidade. Esse reencontro nada 

tem a ver com dispositivos de enraizamento 

ou de uma saudade atávica pela ruralidade. 

Eu sou citadino, urbano e cosmopolita, 

mas as idas ao campo representavam uma 

espécie de reencontro com a essência 

existencial, e de certa maneira com o 

sagrado, e portanto ligavam com uma ideia 

de regeneração ontológica, digamos assim: 

a escassez, a solidão, os ciclos vitais, a 

pobreza, a simplicidade, os rituais festivos, 

mas também o modo de habitar a casa, a 

mesa, etc.” 

 Um dos poemas da quarta parte, 

“Por Velhos Caminhos”, intitula-se “Agora 

só, numa certa esplanada em Coloane”. 

Nos seus versos, a memória apresenta-se 

sem saudosismo, um elencar de coisas que 

se foram agregando, pessoas, momentos, 

pequenos ou grandes episódios, dando 

forma à história de uma vida, e que 

são valorizadas por um sujeito poético 

consciente do presente em que habita e 

capaz de conviver com os seus fantasmas 

sem deixar de sentir plenamente o percurso 

que continua. O topónimo é uma referência 

explícita a Macau e à vivência do autor no 

território, e por isso mesmo o questionámos 

sobre a escolha de Coloane: “Nos anos 90 

eu frequentava assiduamente Coloane. Era 

um escape bucólico, dentro do possível e à 

falta de melhor. Guardo muitas memórias 

sobretudo de Cheoc Van. Li muito e escrevi 

muito nas esplanadas de Cheoc Van.”

 As referências transversais de 

Memórias da Casa da China e de Outras 

Visitas não são, no entanto, a China ou 

Macau, por mais que a sua presença se 

faça sentir abertamente. Onde a poesia de 

Manuel Afonso Costa firma os seus alicerces 

é na herança clássica mais abrangente, 

incluindo-se aqui os clássicos greco-

latinos, mas igualmente a Bíblia (veja-se a 

referência a Amitai, pai do profeta Jonas), a 

tradição judaico-cristã e o seu cruzamento 

com as poéticas do Oriente mais próximo 

da Europa, a poesia chinesa clássica onde 

estrutura e semântica encontram paralelos 

com poéticas igualmente antigas. Não 

que esta seja uma poesia alimentada 

exclusivamente a referências eruditas. Pelo 

contrário, longe do mero laboratório ou 

do formalismo académico, Manuel Afonso 

Costa socorre-se de uma herança vasta, 

plural e cronologicamente extensa sem que 

isso silencie a sua voz e fazendo do diálogo 

com outras poéticas um ponto de partida 

para uma gramática própria, onde a relação 

com a terra e os seus ciclos assume tanta 

importância como a vivência urbana, uma 

certa flanerie, um deslumbramento pelo 

mundo enquanto coisa sem fronteiras ou 

descontinuidades.

 Falando sobre a sua poesia e os 

temas que trabalha desde que começou 

a escrever, Manuel Afonso Costa refere a 

ligação à terra, àquilo a que chamamos 

natureza e que passa tanto pela matéria 

animal, vegetal e mineral como pelos ciclos 

do tempo e os efeitos que produzem. Nas 

palavras do autor, trata-se da “ própria 

dimensão telúrica da relação do homem 

com os elementos” e, sobre o modo 

como ela se reflecte neste livro e ainda a 

propósito de referências, diz o seguinte: 

“Na minha aldeia tudo me lembra os 

grandes paradigmas clássicos fixados pelos 

grandes poetas gregos e latinos (os latinos 

sobretudo), Os Trabalhos e os Dias (este 

contudo é grego, Hesíodo), o Beatus Ille,  

o Hoc Erat in Votis  e a Aureas Mediocritas 

(de Horácio), as Bucólicas, mas sobretudo 

as Geórgicas, de Vergílio. Quando cheguei 

.5

a Macau e fui à China emocionou-me o 

ver tão longe de casa a mesma singeleza 

e o mesmo espectáculo nobre de uma 

civilização agrícola, mas tudo se alterou 

bastante nos últimos anos...”

 O bucolismo que alimentou a 

poética dos clássicos greco-latinos ou da 

poesia clássica chinesa já será difícil de 

encontrar entre o cimento e o asfalto que 

têm vindo a ocupar o solo e a paisagem, 

na China como em Macau. Apesar disso, a 

poética de Manuel Afonso Costa não vive 

do imediato ou do lamento pelo perdido e, 

sabendo olhar para a frente sem perder o 

apoio imprescindível do que ficou para trás, 

parece juntar num mesmo gesto tempos e 

geografias. Talvez por isso os ciclos da terra 

convivam, nesta poética, com a agitação da 

cidade, do mesmo modo que a memória se 

encontra sem conflito com o futuro. Entre 

mudanças de paisagem e de paradigma, 

parece ser o tempo e a sua passagem 

indiferente pelo mundo e por quem o 

habita a única coisa que vale a pena saber 

constante.

Agora só, numa certa 

esplanada em Coloane

tudo se amontoou

ao longo do tempo

num pátio interior onde

invoco os últimos augúrios;

umas vezes a rua inclina

outras, acomoda-se aos meus passos

sem destino na maior parte dos casos

eu prefiro ficar atento ao rumor

que sopra dos descampados,

e que cada sílaba entendida

acrescente mais um passo

para o interior do nevoeiro;

apurando o ouvido

deixo que o sussurro chegue

aos aposentos onde tudo faça

finalmente sentido

assim se abeiravam de nós os sítios

em que íamos sendo

povoamento e deserção

representando o nosso próprio papel

a nossa própria agonia

modo de ver que estive sempre

aqui e ausente

e agora, que deus me valha,

estou sozinho com a minha vida.

Manuel Afonso Costa
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A cidade 
maravilhosa

S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A

Ruy Castro
Carnaval no Fogo. 

Rio de Janeiro
Tinta da China

O mais recente livro da colecção de viagens 

da Tinta da China é uma armadilha. 

Impossível lê-lo e dominar a vontade de 

apanhar o primeiro avião para o Rio de 

Janeiro, esperando desembarcar numa cidade 

maravilhosa que se apresente com todos os 

seus bairros e ruas ecoando cada uma das 

histórias que Ruy Castro conta enquanto traça 

uma biografia da sua cidade. 

O Carnaval assume papel de fio condutor e 

talvez não pudesse ser de outro modo, já que 

tanto no Rio de Janeiro se liga à sua celebração. 

Não são apenas os meses preparatórios, que 

no caso das Escolas de Samba podem durar 

um ano inteiro, nem os dias de festa, mas 

coisas como a moda, a música, a relação dos 

cidadãos com o espaço público ou a política 

ligam-se umbilicalmente ao Carnaval. Uma 

das muitas histórias contada por Ruy Castro 

é a da tentativa de mudar o Carnaval para 

Junho, decretada em 1892 pelo Prefeito do 

C R Í T I C A

Rio de Janeiro. O resultado foi um ano com 

dois carnavais, já que a população ignorou 

metade da ordem, celebrando em Fevereiro 

como todos os anos, aceitando apenas a outra 

metade, celebrando também em Junho. No 

ano seguinte, a ordem foi cancelada e, como 

conta o autor, “o barão do Rio Branco, pai da 

diplomacia brasileira, constatou divertido 

que, no Brasil (no Rio, ele queria dizer), só 

havia ‘duas coisas organizadas: a desordem e o 

Carnaval’” (pg.78)

 A cidade contada por Ruy Castro 

recua ao tempo em que os tupinambá viviam 

sossegados, sem poderem imaginar que 

barcos vindos do outro lado do oceano trariam 

homens que mudariam para sempre a face 

do lugar (e, de caminho, haveriam de roubar, 

matar, escravizar, trazer outros homens e 

algumas mulheres, numa sucessão de factos 

que também fazem a história, não sem 

deixarem alguma vergonha pelo caminho). O 

autor não assume, ainda assim, um discurso 

de denúncia, dedicando-se antes a encontrar 

na linha dos acontecimentos os pequenos 

gestos que ajudam a definir uma espécie de 

identidade carioca. Nessa identidade cabe 

tudo, do conquistador aos índios, dos escravos 

trazidos de África aos filhos da miscigenação, 

dos europeus com poucos hábitos de higiene 

aos locais que não concebiam o quotidiano 

sem dois ou três banhos diários. É no detalhe 

que está o que interessa a um autor capaz 

de abarcar séculos e construir através deles 

uma linha narrativa absolutamente familiar, 

mesmo para quem nunca pisou o Rio de 

Janeiro ou sequer o Brasil. Ruy Castro escreve 

como se tivesse vivido tudo aquilo, não de 

um modo ficcional, como quem imagina 

acontecimentos históricos antiquíssimos e os 

recria em tom romanesco, mas antes naquele 

jeito muito próprio de quem ama uma cidade 

e lhe conhece as histórias de tal modo que o 

que aconteceu se transforma em parte da sua 

vida. Que essa parte inclua um Carnaval no 

qual participou, um boteco onde realmente já 

bebeu uns quantos chopes, ou a chegada da 

corte portuguesa ao Brasil entre fatos quentes 

e cabeleiras insuportáveis e as escaramuças 

entre tupinambás, temiminós, portugueses e 

franceses não faz qualquer diferença. Tudo é 

parte de uma história que o autor faz sua e a 

cronologia não tem como evitá-lo.
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lamuriosa e evocativa. Quando engravidou, 

Ho Xuwen tomou a resolução de refazer as 

malas e rumar a Macau, onde o castelhano 

de Gabriela Lazario se infundiu na língua 

portuguesa como chá em água e o casal 

recuperou a felicidade conjugal. 

Os Pais

 

Quando o pai de Zhu Xuwen viu a sua 

mãe pela primeira vez, enquanto ambos 

percorriam a avenida San Ma Lou durante 

um passeio dominical (ele sozinho, de mãos 

nos bolsos; ela com o braço dado no seu pai, 

o juiz), as suas mãos gelaram e o seu peito 

contraiu-se numa dor aguda, magnética 

e, de certa forma, doce. Foi como se um 

punhal interior, embebido em mel, lhe 

tivesse atravessado o coração a partir de 

dentro. Sun Lazario Xuwen tinha dezasseis 

anos. Seguiu-a por entre os transeuntes, 

resguardando-se a uma distância cautelosa, 

até vê-la desparecer por entre os portões 

de uma casa apalaçada na Rua da Penha. 

Nessa noite foi incapaz de dormir. Saltou da 

cama com as ruas ainda desertas e escuras 

e montou uma vigília nevrálgica no portão 

da sua casa. Quando a viu finalmente 

sair, acompanhada por uma perceptora, 

retomou o seu encalço, desta vez até ao 

Colégio Santa Rosa de Lima. Nas semanas 

que se seguiram estudou metodicamente 

as suas rotinas até conseguir abordá-la 

a sós, depois de detectar uma lacuna na 

sua protecção aparentemente inexorável. 

Chamava-se Francisca. A paixão foi 

meteórica, shakespeariana e, de certa 

forma, lunar.

Quando o juiz descobriu o romance 

que se desenrolava, a sua ira foi controlada 

e declarativa, canalizada a uma solução 

sumária. Proibiu a filha de se voltar 

a encontrar com o amante e tomou 

precauções nesse sentido. Foi tarde demais: 

o seu ventre já lhe albergava um neto. 

Pensou em deportá-la para Portugal, mas 

não foi capaz. Resolutivo, mandou chamar 

Sun Lazario Xuwen e comunicou-lhe, com 

uma falsa serenidade, uma falsa serenidade 

caudalosa em cujas águas Sun se sentiu 

afogar, que ele tinha uma de três opções. A 

opção a) era contrair um casamento católico 

com a sua filha, a opção b) era contrair um 

casamento católico com a sua filha e a 

opção c) era contrair um casamento católico 

com a sua filha. É tudo aquilo que eu mais 

desejo, gaguejou Sun. No dia do casamento, 

o parto estava eminente. As mães dos 

noivos verteram lágrimas durante toda a 

cerimónia. Ho Shuwen esteve impassível 

(por vezes dos seus lábios surgia um sorriso 

etéreo de resignação) e o juiz Paes de 

Lima, de punhos cerrados, não conseguiu 

levantar os olhos das lajes da Igreja de São 

Lourenço. Só os noivos estavam felizes, uma 

felicidade incandescente, electroluminosa. 

Uma felicidade provisória e incerta, pensou 

o padre enquanto os casava. 

O Estado Larvar

 Uma semana depois, no dia 1 de 

Setembro de 1939, Zhu Paes de Lima Xuwen 

nasceu. Parecia um cavalo-marinho e o 

cordão umbilical quase que o estrangulava. 

O seu cabelo muito escuro e os olhos 

rasgados faziam-no lembrar um menino 

jesus filipino. A sua mãe não resistiu ao 

parto e morreu dois dias após dar à luz. O 

seu pai não resistiu à morte da sua mãe e, 

A Mãe

A mãe de Zhu Xuwen pertencia a uma 

longa linhagem de militares portugueses 

estabelecidos em Macau desde o primeiro 

quartel do século XIX. Entre os seus 

antepassados contam-se o tenente Julião 

Paes de Lima, que participou na batalha 

da Boca do Tigre, onde perdera um braço 

lutando contra os piratas; Vasco Paes de 

Lima, que combateu o exército imperial 

chinês ao lado do coronel Vicente Nicolau 

de Mesquita na batalha do Passelão, e o 

segundo-tenente Alfredo Paes de Lima, 

que desempenhou um papel determinante 

no bombardeamento marítimo da Ilha 

de Coloane – último reduto da pirataria 

chinesa em território macaense. O seu 

avô, o juiz António Paes de Lima, foi o 

primeiro da estirpe a escolher as leis em 

detrimento das armas. Licenciou-se em 

Coimbra (com a tese O Penhor Mercantil 

e a Dívida Comercial, 19 valores), foi juiz 

na comarca de Évora durante três anos, 

onde casou com Juliana Vilela, e voltou 

a Macau onde continuou a exercer a 

magistratura.  

O Pai

 

O pai de Zhu Xuwen era filho de Ho Xuwen, 

um chinês de Cantão que partiu para o 

Peru à procura de aventura e riqueza – 

e onde não encontrou nem uma coisa 

nem outra –, e de Gabriela Lazario, uma 

peruana de ascendência espanhola. Após 

o casamento, Ho Xuwen decidiu voltar 

para Cantão, mas Gabriela, que apenas 

dominava a sua língua mãe, não se adaptou 

à China, murchando num estado de tristeza 

O Chinês 
Sorumbático
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nos alvores do dia do seu funeral, encheu 

uma banheira de água quente e lancetou os 

pulsos no vapor. Após estes acontecimentos, 

o clima de escândalo trágico-burguês que 

reinava na casa do juiz deu lugar a uma 

atmosfera tumular, cavernosa, de capela 

mortuária. A sua avó materna entrou num 

luto profundo e enconventuou-se no seu 

quarto. O juiz Paes de Lima fez o mesmo, 

mas no seu escritório, que só abandonava 

para fazer o trajecto casa-tribunal-casa. 

E no tribunal, as suas sentenças judiciais, 

ainda que dentro dos limites da legalidade 

e da proporção, adornaram-se de um halo 

dantesco de vingança para com o mundo 

que lhe granjeou a fama de sanguinário 

processual. 

 Zhu Xuwen passou os seus 

primeiros anos numa constante alternância 

entre as casas dos dois avós. Os avós 

paternos concediam-lhe uma atenção de 

filho tardio e Gabriela Lazario preparava-

lhe papa a la huancaína. Por seu turno, os 

avós maternos não lhe obsequiavam afectos 

de maior e entregavam-no aos cuidados 

de uma criada, que lhe ministrava, em 

doses iguais, patuá e colheres de sopa de 

lacassá. O juiz Paes de Lima e Ho Xuwen 

encontravam-se de modo incipiente, mas 

regular, para discutirem o futuro do neto. 

Como nenhum dos dois cedia em abrir 

mão da sua quota de guarda partilhada, 

chegaram ao acordo, por sugestão do juiz, 

de o inscrever no Seminário de São José. 

O seminário era uma construção jesuíta 

do século XVI. De um ângulo comercial, 

tratava-se de uma empresa com mais 

patrões que empregados – mais padres 

que seminaristas – um castelo de gigantes 

devoluto nas vésperas de declarar falência. 

Os padres encarregados da sua educação 

tratavam-no pelo apelido materno e, na 

vez de Zhu, chamavam-lhe João, como o 

apóstolo. Xuwen deu mostras de possuir 

uma memória e raciocínio prodigiosos e 

uma facilidade inata para aprender todo o 

tipo de disciplinas. Cumpria os seus deveres 

espirituais com um sentido de diligência 

escrupuloso, porém, havia algo nele que 

inquietava os seus encarregados: realizava 

todas as suas tarefas com uma certa apatia 

mecânica que, aliada aos seus olhos 

glaciares (a única característica genética 

que herdara da mãe), lhe conferia uma 

aura perturbadora de autómato solitário. 

Quando Xuwen tinha catorze anos, um 

padre depositou-lhe um caderno nas mãos. 

João, disse-lhe, escreve um diário, faz bem 

aos pensamentos. Xuwen contemplou o 

caderno virgem com um olhar turvo, como 

se resolvesse uma charada plasmada na 
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sua capa lisa. Escreve sobre a tua família, 

sobre Deus, sobre tudo o que quiseres, 

continuou o padre. Meses mais tarde, 

num dia ocasional, o padre acercou-se de 

Xuwen e, pousando-lhe a mão no ombro, 

perguntou-lhe como corriam as evoluções 

do seu diário. Já o acabei, respondeu Xuwen 

antes de lho estender. Nessa noite, ao ler os 

seus pensamentos, o padre perdeu a conta 

das vezes que desenhou o sinal da cruz. 

Não havia nada de amoral no seu conteúdo, 

mas sim uma dissecação crua, indigesta 

e demasiado lúcida dos factos que, na 

opinião do padre, fazia inveja ao pecado. 

Xuwen contrapunha, numa constante 

alternância, os três universos que conhecia: 

o seminário e as casas dos avós. Opunha-

lhes a arquitectura, a mobília, os hábitos, os 

barulhos, enfim, tudo o que os seus sentidos 

conseguiam percepcionar. Discorria sobre 

as fotografias que desenterrava das gavetas 

da casa materna, sobre as poses militares 

dos espectros atávicos pendurados nas suas 

paredes, sobre a qualidade de enferma da 

avó e sobre o choro abafado do juiz; sobre 

a quase absoluta ausência de um rasto 

da existência do seu pai na casa paterna e 

sobre os jogos psicológicos com que a avó 

peruana, através de insinuações, o incitava 

a tratá-la por madre; sobre o seminário, 

sobre o ambiente mental do seminário, 

sobre o quotidano totalitário e marcial do 

seminário e sobre os entardeceres mais 

tristes do mundo que via das janelas do 

seminário...Quando finalizou a leitura, 

depois de lhe tomar o peso das palavras 

na escuridão puritana dos seus aposentos, 

o padre chegou a duas conclusões. A 

primeira era que Xuwen jamais exerceria 

o sacerdócio; a segunda era que a ideia 

do diário tinha sido um erro e que daí em 

diante seria necessário afastar Xuwen de 

futuros impulsos caligráficos. 

 Com dezoito anos Zhu Xuwen 

atingiu a sua altura definitiva de 1.61m. O 

reitor do seminário comunicou ao juiz Paes 

de Lima que o rapaz, apesar de bom cristão, 

não estava espiritualmente apto para ser 

ordenado. Mas que não havia razões para 

alarme. A sua mente matemática encerrava 

um imenso potencial académico e, na 

opinião generalizada dos seus tutores, uma 

universidade na Metrópole flanquear-lhe-ia 

um futuro digno do apelido que carregava. 

Quando Xuwen partiu para Portugal, os 

padres e os avós tiveram a sensação de que 

estavam a lançar um fardo ao mar. 

O Gonzo

 Foi recebido em Lisboa por um 

diácono que lhe fez um périplo pela cidade. 

Levou-o ao Chiado, à Sé (onde assistiram 

a uma missa) e daí à Rua da Palma, onde 

lhe esperava um quarto sem janela numa 

residência católica. No dia seguinte, o 

mesmo indivíduo acompanhou-o ao 

Instituto de Ciências Económicas e 

Financeiras e auxiliou-o na sua inscrição. 

Xuwen achou Lisboa muita luminosa, de 

uma claridade que cegava. Desde o primeiro 

dia, preferiu os vultos sombrios, que os 

prédios projectavam sobre a brancura das 

ruas, às praças abertas em que o calcário 

da calçada comunicava directamente com 

o sol. Com efeito, os cafés afiguraram-se-

lhe, desde essas primeiras impressões, 

cavernas convidativas, tugúrios idílicos 

para a satisfação dos seus desejos de treva. 

Começou por frequentar o café Herminius, 

que ficava a dois passos da residência, na 

avenida Almirante Reis. Tinha boas torradas 

com manteiga, mas os galões não se 

perfilavam com o seu paladar (demasiado 

café). Em todo o caso, o que mais o atraía 

no Herminius, para lá do sensação de 

isolamento, não eram os comestíveis, mas a 

clientela que o frequentava – heterogénea: 

ora familiar, ora, ainda que dentro do 

espartilho da época, refractária. 

 Em menos de um ano Xuwen 

perdeu o interesse pela universidade e 

dedicou-se a escrever o seu diário, na 

penumbra da residência, e a vagabundear 

por Lisboa à procura de cafés propícios a 

um estudo de costumes. Também ocupou o 

tempo com leituras desorientadas e sôfregas 

na biblioteca municipal, onde consumia 

Chesterton e Gil Vicente, indistintamente, 

maravilhado pela descoberta de literatura 

extraterrestre para lá da selecção presbítera 

do seminário. Certo dia em que estava 

sentado num banco da Avenida da 

Liberdade a ler A Dama Das Camélias, de 

Alexandre Dumas filho, um indivíduo muito 

míope, que Xuwen conhecia de vista do café 

Royal, acercou-se dele e sem dizer uma 

palavra ficou a inspeccionar o livro. Por 

instantes, Xuwen teve a sensação de ambos 

estarem absortos pela mesma leitura. 

Isso é uma panasquice, disse por fim, e 

apresentou-se, Luiz Pacheco. Mas é um livro, 

posto que, é um objecto sagrado, volveu 

Xuwen. Correcto, correctíssimo, respondeu 

o intruso. Acto contínuo dirigiram-se 

para uma mercearia onde Luiz Pacheco 

comprou um cacho de bananas. Depois 

desceram até ao Rossio e entraram no Café 

Gelo, que Xuwen conhecia vagamente, de 

ouvido. Juntaram-se a uma mesa animada, 

a um canto. Luiz Pacheco distribuiu 

uma banana por cada um dos presentes. 

Alimento altamente energético e nutritivo, 

afirmou Pacheco, justificando a oferta, e 

apresentou-lhes Zhu Xuwen com honrarias 

de velho amigo. Xuwen acomodou-se entre 
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Pacheco e Carlos Wallenstein. À sua frente 

Ernesto Sampaio bebericava uma cerveja, 

Rodrigues da Silva pescava um tremoço com 

a pinça dos dedos e, à direita deste, Mário 

Cesariny dissertava sobre Garcia Lorca. Luiz 

Pacheco contradisse todas as considerações 

que Cesariny advogou acerca da poesia do 

espanhol. Carlos Wallenstein concordou 

com duas das suas objecções e desviou a 

conversa para a sua concepção cénica de 

Bodas de Sangue. Luiz Pacheco voltou à 

carga, desta vez num tom provocatório que 

não foi indiferente a Cesariny, e afirmou 

que Lorca era um dramaturgo que escrevia 

poesia, e não o contrário, e que além disso 

era um larilas. Cesariny atirou a casca da sua 

banana para cima da mesa. Luiz Pacheco 

levantou-se, muito ofendido pelo outro ter 

ficado ofendido, e encaminhou-se para o 

balcão. Deu instruções claras ao empregado 

para meter o seu copo de vinho tinto na 

conta do chinês e saiu porta fora soltando 

impropérios para a rua. 

 Desde esse dia, Xuwen frequentou 

o Café Gelo em detrimento de todos os 

outros. A sua presença animou as tertúlias 

que ali se faziam, mais pelo exotismo da 

sua figura do que pelas suas intervenções 

onomatopaicas. Alcunharam-no de Chinês 

Sorumbático, graças a um artigo com o 

mesmo nome, publicado por Luiz Pacheco 

num pasquim de crítica literária. Xuwen 

cotejara parcelas do seu diário imorredouro 

e remendara-as com a agulha de uma 

narrativa policial. A sua trama cogitava à 

volta de um crime por resolver, um cadáver 

misterioso que aparecia na biblioteca 

municipal, na secção dos romances 

estrangeiros. Quando o concluiu, Xuwen 

entregou o manuscrito a Pacheco com o seu 

título definitivo – Requiem Artificial (188 

páginas) –, pois apreciava a sua campanha 

editorial, mas Pacheco rejeitou a sua edição 

argumentando falta de meios. Ainda assim, 

encaminhou-o para uma editora clandestina 

chamada Elementária (tiragem de 200 

exemplares em policopiado) e obsequiou-

lhe uma crítica numa resenha literária. 

Pacheco descreveu “O baptismo de letras do 

neófito (Xuwen)...” como um acontecimento 

“...mais ou menos cabalístico”. Destacou a 

sua “...afinada sensibilidade julgadora...” 

mas pôs em questão “...os seus postulados 

estéticos e filosóficos.”: acusou-o de ser “...um 

saloio afrancesado, no geral, e um epígono 

surrealistóide, no particular”. Por fim, 

gabou-lhe o faro para as referências, para 

“...se alumiar pelos escritores canonizados...” 

uma vez que “...ninguém começa do zero”.  

 Após a circulação do artigo, 

lido em voz alta no Café Gelo por Hélder 

Macedo, Xuwen entrou em guerra com 

Luiz Pacheco. Essa ruptura granjeou-lhe 

a estima e o respeito de vários escritores 

que, por motivos análogos, partilhavam a 

sua antipatia pelo editor. Encetou, então, 

um grande leque de relações epistolares 

com poetas e pintores, duas das quais 

se destacaram das demais pelo carácter 

duradouro: correspondeu-se com João Neto 

até à morte deste, e com Cruzeiro Seixas até 

à sua própria morte. No ano seguinte, a 

Elementária lançou a sequela de Requiem 

Artificial – O Anjo em Chamas (261 páginas, 

tiragem de 600 exemplares em policopiado). 

Neste segundo tomo, Xuwen voltou a aflorar 

o crime da biblioteca, mas apenas como 

pano de fundo. A narrativa centra-se no 

personagem de um bibliotecário que se 

propõe a resolver o crime arquivado, mas 

que, no decorrer das suas investigações, se 

vê a si mesmo a ser investigado. O seu final 

é críptico, enigmático e alucinogénico. Não 

é possível saber se o bibliotecário descobre 

o assassino, se morre antes de o revelar, ou 

se é ele o próprio autor do crime. Xuwen, 

previdente, deixou margem para um 

terceiro volume da saga que, todavia, jamais 

viu a estampa. Ao contrário de Requiem 

Artificial, O Anjo Em Chamas esgotou-se 

com facilidade e quase foi precedido por 

uma reedição do primeiro livro, a pedido 

dos leitores. 

 Em 1962, Xuwen testemunhou 

a carga policial que entrou no Café Gelo, 

com os cassetetes ao alto, distribuindo 

bastonadas na clientela. Deu mostras de 

uma absoluta falta de coordenação motora 

ao arremessar um açucareiro metálico que, 

na vez de acertar num mandatário da PIDE, 

desenhou um arco perfeito e embateu na 

cabeça de um reformado impávido, que lia 

a página necrológica de um jornal – o único 

ferido grave resultante da rusga. Proibidos 

de voltar a entrar no Café Gelo, Xuwen 

acompanhou naturalmente a diáspora dos 

iconoclastas até ao Café Montecarlo, no 

Cais de Sodré. Frequentou, em paralelo, 

a casa da Natália Correia, a convite desta, 

ainda que não por muito tempo. De um dia 

para o outro, Xuwen cansou-se de Lisboa. 

Visitou o Porto, onde os barcos rabelos 

encavalitados ao largo das duas margens 

do Douro lhe lembraram os juncos de velas 

recolhidas da Baía de Porto Grande. Em 

1963 decidiu voltar a Macau, mas por um 

conjunto de razões (todas elas de ordem 

financeira) o seu regresso foi objecto de 

sucessivos adiamentos e só se materializou 

em 1965. Durante os anos que precederam 

a sua partida para o Oriente, Xuwen 

trabalhou como estivador no porto de 

Lisboa e escrevinhou a sequela de O Anjo 

Em Chamas. Atribuiu-lhe o título provisório 

de Juiz de Cristal e situou a acção, no espaço 

e no tempo, antes dos acontecimentos 

de Requiem Artificial. Todavia, as suas 

tentativas de narrar o assassinato soaram-lhe 

hipócritas, falsas, demasiado especulativas, 

pelo que decidiu abandonar o manuscrito.

O Regresso

 Em Setembro de 1965, Xuwen 

desembarcou em Macau e encontrou o 

palacete dos Paes de Lima desabitado. Após 

uma investigação sumária descobriu que o 

juiz Paes de Lima morrera dois anos depois 

da sua partida, vítima de uma congestão 

pulmonar, e que a sua avó, vendo-se viúva, 

regressara para o Alentejo, para casa de uma 

irmã. Dos avós paternos não encontrou 

sequer uma pista que pudesse conduzi-

lo ao seus respectivos paradeiros. Melhor 

assim, pensou. Arrendou um quarto no 

Beco do Lilau e conseguiu um emprego 

como recepcionista no Macau Palace, um 

hotel-casino flutuante que se assemelhava, 

deliberadamente, a um pagode budista de 

três andares – e que se lhe afigurou uma 

versão oriental dos barcos a vapor que sobem 

e descem o Mississípi nos livros de Mark 

Twain. Acompanhou, através da imprensa 

portuguesa local e dos dazibao chineses, 

que se contradiziam mutuamente, os 

prelúdios do motim 1 2 3. Com efeito, no dia 

3 de Dezembro de 1966 chegou a introduzir-

se, como membro mudo, numa procissão 

revoltosa que se encaminhava para o Leal 

Senado, entoando cânticos pró-maoístas 

contra a administração portuguesa. Essa 

experiência serviu-lhe de inspiração para 

Os Reinóis De Porcelana (289 páginas, 1969), 

publicado em Portugal e veiculado pelo 

governo português como propaganda pró-

colonialista, onde narra os acontecimentos 

do motim vistos da perspectiva de um 

advogado, parcialmente inspirado no seu 

avô materno. Quatro anos depois publica 

Trópico Vermelho (326 páginas, 1973), onde 

volta a abordar o motim, desta vez pelos 

olhos de um professor primário chinês; livro 

que teve eco em todo o mundo socialista e 

que no decorrer da década se viu traduzido 

para vários idiomas. 

 Em meados da década de 70, 

Xuwen foi promovido a croupier no Macau 

Palace, vindo depois a desempenhar 

essas mesmas funções nas mesas de 

blackjack do Hotel Estoril. Em total 

desconhecimento de que gastava o grosso 

dos seus rendimentos em prostíbulos 

e jogos de azar, nas ruas de má morte 

adjacentes ao Porto Exterior, os seus 

patrões apreciavam a sua discrição. 

No final dos anos 70, Xuwen decidiu 

finalizar o manuscrito inacabado de 

Juiz de Cristal. Sentindo que as suas 

tentativas de descrever o assassinato 

continuavam a resultar insinceras, optou 

por cometer um assassinato real, para 

poder conhecer a sensação de matar uma 

pessoa antes de a plasmar no papel. A 

vítima foi uma prostituta sem dono, que 

estrangulara e abandonara numa ruela 

secundária. Quando finalizou o livro (266 

>>>

páginas), Xuwen, peremptório, rejeitou 

a sua publicação, temendo uma possível 

conexão dilatória entre a sua pessoa 

e o homicídio. Em 1985 publicou uma 

colectânea de oito contos passados em 

Macau durante o século XVI, Contos Sino-

Portugueses (121 páginas). Cada um dos 

contos é acompanhado por uma aguarela 

de Luís Demée, que Xuwen conheceu 

numa mesa de jogo do Hotel Estoril, e a 

quem dedicou a obra. O ano de 1988 viu 

nascer a sua opera magna, Paraíso Adiado 

(482 páginas), onde relata a odisseia 

marítima de uma família de refugiados 

vietnamitas, desde o dia em que se 

lançam ao mar no porto de Haiphong, 

até ao momento em que avistam a Ilha de 

Coloane. 

 A década de 90 foi para Xuwen uma 

longa passadeira vermelha. Abandonou o 

trabalho de croupier e viveu exclusivamente 

dos seus direitos de autor. Os seus livros 

venderam-se como salsichas e viajou pelo 

mundo em constante aclamação. Visitou 

Istambul, a convite de Yashar Kemal, 

Stratford-upon-avon, em cujas ruas evocou 

a presença de Shakespeare, e Paris, onde 

trocou um almoço com Le Clézio pelo 

Louvre e pela Disneyland. Recebeu o grau 

de doutor Honoris Causa pela Universidade 

de Edimburgo em 1995 e deu palestras 

em Turim, Cambrige, Bucareste, Boston, 

São Paulo, Lisboa, Salamanca, Roterdão e 

Colónia.  

A Liberdade Final

 Enforcou-se no entardecer 

metálico do dia 20 de Dezembro de 1999, 

na sua casa na Ilha da Taipa, com 60 anos, 

depois de reler e organizar as 4882 páginas 

do seu diário.

OBRAS PUBLICADAS

Requiem Artificial

O Anjo em Chamas

Os Reinóis de Porcelana

Trópico Vermelho

Contos Sino-Portugueses

Paraíso Adiado

OBRAS POR PUBLICAR

Diários I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Juiz de Cristal
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Primeira tradução de um livro de Yu Hua em 
português, Crónica de um Vendedor de Sangue 
acompanha a vida de Xu Sanguan, um trabalhador 
de uma fábrica de seda, durante os anos duros do 
governo de Mao Tsé Tung. Uma espécie de ópera 
em formato de romance, cruzando a realidade 
histórica com a trama de quotidianos que não 
costumam figurar nos livros de História.

O novo romance de Rui 
Zink já chegou às livrarias 
e promete, de acordo com 
nota da editora, responder 
“à mais crucial questão 
do século XXI. A saber: o 
futuro vai ser bem ou mal 
passado?” Na sequência 
de uma tetralogia 
que reflectia sobre a 
contemporaneidade, 
O Livro Sagrado da 
Factologia tem na religião 
matéria para novas 
reflexões.

Uma menina encontra um 
peixe e decide levá-lo para 
casa, construindo-lhe um 
aquário; assim começa 
uma história sobre a 
amizade e a aprendizagem 
em torno dela. O livro de 
Cyntha Alonso integrou 
a selecção da Feira do 
Livro de Bolonha 2016 e 
da American Society of 
Illustrators.

Com a sua habitual erudição 
pontuada pela ironia e pelo 
humor, Onésimo Teotónio de 
Almeida reflecte neste livro 
sobre a cultura portuguesa 
e a sua identidade, 
abordando temas como a 
língua, a literatura, os mitos 
fundadores e a inevitável 
saudade, para além dos 
medos e dos valores que 
vão moldando Portugal e os 
portugueses.

Onésimo Teotónio 
de Almeida
A Obsessão 

da Portugalidade
Quetzal

No centro do romance de 
João Reis está uma avó 
russa, sobrevivente de 
Chernobyl e emigrante 
no Canadá. A narrativa é 
contada na perspectiva 
do seu neto, que procura 
todos os caminhos 
possíveis para alcançar 
uma hipótese de cura, 
atravessando, na 
caminhada, os muitos 
sobressaltos da segunda 
metade do século XX, entre 
os continentes europeu e 
americano.

A E-Primatur tem sido 
responsável por várias 
novas traduções e edições 
de clássicos há muito 
desaparecidos das livrarias 
portuguesas. Neste volume, 
acompanhamos Robinson 
Crusoe depois de abandonar 
a ilha que o tornou famoso, 
num percurso que inclui 
passagens por Madagáscar, 
China, Sudoeste asiático e 
Sibéria.

João Reis
A Avó e a Neve Russa

Elsinore

Daniel Defoe
As Novas Aventurasde 

Robinson Crusoe
E-Primatur

A partir da exposição 
homónima, André Carrilho 
reuniu uma série de 
trabalhos neste livro, que 
inclui cartoons sobre o 
ataque ao jornal Charlie 
Hebdo, a morte de 
Muhammad Ali e os quinze 
anos do 11 de Setembro de 
2001. A edição é impressa 
em risografia, com capa 
serigrafada, e é muito 
limitada.

Depois de vencer o 
Pulitzer com o romance 
The Sympathizer, o autor 
que divide as suas raízes 
entre os Estados Unidos 
da América e o Vietname 
regressa com um 
conjunto de contos cujas 
personagens têm em 
comum o facto de serem 
refugiadas, procurando 
uma nova casa na 
América sem conseguirem 
desligar-se do seu 
passado no Vietname.

Historiadora com várias 
obras dedicadas à Rússia, 
Catherine Merridale recria 
neste livro a viagem 
de Lenine a partir do 
exílio, em Zurique, até 
Petrogrado. O ano é o 
de 1917, a viagem cruza 
uma Europa em derrocada 
por causa da guerra e a 
chegada de Lenine ao seu 
país será, naturalmente, 
um dos antecedentes da 
Revolução de Outubro.

André Carrilho
Uppercut

Stolen Books

Viet Thanh Nguyen
The Refugees

Grove Press

Catherine 
Merridale

Lenine no Comboio
Temas e Debates

Rui Zink
O Livro Sagrado 

da Factologia
Teodolito

Cynthia Alonso
Aquário

Orfeu Negro

O novo romance de Júlia 
Nery reflecte as mudanças 
recentes na sociedade 
portuguesa, assumindo 
a nova emigração como 
tema. Um grupo de amigos 
acaba os estudos e vê-se na 
necessidade de abandonar o 
país para encontrar trabalho, 
acabando por construir a sua 
vida em diversos pontos do 
mundo.

Júlia Nery
Ei-los que Partem

Sextante

Yu Hua
Crónica de um Vendedor de Sangue

Relógio d’Água
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Jorge Santos Alves 
e Rui Simões

Macau – Roteiros 
de Uma Cidade Aberta

Instituto Internacional 
de Macau

Um novo guia turístico sobre 
Macau, suprindo uma lacuna 
editorial há muito notada, estes 
roteiros percorrem a história e a 
cultura da cidade, da gastronomia 
à religião, do património edificado 
às múltiplas identidades 
que compõem o território

12. 

Nova edição de um texto 
originalmente publicado no 
jornal Comércio do Porto, em 
1920, que percorre os episódios 
conhecidos das várias presenças 
de Fernão Mendes Pinto em 
terras japonesas, sempre 
partindo de A Peregrinação, 
obra pela qual Wenceslao 
de Moraes demonstra uma 
devoção sem fim.

Wenceslau de Moraes
Fernão Mendes Pinto 

no Japão
Livros de Bordo

O título parece o de um livro de 
auto-ajuda e talvez seja. A partir 
do espólio de Fernando Pessoa, 
os autores percorrem os temas 
mais diversos, mostrando que 
os papéis deixados pelo poeta 
podem ser uma espécie de tábua 
de salvação para quem encontra 
na leitura um modo de se 
relacionar com o mundo. 

Carlos Pittella e 
Jerónimo Pizarro

Como Fernando Pessoa 
Pode Mudar a Sua Vida

Tinta da China

Acompanhando a exposição que 
se mostra na Fundação Calouste 
Gulbenkian até Junho próximo, 
este livro é simultaneamente 
um catálogo e uma nova peça 
fundamental sobre a obra e 
a vida de Almada Negreiros, 
incluindo nas suas páginas 
nove ensaios de especialistas de 
diferentes áreas e a reprodução 
de obras inéditas do artista.

VVAA
Almada Negreiros: Uma 

maneira de ser moderno
Fundação Calouste 

Gulbenkian/ Documenta

Depois do livro de contos 
Vidadupla, publicado há três 
anos, Sérgio Godinho estreia-se 
agora no romance. No centro 
da narrativa, duas personagens 
(Eugénia e Artur), um suicídio 
e uma história de vida capaz de 
abalar alguns cânones sociais.  

Sérgio Godinho
Coração Mais 

Que Perfeito
Quetzal

O novo romance de Mário 
Cláudio põe em causa a 
autoria de Luís de Camões 
relativamente a Os Lusíadas, 
dando eco a algumas discussões 
há muito arredadas do espaço 
mais mediático da língua 
portuguesa numa ficção onde 
a erudição filológica e o humor 
convivem sem conflito.

Mário Cláudio
Os Naufrágios 

de Camões
Dom Quixote

Navegar é preciso

//extramuros.me

. Asian Cha apresenta-se como o primeiro e 

único periódico literário on-line escrito em inglês 

a partir de Hong Kong. No blog desta publicação 

pode aceder-se a cada um dos números 

trimestrais da Asian Cha, percorrendo as suas 

páginas onde pode ler-se ficção, poesia, críticas, 

pré-publicações e não-ficção, incluindo também 

fotografia e artes gráficas. As colaborações 

têm as mais diversas origens, sendo que os 

autores asiáticos, por nascimento ou ‘adopção’, 

predominam. Para além das revistas publicadas 

a cada três meses, o blog mantém actualizações 

regulares com notícias sobre literatura, pequenas 

contribuições literárias e uma atenta publicação 

de anúncios relativos a toda a espécie de 

publicações, concursos e sessões de leitura em 

Hong Kong, principalmente, mas também em 

vários outros locais da Ásia. 

A par com o blog, a página de facebook deste 

projecto, Cha: An Asian Literary Journal, é 

um verdadeiro ponto de encontro para quem 

quer acompanhar a produção em inglês 

(originalmente ou em tradução) de autores 

asiáticos, entre escritores firmados e possíveis 

promessas da literatura da região. Todos os dias 

há novas entradas, dando conta de mais um 

projecto colectivo, um intercâmbio com revistas 

on-line de outras paragens ou alguma sessão 

literária, como a que aconteceu em Hong Kong 

no dia 22 de Fevereiro, dedicada à poesia africana 

(Honoring Poets of the African Disapora).

O próximo número da Asian Cha será dedicado 

ao Japão, com publicaão prevista para Junho deste 

ano. Até ao próximo dia 31 de Março, a redacção 

aceita propostas para colaborações através do 

e-mail submissions@asiancha.com.

https://chajournal.wordpress.com

Preso num campo de trabalho 
durante 14 anos, desde 1957, 
o estudante de medicina Xu 
Hongci não só conseguiu escapar 
do seu cativeiro como sobreviveu 
para contar a história. O livro 
é uma tradução do jornalista 
sueco Erling Hoh, a partir da 
versão chinesa publicada por 
Lee Bo (um dos cinco livreiros 
desaparecidos de Hong Kong no 
fim de 2015).

Xu Hongci
No Wall Too High:  
One Man’s Daring 

Escape From Mao’s 
Darkest Prison

Sarah Crichton Books


