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B R E V E S E D I T O R I A L

Novas vozes 
da literatura europeia

D
esenvolvido pela organização Literature Across 

Frontiers (LAF), o projecto New Voices anuncia pelo 

segundo ano consecutivo uma lista de dez nomes de 

autores em início de carreira que valerá a pena acompanhar 

no futuro. Os nomes foram apresentados durante a última 

edição da London Bookfair e, com o apoio da LAF, terão 

oportunidade de divulgar o seu trabalho numa rede de 

festivais e encontros literários espalhados pela Europa, 

contactando com leitores, tradutores e agentes de diversos 

países. Nos próximos dois anos, ouviremos falar de Andrei 

Dósa (Roménia), Arvis Viguls (Letónia), Asja Bakić (Bósnia), 

Bronka Nowicka (Polónia), Charlotte Van den Broeck 

(Bélgica), Llćr Gwyn Lewis (País de Gales), Manuel Astur 

(Espanha), Nathalie Ronvaux (Luxemburgo), Sophie Divry 

(França) e Steinunn G. Helgadóttir (Islândia).

Apostas chinesas
para o ano editorial

C
om um mercado editorial avaliado em 13 mil milhões 

de dólares (US), a China publica anualmente cerca de 

440.000 novos títulos, isto se contabilizarmos apenas 

as editoras oficiais, deixando de fora os milhares de projectos à 

margem do controle estatal que vão vingando na distribuição 

mão a mão e nas livrarias independentes. Na recente edição 

da feira do livro de Pequim, vários agentes editoriais chineses 

apresentaram as suas apostas de publicação para este ano. 

De entre os muitos livros apresentados, destaque para Qing 

Niao, de Li Jingze (Yilin Press), uma colecção de contos que 

têm como tema comum a visita de estrangeiros à China, 

Wang Cheng Ru Hai (People’s Literature Publishing House), 

o novo romance de Xu Zechen, uma parábola em torno da 

poluição atmosférica e a sua influência nos novos modos 

de habitar uma cidade, e a edição especial que assinala o 

vigésimo aniversário da publicação de Niu Niu, livro de 

Zhou Guoping que foi bestseller nos anos 90 e que se constrói 

a partir do registo diarístico de uma mulher que sabe que vai 

morrer brevemente.

F
echar a edição de um suplemento 

de livros duas semanas depois de ter 

terminado o festival literário de Macau é 

ingrato. A imprensa local acompanhou sessões, 

entrevistou autores, registou momentos. Apesar 

disso, ficaram histórias por contar, como a do 

vencedor do concurso de contos promovido 

pelo Rota das Letras, Loi Chi Pang, que calha 

ser igualmente o director do Museu de Macau, 

ou a do romance em que Dorothy Tse vem 

trabalhando nos últimos anos e cuja estrutura 

vai mudando ao ritmo das alterações sociais e 

políticas de Hong Kong. São duas histórias com 

rumos muito distintos, mas que partilham, na 

escrita, a atenção dada à cidade que as enforma: 

Macau, no caso de Loi Chi Pang, Hong Kong, 

para Dorothy Tse. E em ambos os casos vemos 

o modo como estes territórios vizinhos têm 

mudado nos últimos anos, alterando muito 

mais do que a sua skyline e criando em quem os 

habita a necessidade de reflectir sobre o rumo 

a tomar, com todas as hipóteses em aberto, da 

alienação à entrega, passando pela fuga. São 

esses os dois destaques desta edição, depois de 

um festival literário que, entre tantos dias cheios 

de conversas, debates, sessões de leitura e 

cinema, trouxe Yu Hua a Macau, ouviu Benjamin 

Moser falar de Clarice Lispector com devoção e 

deu o palco às sempre eternas canções de Sérgio 

Godinho e ao seu romance acabado de publicar. 

Neste número, estreamos uma colaboração 

regular de Yao Feng em formato de crónica 

visual e poética e abrimos a secção de crítica 

às leituras de Manuel Afonso Costa, a partir das 

colecções da Biblioteca Pública de Macau. Para 

o mês que vem, outras novidades chegarão a 

estas páginas. Até lá, boas leituras.

2. .3

Yu Hua em português

D
epois de Crónicas de Um Vendedor de Sangue, com 

tradução de Tiago Nabais, que chegou às livrarias 

há menos de um mês, a Relógio d’Água anunciou 

a publicação de mais dois livros de Yu Hua em português. A 

editora confirmou ao Parágrafo que China em Dez Palavras 

sairá no próximo mês de Junho, igualmente com tradução 

de Tiago Nabais, e que Viver será publicado mais tarde, 

ainda sem data definida, com tradução de Márcia Schmaltz.

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

E S C R I T A  N A  B R I S A

Praça

Y A O  F E N G

Esta madrugada acordei mais cedo do 

que as gaivotas, ou estive acordado pela 

noite toda . Diria que a insónia também 

é um modo de amar uma cidade ou 

uma pessoa. Então, consegui ver o céu, 

tão espectacular que chegou a semear 

nuvens na terra, e ver uma praça tão 

silenciosa que parece só pertencer a mim 

e às gaivotas.

Sim, amo esta cidade, embora não seja 

daqui. Provavelmente por esta razão vi 

o que os lisboetas viram ou não viram: 

o rei José I, cansado de estar imóvel 

secularmente no seu cavalo e de olhar 

sempre para o mesmo mar, desceu do 

cavalo, tirou o corselete e o capacete, e 

trocou as botas por um par de sapatilhas 

desportivas, começando a correr pela 

praça como um corredor matinal. Ele 

precisa mesmo de relaxar o corpo inerte 

e as pernas inchadas.

Respirando o ar fresco e bem cheiroso de 

chuva e de folhas, sei que ainda faltam 36 

dias para os jacarandás florescerem...
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É a segunda vez que Loi Chi Pang vence 
o concurso de contos promovido 
pelo festival literário Rota das 

Letras, na categoria de contos em língua 
chinesa. Em 2013, o seu conto “Pequena 
Loja” foi escolhido e publicado no volume 
Dois Dará, editado no ano seguinte. Agora, 
foi a vez de “O Absurdo da Galinha”, uma 

as suas mudanças com o olhar crítico de 
quem conhece a história e as histórias que 
se guardam no território e que nem sempre 
são visíveis por entre o desenvolvimento 
urbanístico, a agitação dos negócios e a 
necessidade sempre urgente de conquistar 
mais terra ao mar.

Depois da entrega do prémio, que 
recebeu das mãos de Ana Paula Cleto, da 
Fundação Oriente, na última sessão do 
Rota das Letras deste ano, Loi Chi Pang 
conversou com o Parágrafo, deixando 
clara a relação entre a cidade onde nasceu 
e vive e a sua escrita. «Sendo Macau uma 
cidade pequena, as pessoas têm alguma 
dificuldade em expressar-se. À superfície, 
tudo parece muito calmo, normal, rotineiro, 
mas quando alguma coisa é desencadeada 
por algo aparentemente insignificante, as 
coisas pequenas e insignificantes alteram-
se e transformam-se em algo absurdo. 
À superfície, parece tudo calmo, mas às 
vezes basta um gatilho.» É esse gatilho que 
vemos surgir logo no início do conto com 
que venceu o concurso, um momento de 
desvario protagonizado por Ming, que, no 
fim de um banquete de casamento onde 
tudo parecia ter corrido bem, ameaça o 
noivo, seu filho, com uma faca de cozinha. 
Ressentimentos, traumas e histórias mal 
resolvidas são, a partir daí, trazidas ao 
corpo do texto, mostrando a complexa 
teia de relações de família e o modo como 
a proximidade ajuda a cimentar o rancor. 
«Em cidades muito grandes, é mais fácil 
criar outro tipo de histórias, mas aqui, 
precisamente por causa da proximidade 
física entre as pessoas, é mais difícil 
expressarmo-nos. Por exemplo, haverá 
coisas que eu gostaria de dizer às pessoas 
que me são mais próximas, mas por isso 
mesmo penso duas vezes e acabo por 
guardá-las para mim próprio. Deste modo, 
expressamo-nos menos e habituamo-nos a 
achar que as coisas são todas normais, mas 
na verdade basta um pequeno motivo para 
transformar as coisas em algo absurdo.»

À medida que a discussão entre Ming 

e os diferentes elementos da sua família se 
desenvolve no conto, numa escrita onde o 
sarcasmo e o humor apoiam um trabalho 
de linguagem muito focado nas relações e 
nos equívocos que delas nascem, Macau vai 
ganhando espaço enquanto personagem 
omnipresente. O preço das casas, o 
desaparecimento de algumas tradições e a 
mudança acelerada da sociedade começam 
a imiscuir-se na discussão familiar: 

O noivo bufou de desdém. “Pai, eu 
escutei-o durante anos. Dois mil dólares por 
metro quadrado era caro para si. Quatro mil 
por metro quadrado era caro. Seis mil por 
metro quadrado era caro. Bem, agora é nove 
mil por metro quadrado, e você considera 
demasiado. Eu sei que é caro, claro que sei, 
mas no futuro sê-lo-á ainda mais. Este 
é o Monte Carlo do Oriente, o parque de 
diversões do mundo, onde o dinheiro é gasto 
do pé para a mão. O pai ainda acha que 
este é o Macau de outrora.” Neste instante, 
o tempo parou. Certamente este não era o 
Macau que conhecíamos. Já não podemos ir 
às Ruínas de São Paulo porque estão cheias 
de turistas. Não podemos comprar um 
apartamento porque o sector imobiliário 
está descontrolado. Não podemos ser nada 
excepto impessoais porque os bairros 
ficaram mais complicados. Não podemos ser 
condescendentes com o comércio tradicional 
porque o que agora existe são cadeias de lojas 
... São demasiados ‘nãos’ que criaram um 
Macau que nos é estranho.

De certo modo, Loi Chi Pang revê-
se nesta fala do noivo ameaçado: «Nasci 
em Macau, a minha família é de cá, por isso 
sou testemunha das enormes mudanças 
que a cidade tem sofrido ao longo dos anos. 
Sabemos que o tempo não anda para trás e isso 
traz um certo sentimento de impotência, no 
sentido em que não há muito que possamos 
fazer. O meu percurso profissional está ligado 
à História, por isso este tema das mudanças 
é algo que me interessa muito, esta ideia de 
mudança constante e de impotência perante o 
que muda, que só nos dá espaço para assistir, 
como se fôssemos fantasmas, e talvez registar o 
que se vai passando, mas nunca para interferir. 
Há alturas em que sinto falta das relações que 
se estabeleciam entre as pessoas no passado, 
mas actualmente essas relações são mais 
distantes, as pessoas estão mais isoladas, 
mesmo que continuem muito próximas 
fisicamente. O que tento fazer é escrever sobre 
essas mudanças e permitir que as próximas 
gerações saibam alguma coisa sobre como era 
a cidade e o modo de vida dos seus habitantes 
no passado. Através do que escrevo, e do que 
outras pessoas escrevem, podemos passar esse 
testemunho.» Entre a missão de não perder a 
memória e de com ela trabalhar pensando no 
futuro, sem saudosismos mas com consciência 
de que o passado tem de ser valorizado, Loi Chi 
Pang planeia continuar a escrever. E depois 
de “O Absurdo da Galinha”, não será muito 
arriscado dizer que o seu trabalho terá uma 
palavra a dizer no panorama plurilinguístico (e 
infelizmente com poucas portas comunicantes 
entre os diferentes idiomas) da literatura feita 
em Macau.

4. 

Vencedor do concurso de contos Rota das Letras na categoria 
de língua chinesa, Loi Chi Pang afirma-se como uma voz 
a ter em conta no panorama da literatura de Macau

Snow and Shadow é o primeiro livro de Dorothy 
Tse traduzido para inglês e nele se cruzam as 
sombras de uma Hong Kong feérica com muitos 
dos pesadelos da contemporaneidade, na China 
como em qualquer parte do mundo urbanizado.

Memória e absurdo  
na cidade que não dorme

R O T A  D A S  L E T R A S
F E S T I V A L  L I T E R Á R I O  D E  M A C A U

Loi Chi Pang recebendo o prémio entregue por Ana Paula Cleto, da Fundação Oriente.
© Eduardo Martins/FLM

história atravessada pela falta de sentido 
que pode surgir nas situações mais banais 
do quotidiano, mas também sobre o modo 
como as mudanças urbanísticas e sociais 
que vão moldando Macau interferem na 
vida dos seus cidadãos. Director do Museu 
de Macau, Loi Chi Pang tem com a cidade 
uma relação profunda, acompanhando 

R O T A  D A S  L E T R A S
F E S T I V A L  L I T E R Á R I O  D E  M A C A U

Dorothy Tse é uma das autoras em 
ascensão no panorama literário de 
Hong Kong. Em 2005 publicou 

好黑 /So Black, o seu primeiro livro, ao qual se 
seguiu  雙城辭典/  A Dictionary of Two Cities, 
em co-autoria com Hon Lai-chu, com o qual 
venceu o Hong Kong Book Prize. Convidada 
da última edição do Rota das Letras, trouxe 
aos leitores de Macau os contos reunidos em 
Snow and Shadow, um volume publicado em 
inglês pela Muse que colige histórias dos seus 

dois primeiros livros e alguns inéditos.
Surrealismo, violência e um profundo 

sentido do absurdo marcam a escrita de 
Dorothy Tse. Os contos perseguem um 
formalismo cuidado, assente na relação 
entre o enredo e os modos menos óbvios 
de o fazer acontecer. Tal como explicou ao 
Parágrafo depois da última intervenção no 
festival literário de Macau, a autora não 
cultiva impulsos realistas na sua escrita, 
preferindo assumir aquilo a que chamamos 
realidade como um ponto de partida para 
reflectir sobre a nossa existência comum, 
sempre moldada pelo lugar onde vivemos 
e o modo como nos relacionamos com os 
outros. «Uma boa parte do meu trabalho é 
inspirado na vida quotidiana, às vezes em 
coisas que leio nos jornais, ou apanho por 

aí. Por exemplo, a história que li na sessão 
do festival, “Woman Fish”, foi inspirada 
numa fotografia, de um fotógrafo chinês 
que creio que se chama Lu Guang, se fixei 
bem. O trabalho dele aborda a poluição e as 
doenças que muitas pessoas têm, na China, 
por causa disso, e as fotografias mostram 
corpos com algumas deformações. Isso 
fez-me pensar no modo como os nossos 
corpos podem mudar e no facto de estarmos 
a atravessar um tempo que não nos deixa 
saber que tipo de alterações vai implicar 
no nosso corpo. E há uma história, “Head”, 
que nasceu de uma reflexão sobre a família 
e os valores tradicionais chineses. Para um 
pai, é muito importante que o filho lhe siga 
as pisadas, que cumpra as expectativas, 
e tentei transformar isso numa questão 
física, com um pai que faz tudo o que está 
ao seu alcance pelo filho, que não tem 
cabeça, chegando ao ponto de lhe querer 
dar a sua própria cabeça num transplante, 
fazendo dele uma extensão de si próprio. 
Não costumo escrever num modo realista, 
mas o que está à minha volta interessa-me 
muito. Creio que a ficção tem de criar um 
espelho, uma espécie de lugar utópico que 
nos permita pensar sobre o nosso próprio 
lugar no mundo.»

A Cidade paralela 
de Dorothy Tse
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R O T A  D A S  L E T R A S
F E S T I V A L  L I T E R Á R I O  D E  M A C A U

A violência como modo de reflexão

Apesar da elegância da escrita, de um 
trabalho delicado em torno das imagens 
e da sua capacidade semântica de 
descreverem ambientes e subtextos que não 
se verbalizam, os contos de Dorothy Tse são 
atravessados por uma violência explícita. 
Sangue, corpos amputados, agressões 
físicas, raptos e mortes violentas são 
elementos comuns nestas narrativas, mas 
não há nada de gratuito ou exibicionista 
nesta escolha. Cada situação é descrita com 
intensidade e contenção verbal em doses 
iguais, assegurando um efeito perturbador, 
que intensifica a relação entre personagens 
e sociedade de um modo capaz de mostrar 
as entranhas do mundo em que vivemos 
sem esquecer a velha máxima de haver mais 
entre o céu e a terra do que conseguimos 
explicar. Para a autora, o cuidado com a 
linguagem é central na sua escrita, mas é 
também a vertente menos controlada do 
trabalho que desenvolve. «É fácil planear 
um enredo, mas o trabalho da linguagem 
não se planeia. É algo que qualquer escritor 
quer explorar e eu dedico muito tempo 
à reescrita. Tento dizer menos, cortar. Se 
tentarmos dizer muitas coisas, os leitores 
recebem menos e parece-me que devemos 
deixar-lhes algum espaço, algum mistério, 
também.» 

Entre mundos e idiomas
Várias línguas se cruzam em Hong Kong. 
O cantonês falado por parte considerável 
da população, o mandarim que vai 
ganhando terreno no número de falantes, 
o inglês deixado pela antiga administração, 
que permanece como uma das línguas 
oficiais. E depois todos os idiomas dos 
muitos imigrantes, sobretudo do Sudeste 
Asiático, mas também de geografias mais 
longínquas. Não é exactamente uma babel, 
mas a diversidade linguística é uma das 
características da cidade, sobretudo em 
certas zonas, de Mong Kok às Chungking 
Mansions. Para Dorothy Tse, essas muitas 
camadas idiomáticas são um elemento 
importante quando se trata de escrever. 
«Hong Kong é um lugar único em termos de 
língua, porque aquilo que dizemos quando 
falamos não é facilmente transponível para 
a escrita. Os diálogos são muito diferentes 
daquilo que conseguimos escrever. Quando 
leio as minhas histórias em cantonês, 
por vezes parecem-me estranhas, porque 
ninguém fala daquele modo... Em inglês 
ou mandarim é mais fácil criar essa 
aproximação. Alguns escritores de Hong 
Kong têm tentado experimentar em torno 
dessa questão, colocando por escrito o 
cantonês falado no dia a dia, mas é um 
trabalho ainda muito experimental. Eu não 
tento fazer isso, porque me agrada a distância 
em relação ao quotidiano. Com as questões 
políticas entre Hong Kong e o governo da 
China continental, muitas pessoas tentam 
enfatizar a questão do cantonês, mas não 
creio que essa seja a única língua de Hong 
Kong a ter em conta e há outras línguas, 
nomeadamente o inglês, que afectam muito 
o modo como comunicamos. Toda a gente 
tem de falar um pouco de inglês todos os 
dias. Quando acompanhei a tradução do 
meu livro para inglês, isso fez-me pensar 
muito na relação entre as duas línguas. 
Há quem diga que o chinês falado no 
continente é mais elegante, na medida em 
que há um padrão a sustentá-lo, mas para 
mim não há diferenças. Essa ideia de pureza 
cria algumas fronteiras. Por exemplo, em 
Hong Kong, e agora falo apenas da língua 
da oralidade, há imensos vocábulos novos 
que são criados diariamente, e isso é algo 
que tem impacto na nossa forma de pensar 
e de usar a língua. Quanto às outras línguas 
presentes na cidade, nomeadamente o 
nepalês e o tagalo, a verdade é que não 
temos um contacto verdadeiro com elas, 
porque não fazemos qualquer esforço nesse 
sentido.»

A cidade e os seus fantasmas
O tecido urbano de Hong Kong e os diferentes 
ambientes das suas ruas e bairros surgem nos 
contos de Snow and Shadow de um modo 
subtil. Não há aqui referências toponímicas 
ou descrições coincidentes com aquilo que 
conhecemos do território vizinho, mas nota-
se em muitos contos a presença discreta 
de um certo modo de habitar a cidade. «Há 
algumas histórias que se relacionam com 
espaços de Hong Kong, sim, mas não sigo 
um mapa. Na verdade, tenho um péssimo 
sentido de orientação. No entanto, há zonas 
da cidade que me permitem criar uma certa 
atmosfera... “Blessed Bodies”, por exemplo, 
reflecte muito a minha imagem de Mong Kok, 
uma zona muito associada à prostituição, 
aos gangsters, a uma certa violência. Não é 
que eu quisesse escrever sobre Mong Kok, 
mas quem conhece a área conseguirá vê-la 
nesse conto.» Seria diferente a sua escrita se 
vivesse em Macau? «Macau é muito pequeno 
e conseguimos chegar a toda a parte, mas 
Hong Kong é uma cidade grande. Muitos 
visitantes não passam da ilha de Hong Kong 
e mesmo alguns residentes estrangeiros 
que ali vivem, nunca passam para o lado de 
Kowloon. E esse lado tem outros ambientes, 
talvez mais intensos.» Em Snow and Shadow, 
esses ambientes ecoam em vários contos. 
No romance que a autora está a escrever 
neste momento, outras vertentes da cidade 
assumirão protagonismo, se o trabalho da 
escrita não encontrar, entretanto, novos 

rumos. «Comecei este novo romance em 2011 
e é uma história sobre um professor e uma 
boneca de uma caixa de música. A história 
é passada em Hong Kong, mas a verdade é 
que estou sempre a alterar-lhe o rumo, talvez 
devido às próprias mudanças da cidade... 
Depois do movimento Umbrella, a sociedade 
mudou tanto que tenho de pensar um 
pouco no efeito que isso terá no romance.» 
De acordo com Dorothy Tse, as mudanças 
a que Hong Kong assistiu nos últimos anos 
foram muito grandes e alguns dos seus efeitos 
reflectem-se no modo como as pessoas 
encaram a sua vida enquanto cidadãs. «As 
pessoas sentem-se um pouco desesperadas. 
Depois das manifestações, houve alguns 
motins em Mong Kok e a ideia que fica é a de 
algum desespero, as pessoas sentem que não 
alcançam nada se forem pacíficas, o que é 
um problema... Há muitas coisas a acontecer. 
E depois há as reacções do governo chinês. 
E a imprensa, na qual deixámos de poder 
confiar. Há demasiadas pressões sobre os 
media tradicionais e, neste momento, é mais 
fácil perceber o que se passa lendo os novos 
media, criados na internet. É complicado e 
não sei dizer como será o futuro próximo.» De 
certo modo, é a mesma incerteza perante o 
futuro em que vivem muitas das personagens 
de Snow and Shadow. Realismo fora, resta-
nos o que verdadeiramente conta na hora de 
escolhermos rumos e relacionarmo-nos com 
os outros.

Truman Streckfus Persons, mais 
conhecido como Truman Capote, 
nasceu em Nova Orleãs no dia  30 

de setembro de 1924 e faleceu em  Los 
Angeles no dia  25 de agosto de 1984. Foi 
escritor, dramaturgo e escritor de roteiros. 
Notabilizou-se através de dois livros, A 
Sangue Frio de 1966 e Boneca de Luxo de 
1958.  Capote teve uma infância perturbada 
pelo divórcio dos seus pais, uma longa 
separação de sua mãe e múltiplas migrações. 
Descobriu o seu interesse pela literatura 
aos 11 anos e pelo resto da sua infância 
aperfeiçoou as suas habilidades literárias. 
Capote iniciou a sua carreira profissional 
escrevendo contos. O sucesso crítico de um 
conto, “Miriam”  de 1945, atraiu a atenção 
do editor Benett Cerf, da Random House, 
e isso originou um contrato para escrever 
o romance Outras Vozes, Outros Lugares  
de 1948. Capote ganhou grande parte de 
sua fama com A Sangue Frio, uma obra 
jornalística sobre o assassinato de uma 
família camponesa do Kansas na sua casa. 
Capote passou quatro anos escrevendo o 
livro, ajudado pela sua grande amiga Harper 
Lee a autora de Mataram a Cotovia, 
título que corresponde à letra ao To Kill 
a Mockingbird. Que originou o aclamado 
filme homónimo com Gregory Peck.   

 Boneca de Luxo é a história de uma 
jovem actriz, Holly Golightly (Lulamae 
de seu nome verdadeiro), originária do 
ambiente provinciano e duro e sobretudo 
hostil do estado do Texas, que em plena 
guerra mundial foge de um passado sofrido 
à procura de luxo e de boa vida em Nova 
Iorque. O luxo, porém rapidamente se 
transforma em luxúria e dissipação moral 
e a graça não disfarça completamente 
a falta de virtude. Mas Capote não é um 
moralista, nem podia ser pois a sua própria 
vida não era nenhum exemplo. E por isso a 
atmosfera do romance é de grande leveza e 
nada judicativa. O maniqueísmo  está longe 
de ser o forte do mundano, noctívago e um 
pouco devasso escritor sulista. A narrativa 

da vida de Holly Golightly corre por conta 
de um outro escritor que vive com ela em 
Nova York mas que não se dá a conhecer. 
Holly Golightly aparece-nos assim numa 
abordagem frívola como uma jovem 
inadaptada que procura cobrir o seu vazio 
existencial andando de festa em festa, mas 
em boa verdade fazendo-se pagar pelos 
seus amantes ocasionais como as escortes 
dos nossos dias. A personagem é  contudo, 
eufemisticamente apresentada como uma 
jovem de frágil personalidade e algo confusa 
que afinal não procura senão a sua própria 
felicidade. Eu diria que a jovem oscila entre 
estes dois registos enunciados. Os tempos 
apesar de duros eram mais soft no plano 
dos costumes do que hoje, ainda que o 
termo prostituição fosse mais punitivo. A 
guerra já representava preocupação que 
bastasse, afinal o que é que não se dilui em 
tempos de guerra.  

O livro foi adaptado ao cinema 
em 1961, através do filme Breakfast at 
Tiffany’s, dirigido por Blake Edwards e 
com a actriz Audrey Hepburn no auge da 
sua beleza deslumbrante e desarmante 
inocência. 

Afinal Truman Capote não é de 
facto, apenas o fantástico autor do thriller-
documentário-novela A Sangue Frio, 
pois esta Boneca de Luxo está escrita com 
notável mestria e de uma forma tão suave 
que parece imponderável. Aqui e ali, 
pelo menos a mim, lembra-me o uso da 
coloquialidade à maneira de Salinger, no À 
Espera no Centeio, ou Agulha num palheiro, 
como preferirem. São textos incomparáveis, 
mas a ligeireza suave como a coloquialidade 
entra na narrativa apresenta semelhanças.  

Nessa época marcada pelo final da 
Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos 
caminhavam a passos largos para a sua 
emergência enquanto potência mundial, 
contudo, atravessavam uma grave crise 
de identidade. O fantasma da Grande 
Depressão dos anos 30 ainda pairava no ar. 
Entretanto, o lançamento da bomba atómica 

e Auschwitz, duas das maiores tragédias 
de sempre, mudariam definitivamente as 
circunstâncias existenciais da humanidade. 
O sentimento de vazio e de impotência 
tinha-se apoderado do mundo. Contudo, 
os primeiros romances de Capote não 
exploram as tensões político-sociais da 
época. Other Voices, Other Rooms (1948) e 
A Tree of ight inscrevem-se na tradição da 
literatura gótica americana, cuja segunda 
geração, à qual pertencem Truman Capote, 
Carson McCullers e Flannery O’Connor, é 
muito influenciada pela velha escola de 
Edgar Alan Poe, e em vez de se debruçar 
sobre a sociedade, apresenta personagens 
envolvidas no seu próprio mundo. Contudo, 
como refere Irvin Malin, Os escritores góticos 
centram-se nas perturbações psicológicas 
e nas questões existenciais de personagens 
com identidades distorcidas, narcisistas, que 
vivem num ambiente familiar instável e se 
afastam do mundo social. Daí Irvin Malin 
categorizar esta corrente literária como «the 
poetry of disorder». Joel Knox, Sylvia e Kay 
são exemplos desse carácter deformado nas 
obras de Capote. A busca da identidade por 
parte das personagens era um tema actual 
pois também a América se debatia para 
encontrar a sua identidade na altura.

Como exemplo da versatilidade 
de Capote deve-se ter em consideração 
Breakfast at Tiffany’s, um dos seus 
romances de maior sucesso, que estabelece 
um ponto de viragem relativamente às 
produções anteriores. Das personagens 
grotescas passou-se para uma nova 
iorquina exuberante e cheia de glamour 
que preza, acima de tudo, a sua liberdade. 
Nesta obra há de facto um retrato social 
directo da América dos anos quarenta, 
em que se regista uma maior abertura 
nas mentalidades e nos modos de vida, 
estimulada pela incerteza da guerra.

*Este texto foi elaborado no quadro da 
colaboração de Manuel Afonso Costa com a 
Biblioteca Pública de Macau
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bem, pelo que muitas vezes se via obrigado 
a andar de mão dada, como um cão pela 
trela, com o avô. – Para evitar ficares com os 
joelhos à pirata. – Dizia a justificar a decisão.

E não mais voltou a Macau.

Macau apenas dentro dos seus olhos 
fechados.

Todos os dias volta a Macau.

À casa em Taipa junto ao lago, às manhãs 
silenciosamente verdes, ao barulho dos 
pássaros de estimação levados a passeio 
em elegantes gaiolas de bambu por 
proprietários em estado de orgulho pela 
exibição dos alados trinados. Gaiolas 
que penduravam nos ramos das árvores 
enquanto se dedicavam à prática de Tai 
Kê, uma coreografia em câmara lenta de 
exercícios físicos e respiratórios, conhecidos 
como luta de sombras e supostamente 
suficientes para afastar as sombras 
nocturnas e enfrentar um novo dia.

À Rua dos Ervanários onde passavam quase 
todos os dias, porque, dizia o avô, era o seu 
escritório, o seu local de trabalho.

Uma rua recheada de lojas pequenas e 
familiares, onde os negócios passavam 
de pais para filhos, onde chegavam e 
interrompiam os jogos de cartas ou mahjong 
com que os comerciantes matavam o 
tédio da espera por clientes e onde o avô 
passava o tempo a vasculhar as lojas de 
numismática à procura de moedas insólitas, 
cunhava todas as moedas que encontrava 
com este adjectivo. E, apesar do que o avô 
dizia, a rua sem aspecto de escritório, sem 
sala de espera, sem mesa, sem cadeira com 
rodinhas, que as cadeiras dos escritórios têm 
de ter rodinhas, sem máquina de escrever, 
sem telefone, sem diplomas pendurados na 
parede, sem uma secretária de óculos na 
ponta do nariz, saia justa, blusa levemente 
transparente e decentemente desabotoada 
sob um casaquinho de malha a dançar-lhe 

sobre os ombros.

Na Rua dos Ervanários, a alfaiataria Va 
Seng, onde o avô encomendava um fato por 
estação, a cabine de provas à entrada da loja 
atrás de um biombo, o biombo atrás de uma 
cortina vermelha.

O avô sempre de fato, sempre de camisa 
branca, sempre sem gravata e, nos dias de 
sol, para proteger o cocuruto calvo, sempre 
de panamá de palha.

Foi na alfaiataria Va Seng que aos dezasseis 
o avô mandou fazer o seu primeiro fato, o 
seu corpo para lá do biombo, dentro da 
cabine, o alfaiate joelho no chão, fita métrica 
na mão a tirar-lhe as medidas. Depois 
em frente a um espelho de metal velho e 
oxidado, lembrava uma janela manuelina, 
ele de fato ao lado do avô sempre de fato e, 
pela primeira vez, o avô a dizer: O carapau 
chegou a bacalhau!

À loja de pivetes Veng Heng Cheong, outro 
espaço minúsculo, onde em simultâneo 
cabiam o proprietário, um cliente à vez e 
milhões (bem, sem mentir, milhares apenas) 
de pauzinhos de incenso destinados ao 
culto dos deuses ou a queimar por simples 
deleite.

O chão cinzento da cinza finíssima.

De todas as vezes que entrou na loja gravou, 
incapaz de resistir à tentação, o seu nome 
no chão, Luís, como se o dedo um pau de 
giz.

De todas as vezes sujou de cinza as mãos 
e com as mãos a roupa, assim garantindo 
mais um sermão propinado por um deus 
irado, pelo avô, e sermão nenhum que o avô 
nem vocação para seminarista nem estava 
na sua natureza punir pecados ou desacatos 
que desapareciam com água e sabão.

A generosidade do dono da loja de pivetes 
ao oferecer-lhe cigarros às escondidas 
dos olhos de reprovação do avô, apesar 

- Olha o Cardoso! – Ouviu sobre o barulho 
da rua e olhou em volta à procura do corpo, 
dos olhos, da boca que o chamava.

E sempre que o chamam assim, voa.

É um pássaro, asas nos pés, nas mãos, no 
coração.

E voa.

Migra.

Atravessa mares e continentes.

Atravessa o tempo e perde-se na infância, 
na adolescência, num tempo em que o avô 
ainda vivo, em que o primeiro amor, em que 
o mundo se chamava apenas Macau.

Foi criado pelo avô, um acidente de 
automóvel levou-lhe os pais quando tinha 
cinco anos, como se o carro também um 
pássaro, os pais a voar para o céu, os pais 
transformados em estrelinhas brilhantes.

Tantas estrelinhas.

Tão iguais as estrelinhas.

A cada noite a angústia de escolher duas 
estrelinhas.

Seriam as estrelinhas certas?

Felizmente em Macau abundavam os dias 
de chuva e em antecipação as nuvens no 
céu.

Passou a infância, a adolescência, quase 
metade da vida que tem, em Macau.

O carapau que chegou a bacalhau!

O avô chamava-lhe carapau-de-corrida 
por não conseguir manter os passos em 
sincronia com os do neto, criança como 
todas as crianças dada a correrias.

Não sabe dizer quantas vezes caiu e esfolou 
os joelhos por descer a correr as escadas da 
Catedral de São Paulo, a sua fraqueza, correr 
com obstáculos, nunca via onde punha os 
pés, corria como se voasse e não corria 

O Senhor 
Cardoso
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Ele, os pés no mesmo chão, a cabeça talvez 
nas nuvens de um outro céu, as nuvens 
do céu da hospedaria San Va as melhores 
nuvens do mundo.

Podia saltar ao pé-coxinho.

Os braços abertos em equilíbrio precário 
mas também isso não é voar, nem bem 
lembra voar, lembra talvez uma galinha, 
animal desprovido de graça, como ele, 
depenado, se cometesse a audácia de tentar 
voar.

E a mesma voz, outras palavras: - Há quanto 
tempo!

Há décadas, sem haver séculos, que só os 
privilegiados conquistam os três dígitos.

- Não te lembras de mim, pá? Do colégio!

Ele a pensar, no colégio não havia velhos, só 
meninos.

- Sou o Ferreira.

Assim que foi a Macau (será que saiu mesmo 
de Macau?) à procura do referido Ferreira.

À escola, ao colégio, ao tempo do Padre 
Antunes, e nada de dizer Padre Antunes, 
senhor Antunes, dizia devagar como se 
sublinhasse as palavras, que não admitia 
que o tratassem de outro modo, porque 
paradoxalmente acérrimo defensor de um 
sistema educativo laico, democrático e 
independente.

Que o conhecimento é coisa da cabeça, tem 
de ser lógico e transparente, enquanto a 
fé é coisa do coração, e no coração cabem 

de fumador, cachimbo. Um fumador que 
desde que deixou cigarros, cigarrilhas e 
charutos se considerava pouco fumador e 
mais marinheiro.

E em frente à loja dos pauzinhos um peixe 
a boiar no ar, como se um peixe-balão, um 
peixe-publicidade, um enorme peixe de 
papelão pendurado por cima da porta da 
loja I Hap San Kei, onde vendiam estátuas 
de terracota, conjuntos de chá e braceletes 
de jade, onde entrou uma única vez e onde 
comprou um fio com um pequeno elefante 
de jade, o elefante a passear pelo fio, pelo 
seu pescoço como depois a sua boca, a sua 
língua a provar-lhe a pele cor de amêndoa 
de sabor docemente amargo, chamava-se 
Matilde e também tinha dezasseis anos, foi o 
seu primeiro amor, foi a sua primeira vez, foi 
na hospedaria San Va, na Rua da Felicidade, 
célebre desde a 2ª Guerra Mundial, pelas 
histórias de espiões e de refugiados, os dois 
um não sei quê de refugiados também.

Andou três meses a poupar patacas.

Foi num quarto de curiosas janelas 
pregadas no tecto, onde depois os dois de 
mãos dadas, de olhos no tecto, na janela, 
nas nuvens!

E na Rua de Tercena, tinha de insistir com o 
avô, a Loja de Cocos Hong Heng, uma loja 
como se um coqueiro, não, um coqueiral. 
Havia cocos pendurados por toda a loja, 
cocos decorados com o caracter chinês da 
felicidade, pintado a vermelho. A felicidade 
pode ser vermelha!

Tem saudades de cocos como o avô tinha 
saudades de figos. 

Agora que vive na Lisboa do avô acha graça 
ao facto de, apesar de existir uma Praça 
da Figueira, pelos pequenos ou nenhuns 
quintais da cidade só encontrar nespereiras 
e um ou outro limoeiro.

O avô velho, mirrado, gordo de saudades de 
Portugal, da sua Lisboa da qual falava com 
propriedades de amante.

O avô a morrer, um cancro como caruncho 
a comer-lhe, a desfazer-lhe os pulmões, 
pelo que a cada fim de tarde os dois 
sentados lado a lado na varanda da casa de 
Taipa junto ao lago, o avô depois da vida, ele 
depois do fim do terceiro amor, do primeiro 
casamento. Abriam uma garrafa de vinho, 
fumavam e quase não falavam, falar para 
quê, sabiam um do outro todas as histórias, 
trocavam olhares de ternura, de pena, de 

todos os mistérios! – Frase que repetia à 
exaustão, pelo que todos os alunos que lhe 
passaram pelas mãos a sabiam de memória 
e a repetiam como papagaios, quando e 
sempre que o imitavam de forma vexatória.

E os meninos, não meninos, que as 
meninices também voam, uns senhores, 
apesar do palmo e meio, o senhor Almeida, 
o senhor Cardoso, o senhor Cheong, o 
senhor Damasceno, o senhor Ferreira, o 
senhor Gonçalves, o senhor Grilo (todos 
riam, em menos de um mês todos deixaram 
de rir), o senhor Lemos, o senhor Lima, o 
Lira, o Monteiro, o Policarpo, o Santos, o 
Sepúlveda, o Silva, e outros tantos dos quais 
não se consegue lembrar, porque no fundo 
todos os meninos iguais, ou quase iguais.

admiração, de reprovação (os do avô a cada 
vez que acendia um cigarro), já de saudade.

E uma vez uma história, uma confidência 
nova.

- Gostas do teu nome? – O avô a perguntar.

- Nunca pensei nisso, é um nome normal, o 
meu nome, acho que gosto. 

- Sabias que fui eu que o escolhi?

- Não, nunca me tinhas contado. Não estás 
a inventar?

- Não, não estou a inventar. A tua mãe 
concedeu-me essa honra que muito me 
agradou, e não me ficava bem exibir a 
graça concedida. Assim, depois de resistir à 
tentação de te chamar Álvaro José como eu, 
escolhi e juntei o nome de dois poetas, não 
de quaisquer poetas mas dos dois maiores. 
Depois, como Santo António a bem dizer 
se chamava Fernando, a tua avó sancionou 
a escolha e assim ficaste Luís Fernando. 
E queres saber uma coisa que sempre me 
incomodou? – O avô a olhar divertido para o 
seu olhar de curiosidade. – Não me lembro 
de alguma vez te ter visto com um livro de 
poesia na mão.

O avô a rir da ironia.

O riso curto, cortado, interrompido por um 
tossir áspero e pedregoso.

O corpo do avô aos solavancos como se o 
chão cheio de pedras e buracos.

- Só te via a ler romances franceses, não te 
gabo o gosto, lá porque sabem de queijos 
não quer dizer que saibam de literatura 
mas, enfim, a Beauvoir deu-te a volta na 
juventude e nunca mais tiveste remédio.

O avô a fingir-se mais incomodado do que 
realmente estava, ele a pensar comprar 
a obra completa dos poetas para ler com 
o avô enquanto tivessem fins de tarde na 
varanda, enquanto lhe segurava as mãos na 
tentativa de lhe sossegar o corpo.  

- Olha o Cardoso! – Ouviu novamente.

Sempre que o chamam voa.

É um pássaro, asas nos pés, nas mãos, no 
coração.

E voa.

E não voava, as memórias, os pássaros, as 
libelinhas, as moscas, as folhas secas, um 
peixe, os aviões, os balões e os crocodilos 
nas anedotas é que voam.

C A T A R I N A  R A Q U E L  C O R O A D O  S E R E J O  M A R T I N S
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No Inverno, todos de botas, de meias, de 
calças, as camisas brancas, as camisolas, 
os blazers azuis-escuros com botões 
de metal (os botões constantemente a 
desaparecerem das casas, para onde iriam 
os botões?), o cabelo devidamente curto, 
em risca ao lado ou à escovinha.

O Lemos o gordo, o Policarpo o pé-de-
chumbo, o Lemos e o Policarpo no banco 
ou à baliza, o Lima o caixa-de-óculos, o 
F-f-fe-fe-Ferreira o gago, cada vez mais 
gago, porque o senhor Antunes defendia 
com o mesmo grau de afoiteza método 
e disciplina, sem condescendências de 
natureza subjectiva.

É de pequenino que se torce o menino.

Os meninos a crescer dentro de um medo 
escuro, verde, vegetal semeado com zelo, 
e não meninos, uns senhores, que as 
meninices também voam.

No Verão, todos iguais porém de sandálias, 
sem meias, as camisas de manga curta, 
os botões nos colarinhos devidamente 
apertados.

E iguais, sem depender das estações, os dias, 
as horas de aulas entediantes, repetitivas, 
intermináveis, as horas de recreio passadas 
a jogar à bola.

E nunca mais foi feliz a jogar à bola, porque 
o senhor Antunes, adepto do conceito mens 
sana in corpore sano, agregava-se, que o 
mesmo é dizer, impunha-se aos garotos a 
jogar à bola, ao ponto de todos perceberem 
ser conveniente deixá-lo ganhar, evitar-
lhe indisposições desnecessárias que 
provocavam azias em todos os estômagos, 
tanto mais que acumulava as funções de 
ponta de lança, árbitro e fiscal de linha.

- O processo físico-químico específico dos 
seres vivos clorofilados, concretamente 
plantas e algas, que se consubstancia na 
transformação de dióxido de carbono em 
oxigénio, designa-se de… senhor Ferreira?

- F–f–f–fo–fo–foto–fotossíntese.

- Senhor Ferreira, a letra “P” é o símbolo 
químico de…?

- F-f-fó-fó-fós–fós–fós–fósfo…

- Senhor Ferreira, não temos o dia todo! – 
O Padre Antunes indiferente, de olhar nas 
nuvens penduradas à janela calculando 
em percentagem a probabilidade de 
precipitação.

Enquanto o senhor Ferreira, o menino João, 
em sufoco, a boca a disparar sílabas vazias 
de sons e uma chuva de perdigotos que não 
entravam nos cálculos do Padre Antunes.

O Ferreira a morrer afogado.

- Bem, vou ajudar. – E não ajudava. 
Continuava a aula, indiferente ao corpo 
do Ferreira a boiar sem vida. – Elemento 

periódico descoberto em 1969 pelo 
mercador e alquimista Henning Brand, cujo 
nome foi formado pela adição à palavra 
latina “phos”, que significa luz, do sufixo 
“phoros”, que significa portador.

E o Ferreira: Fós–fós–fós–fósfo… afinal, 
ainda estrebuchava. 

- Já viu, senhor Ferreira, por–ta–dor–de–
luz. – Como se individualizando as sílabas a 
explicação adquirisse transparência. – Qua–
se–po–e–sia.

O professor a mudar de método, – Senhor 
Ferreira, faça o favor de repetir comigo: 
Paulo Pereira Pinto Peixoto, pobre pintor 
português, pinta perfeitamente portas 
paredes e pias, por parco preço.

E o Ferreira repetiu, demorou dois quartos 
de hora, uma vida inteira, mas repetiu.

- Luzia lustrava o lustre listrado, o lustre 
listrado luzia. – Senhor Ferreira, tenha a 
bondade.

E o Ferreira repetiu, demorou mais dois 
quartos de hora, uma vida inteira, mas 
repetiu.

Assim, até que a campainha tocou, até que 
o Padre Antunes a condescender com a 
campainha, disse que podiam arrumar e 
sair.

Todos a arrumar as coisas à pressa, como 
se em fuga de um campo minado, de um 
país em guerra, refugiados com refúgio 
até ao dia seguinte, enquanto o Ferreira, 
vencido, soldado ferido, braço ao peito, 
perna amputada, arrumava os livros com a 
lentidão dos que acreditam ter poucos mais 
dias de vida.

O Cardoso, o único a perceber o tamanho das 
feridas, a atestar-lhe à bruta uma palmada 
nas costas, tudo na guerra tem a ternura das 
balas, a piscar-lhe um olho, como quem diz, 
pensou o Ferreira, não fiques triste, estamos 
juntos no infortúnio, o Padre Antunes é uma 
besta e temos de nos aguentar, enquanto, 
em simultâneo, o Cardoso pensava, não te 
preocupes que a besta do Padre Antunes 
não perde por esperar.

Pelo que na sintonia dos seus pensamentos 
apenas coincidiram em três palavras: Besta, 
Padre, Antunes.

E, de facto, esperou menos que em sala de 
espera de consultório médico, porque nessa 
mesma tarde, quando ao fundo do corredor 
o barulho dos passos do Padre Antunes…

Vinte metros de corredor.

30 segundos.

O Cardoso a colocar…

20 segundos.

Um balde cheio de água.

15 segundos.

Em magnífico equilíbrio.

10 segundos.

Sobre a porta.

5 segundos.

A correr para o seu lugar na segunda fila.

2 segundos.

A respirar fundo.

0 segundos.

E em sincronia perfeita, a mão do Padre 
Antunes na maçaneta da porta, a maçaneta 
da porta em movimento, o balde em 
movimento, os meninos estáticos, o padre 
Antunes, risca ao lado desfeita, encharcado 
até aos fundilhos das calças, como um 
pinto. 

O riso dos meninos como uma explosão 
de fogo-de-artifício, milhões de estrelinhas 
douradas no céu, no céu de todas as bocas, 
em efervescência fugaz.

Diz quem viu que foi bonito.

Porém a festa, o riso, do tamanho, do tempo, 
não de um pivete mas de um fósforo.

Um riso que num instante perdeu volume 
e pio perante o silêncio absoluto do Padre 
Antunes.

Um Padre Antunes imóvel a assimilar o que 
tinha acontecido, o seu corpo a vibrar, a 
tremer, as mãos fechadas em punho, o olhar 
em fogo, lembrava um vulcão, assustava 
como um vulcão.

Um vulcão que não entrou em erupção.

Um vulcão que a qualquer momento podia 
entrar em erupção.

O medo a crescer dentro da sala de aula, 
porque a qualquer momento podia 
acontecer uma tragédia.

O Padre Antunes numa dignidade 
inesperada, a passar com a mão o cabelo, 
a repor a risca ao lado e, sem perder a 
compostura, a dizer: Meus senhores, 
pela primeira vez na vida não estou em 
condições de dar uma aula, tomem a tarde 
livre ou aproveitem o tempo para estudar na 
biblioteca.

O Padre Antunes a arrumar o balde ao lado 
da porta, a sair fechando a porta sem bater, 
tudo em câmara lenta, quase em silêncio, 
como se todos no fundo do mar, apenas o 
barulho de água.

Os passos líquidos do Padre Antunes pelo 
corredor.

Enquanto dentro da sala de aula a maré 
vazava, os meninos, caracóis a sair da casca, 
a voltar à vida, a trocar olhares sem palavras, 
a arrumar livros, cadernos e lápis numa 
leveza de borboletas, a arrumar as cadeiras 
sem arrastar, sem respirar, a abrir a porta 
da sala, em passos de gato desconfiado, 
incrédulos por perceberem que o corredor 
vazio, que nenhum pelotão de fuzilamento 
à espera.

>>> M O N T R A  D E  L I V R O S

Engenheiro agrónomo e arquitecto paisagista, 
António Paula Saraiva vive em Macau desde 1985, 
tendo dedicado muito tempo ao levantamento 
sistemático das árvores e arbustos do território. 
Neste livro, com volumes em português, inglês e 
chinês, apresenta o resultado desse conhecimento 
profundo, devidamente contextualizado e com a 
listagem das 236 espécies registada visualmente 
nas ilustrações de Mafalda Paiva e Catarina França.

Uma nova biografia de 
Sir Robert Hart, o irlandês 
que se instalou na China 
como secretário da coroa 
britânica, em 1854, e 
por aqui ficou durante 
décadas, conhecendo 
profundamente a história 
e a cultura chinesa e 
adaptando-se aos seus 
costumes como poucos 
estrangeiros conseguiram 
adaptar-se.

Novo volume dos diários de 
Pedro Mexia, questionando 
as fronteiras entre o 
registo confessional e a 
ficção e trazendo de volta 
uma espécie de persona 
que parece circular entre 
o espaço público e a 
intimidade da escrita, 
sempre num tom que 
coloca estes textos na 
melhor tradição diarística 
da literatura portuguesa.

Um rei vive na sua rotina, 
impondo o ritmo a todos os 
seus súbditos. Podia ser o 
início de uma lenga-lenga, 
mas é a abertura de uma 
história ilustrada que conta 
o processo de abolição da 
rotina, recorrendo aos jogos 
de palavras e à imagem 
repetida de códigos de 
barras. Uma história pensada 
para os mais novos que bem 
podia servir de guia aos mais 
velhos.

Rui Lopes 
e Renata Bueno

Aqui Há Gato!
Orfeu Negro

O novo romance de Luís 
Cardoso percorre os 
territórios da infância e da 
construção da identidade, 
criando uma narrativa 
que corre paralelamente 
à história de Timor-Leste 
e onde a diáspora, a 
luta pela liberdade e a 
vontade constante de 
regresso marcam o ritmo e 
definem o rumo das muitas 
personagens.

A explicação das teorias 
sobre a origem do universo 
não costuma ser acessível 
à maioria dos mortais, mas 
o físico Lawrence M. Krauss 
assume a tarefa com eficácia, 
tornando claro o discurso 
sem prescindir do rigor 
científico e deixando que a 
ciência assuma a dianteira 
num diálogo onde não faltam 
a teologia e a filosofia.

Luís Cardoso
Para Onde Vão 

os Gatos Quando 
Morrem?
Sextante

Lawrence M. Krauss
Um Universo 

Vindo do Nada
Gradiva

No turbilhão de novidades 
que todos os meses 
chegam às livrarias, nem 
sempre sobra espaço para 
os clássicos. Contrariando 
a tendência, a Relógio 
d’Água apresenta uma 
nova edição de um livro 
memorável onde as 
referências literárias e a 
mitologia se cruzam com 
uma narrativa de aventuras 
que continua a influenciar 
gerações.

Um texto que ascendeu à 
categoria de clássico entre 
os que lutaram contra as 
ditaduras sul-americanas 
do século XX, o livro de 
Eduardo Galeano volta a 
ter tradução portuguesa 
pela mão de Helena Pitta. 
Há poucos anos, Galeano 
apontou as falhas do 
seu livro, sem no entanto 
conseguir retirar-lhe essa 
aura de clássico, que 
agora pode comprovar-se 
em português.

No seu novo romance, 
Patrícia Reis, recupera 
a personagem de Sofia, 
surgida em Por Este 
Mundo Acima (2011), 
colocando-a no centro de 
uma narrativa que voga 
pelos temas do abuso e 
da violência, reflectindo 
sobre o modo como 
construímos memória e 
identidade com um fardo 
tão pesado sobre os 
ombros.

Jules Verne
Vinte Mil Léguas 

Submarinas
Relógio d’Água

Eduardo Galeano
As Veias Abertas 

da América Latina
Antígona

Patrícia Reis
A Construção do Vazio

Dom Quixote

Mark O’Neill
Ireland’s Imperial 

Mandarin. How Sir 
Robert Hart became 
the most influential 

foreigner in Qing China
Royal Asiatic Society/

Honk Kong Studies

Pedro Mexia
Mal-Parado

Tinta da China

As narrativas a que Fernando 
Pessoa chamava “policiárias” 
compõem uma vertente 
pouco conhecida da obra 
do autor, que a elas se 
dedicou com frequência. 
Esta antologia reúne as mais 
importantes histórias policiais 
de Pessoa, numa edição de 
Ana Maria Freitas e Fernando 
Cabral Martins.

Fernando Pessoa
Novelas Policiárias.

Uma antologia
Assírio & Alvim

Até que a meio do corredor, corações 
desacelerados, olhares em volta, o Lemos 
a dizer num grito o que todos queriam 
dizer mas não se atreviam: Cardoso, tu és 
corajoso! Corajoso como um rodovalho! – 
A voz rouca do esforço e dos cigarros que 
fumava às escondidas.

Como um rodovalho! – Como se audácia 
fosse apanágio de peixes em geral e de 
rodovalhos em particular, ao caso um peixe 
que como uma avestruz enfia cabeça e 
corpo na areia para evitar predadores.

Como um rodovalho! – Como se o Lemos não 
tivesse ficado com a palavra literalmente 
obscena na ponta da língua, pelo que ainda 
não foi dessa vez que as paredes do corredor 
ouviram uma palavra daquela categoria.

Depois, como um touro, o Lemos enfiou-se-
lhe de cabeça entre as pernas, levantou-o 
do chão e assim o fez sair em ombros porta 
fora.

Fogo-de-artifício no tecto do corredor da 
escola.

E, analisados os factos, entrando em 
linha de conta com os antecedentes 
criminais do Cardoso, senhor Cardoso, o 
mais alto, o mais rápido, o que marcava 
mais golos, o que dizia as piadas com 
mais graça, o que arrecadava mais 
suspiros das raparigas, para mais 
o melhor a matemática, a ciência 
esotérica que ninguém decifrava ou se 
atrevia a prognosticar, o líder natural da 
turma, o autor do acto só podia ter sido 
o destemido senhor Cardoso, somando 
dois mais dois, sem subtrair um avô 
excêntrico e uma infância com liberdade 
a mais, não restaram dúvidas.

Dentro do seu coração o julgamento foi 
sumário.

Todavia, para alívio da sua cabeça-
consciência pesada, sobre os indícios 
precisava de provas ou, no mínimo, 
coincidências, pelo que o senhor Antunes 
avançou com inquirições oficiosas e, um 
a um, todos suspeitos, foram chamados a 
tribunal, ao seu gabinete.

Menos de uma semana depois o Padre 
Antunes já sabia quem tinha sido o autor 
moral e material da proeza.

O bufo: o Ferreira.

Até bufou o rodovalho, pelo que também 
o Lemos foi embrulhado na história, 
considerando o Padre Antunes serem 
indispensáveis dois para colocação do balde 
em magnífico equilíbrio sobre a porta.

Escusado será dizer, para mais noutro 
tempo, que a pena ou castigo escolhido foi 
de natureza física, doloroso e humilhante 
ao ponto de durante duas semanas 
nenhum dos dois se conseguir sentar sem o 
aconchego de uma almofada de penas.

E, localizado o Ferreira, quase perguntou: 
Ferreira, f-f-fo-fos-foste f-f-fe-fe-feliz?

António Paula Saraiva
Árvores e Grandes Arbustos de Macau

Babel
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Num romance dedicado a reflectir 
sobre o peso da história recente 
na Indonésia actual, Ratih Kumala 
acompanha três gerações de 
duas famílias javanesas, ambas 
trabalhando no negócio dos 
cigarros, num arco temporal que 
passa pela rendição holandesa 
ao Japão, em 1942, e pelos 
massacres de 1965, alcançando 
o presente.

Ratih Kumala
Cigarette Girl

Monsoon Books

Terceiro livro da prémio Nobel da 
literatura que a Elsinore traduz 
para português, Rapazes de 
Zinco reúne os testemunhos de 
soldados, enfermeiras e milhares 
de cidadãos que sofreram na 
pela os efeitos da guerra entre a 
União Soviética e o Afeganistão, 
entre 1979 e 1989.

Svetlana Alexievich
Rapazes de Zinco

Elsinore

Originalmente publicado em 
1960, o primeiro livro de uma 
dupla que haveria de marcar a 
literatura para a infância surge 
agora em português, graças 
ao trabalho de recuperação da 
Bruaá. Uma lista de objectos 
e animais cujas definições 
desafiam os limites da semântica 
e abrem caminho a relações 
inesperadas entre texto, sentido 
e imagem.

Shirley Glaser e 
Milton Glaser

Se as Maçãs Tivessem 
Dentes

Bruaá

Sucedendo a As Primeiras 
Coisas, o novo romance de Bruno 
Vieira Amaral acaba de chegar 
às livrarias. Partindo de uma 
investigação sobre o homicídio 
de um primo, João Jorge, o 
autor trabalha a recuperação das 
memórias pessoais e familiares 
sempre com a literatura como 
alicerce.

Bruno Vieira Amaral
Hoje Estarás Comigo 

no Paraíso
Quetzal

Duas décadas depois de 
Crónicas de Uma Pequena Ilha, 
Bill Bryson regressa a terras de 
Sua Majestade para um novo 
olhar, agora enformado pela 
sua recente cidadania britânica, 
apesar da nacionalidade 
norte-americana. Pubs, 
aldeias remotas e modos de 
relacionamento estão no centro 
das atenções do autor.

Bill Bryson
Regresso à Pequena Ilha

Bertrand

Navegar é preciso

https://paper-republic.org/

É um dos melhores lugares na internet para 

acompanhar o muito que se vai escrevendo 

na China. Paper Republic é o nome do site e 

também o nome assumido por um colectivo de 

tradutores de chinês que vai dando conta do seu 

próprio trabalho, das leituras que faz em revistas 

literárias chinesas e das edições e traduções 

que vão sendo publicadas um pouco por todo o 

mundo: «We at Paper Republic are a collective 

of literary translators, promoting new Chinese 

fiction in translation. Read Paper Republic is a 

free online publication initiative for readers who 

wonder what new Chinese fiction in English 

translation has to offer and would like to dip a toe 

in the water.

Following the first year of Read Paper Republic 

weekly stories, we present a new mini-series of 

six stories, “Afterlives”, in which death is merely 

the beginning of the story.»

Para além das notícias, o site inclui contos, 

poemas e excertos de romances de autores 

chineses que estão em processo de tradução, 

ou que já foram traduzidos, o que permite ir 

sabendo notícias de um meio literário inacessível 

a quem não domine a língua chinesa. A esse 

trabalho juntam-se duas publicações, a Read 

Paper Republic, que compila as traduções 

mais curtas que vão sendo feitas no site, e uma 

revista, a Pathlight, que pode ser descarregada 

no site e que apresenta, quatro vezes por ano, 

um conjunto substancial de traduções de prosa 

e poesia contemporâneas criadas na China. O 

último número disponível inclui trabalhos de 

Shen Wei, Shuang Xuetao, Zhao Lihua e Yan Ge, 

entre muitos outros. 

A bibliografia sobre a história 
da escravatura em Portugal 
é extensa, mas não costuma 
apontar o seu foco aos indivíduos 
que a protagonizaram. Nesta 
obra, Arlindo Manuel Caldeira 
traça o percurso de Lourenço, 
João, Florinda, Grácia, João de 
Sá e de muitos outros milhares 
de escravos que viveram em 
Portugal, entre os séculos XV e 
XIX. 

Arlindo Manuel 
Caldeira

Escravos em 
Portugal

Esfera dos Livros

Compilação de quase duas dezenas de histórias 
curtas de uma das vozes mais singulares da nova 
banda desenhada feita em português. Amanda 
Baeza cresceu entre o Chile e Portugal e o seu 
trabalho tem-se espalhado por publicações de 
diversos países. Bruma é uma boa porta de entrada 
para um universo gráfico onde a estranheza e a 
reflexão se encontram de modos inesperados.

Amanda Baeza
Bruma

Chili Com Carne
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