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

Poesia Coreana

A data de edição é 2016, mas o mais recente número 

da revista Modern Poetry in Translation começou a 

circular fora da comunidade de assinantes apenas 

há poucas semanas. Com o tema de capa dedicado à poesia 

coreana, esta edição inclui novas traduções para inglês de 

poemas de Kim Hyesoon e Ko Un, a publicação integral de 

uma série do poeta modernista Yi Sang, “Crow’s Eye View”, 

e poemas da recente vencedora do Man Booker Prize, Han 

Kang, para além de uma entrevista com Kim Hyesoon. Para 

além de algumas livrarias espalhadas pelo mundo, a Modern 

Poetry in Translation pode ser adquirida através do site 

mptmagazine.com. 

J
orge Luis Borges imaginou o paraíso como 

uma espécie de biblioteca, Montaigne 

desligou-se da vida pública para se encerrar 

numa torre recheada de livros, escrevendo os 

seus Ensaios, e muito antes disso, algures no 

século XII, Eloísa terá passado a pente fino as 

bibliotecas dos mosteiros onde viveu, acedendo 

aos livros canónicos e descobrindo o caminho 

furtivo para todos os outros.

Alberto Manguel, autor que tanto tem escrito 

sobre as bibliotecas e as relações – utilitárias, 

apaixonadas, identitárias, obsessivas – que 

com elas estabelecemos, descreve assim 

a sua biblioteca pessoal: “(...) apesar da 

arrumação temática e alfabética, é mais 

um caos benevolente do que um local de 

ordem, como aquelas feiras da ladra mágicas 

onde descobrimos tesouros que só nós 

somos capazes de reconhecer. Tudo o que 

necessitamos está lá, mas só sabemos o que 

é quando o vemos. O reconhecimento é 

nove décimos da satisfação.” (A Biblioteca à 

Noite, ed. Tinta da China, pg. 97) A literatura 

dedicada ao tema é vasta, indo das citações 

memoráveis às longas páginas de relatórios 

técnicos sobre biblioteconomia. Resumindo 

uma história antiquíssima, digamos que uma 

biblioteca pessoal poderá ser aquilo que dela 

quisermos fazer, mas uma biblioteca pública 

deve trabalhar para ser uma espécie de centro 

nevrálgico da comunidade que serve e tem 

necessariamente de ser muito mais do que um 

edifício cheio de livros, garantindo o acesso 

generalizado ao conhecimento e à informação, 

sem restrições. Com a nova Biblioteca do 

Patane, damos início a uma série de artigos 

sobre bibliotecas de e sobre Macau. Públicas, 

privadas, generalistas ou especializadas, nos 

próximos meses regressaremos ao tema com 

regularidade, espreitando estantes, folheando 

livros e descobrindo o que mais pode ter lugar 

numa biblioteca para além de volumes com ou 

sem lombada.

Uma nota final para os livros pensados para 

leitores mais novos, a assumirem destaque 

entre as novidades editoriais do mês. A Feira 

do Livro Infantil de Bolonha parece ter dado o 

mote para mais um ano cheio de álbuns e livros 

ilustrados a merecerem a atenção de leitores de 

todas as idades, assim haja vontade de cruzar 

texto e imagem com olhos de ler. Voltaremos ao 

tema numa das próximas edições, com toda a 

certeza.

2. 

O Planeta Tangerina 
à conquista da China

A Biblioteca Nacional da China anunciou 

recentemente os livros premiados com o Wenjin 

deste ano e a editora portuguesa Planeta Tangerina 

viu o seu livro Lá Fora, publicado na China em 2016, entre 

os títulos anunciados. Os prémios Wenjin são atribuídos 

desde 2004, homenageando a Biblioteca Wenjin (construída 

em 1774, durante a Dinastia Qing), num processo em que 

participam a maioria das bibliotecas públicas chinesas. 

Com a missão de promover a leitura, as bibliotecas 

envolvem os seus leitores neste processo, pedindo-lhes para 

participarem na selecção dos livros premiados juntamente 

com os bibliotecários e alguns académicos e autores. O 

livro Lá Fora junta o prémio Wenjin a uma lista já longa de 

recomendações e prémios atribuídos à sua edição chinesa, 

nomeadamente o 2016年中国好童书100佳  (Top 100 Best 

Children Books China 2016, atribuído pelo The News 

Reading Institute) e o 当当网2016年最佳艺术呈现奖 (The 

Best ArtShow Award in DangDang 2016). 

Ficção científica chinesa 
no grande écrãn

D
epois dos Hugo Awards, que distinguiram The Three 

Body Problem, trilogia romanesca de Liu Cixin, e 

Folding Beijing, novela de Hao Jingfang, a ficção 

científica chinesa prepara-se para passar dos livros para 

o cinema. A adaptação de The Three Body Problem para o 

grande écrã, feita por Fanfan Zhang, está em fase de pós 

produção e a estreia foi marcada para este ano, na China. 

Hao Jingfang anunciou recentemente que a sua novela será 

transformada em filme nos Estados Unidos da América, 

com assinatura de Josh Kim. A autora trabalhará em 

parceria com o realizador no sentido de ampliar o enredo e 

acrescentar algumas personagens.

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

 Um espelho 
retrovisor 

em tempos 
de caos

J O E  T A N G

O 
nosso mundo parece escorregar 

gradualmente em direcção ao 

caos: mercados voláteis, vírus e 

gripes, crise financeira, ameaça nuclear, 

explosão demográfica, o recente Brexit 

e a postura dos Estados Unidos... 

Como podemos nós, indivíduos 

insignificantes, enfrentar este mundo 

cada vez mais agitado? Foi por causa 

desta pergunta que comprei, na altura 

certa, o livro Wealth, War and Wisdom.

 O livro é de Barton Biggs, o 

lendário analista de Wall Street. Nascido 

nos Estados Unidos, durante a Grande 

Depressão, Biggs vem de uma família de 

banqueiros nova-iorquinos. Começou 

na Morgan Stanley e foi sócio da firma 

durante mais de três décadas. Depois 

da viragem do século, Briggs, que nessa 

altura anda pelos setentas, criou um 

fundo de cobertura no valor de 1,5 mil 

milhões de dólares, Traxis Partners, com 

uma taxa de retorno três vezes superior 

à média do mercado.

 Quando comecei a ler o livro, 

tinha esperança de descobrir uma forma 

de preservar o meu tesouro neste mundo 

caótico, mas à medida que fui avançando, 

percebi que este é, na verdade, um livro de 

história único. A escrita de Briggs é muito 

criativa. O autor apresenta a história da 

nação e a história do investimento antes, 

durante e depois da II Guerra Mundial. 

Em vez de dizer que é um livro sobre 

técnicas de investimento, diria que é 

um livro de história com o investimento 

financeiro como referência.

 Depois de acabar de ler o livro, 

percebi que a “sabedoria de muitos” 

triunfa sobre a das elites individuais Com 

factos sólidos e estatísticas detalhadas, 

Briggs prova que o público, que é visto 

como irracional e dado a reacções de 

grupo, é capaz de alcançar um veredicto 

mais preciso devido à sua dimensão e 

independência, em comparação com 

as elites e os académicos (estrategas, 

economistas e políticos). A consciência 

colectiva do público pode revelar 

uma volatilidade irracional durante 

um curto período temporal, mas esta 

consciência colectiva (ou sentimento) 

é extremamente precisa no longo prazo, 

no que toca a previsões, julgamentos e 

respostas às tendências globais.

 Claro que este livro, apesar 

de ser sobretudo dedicado à análise 

histórica, não deixa de apresentar 

várias sugestões sobre como as pessoas 

podem preservar os seus activos 

e fortunas (para si e para os seus 

descendentes) nesta era sem lei. Por 

exemplo, os investimentos com maior 

retorno a longo prazo são as acções, 

enquanto que os mais fiáveis são 

imóveis, sejam comerciais, residenciais 

ou mesmo agrícolas (atenção, estamos 

a falar de terra, não de casas. Nunca 

ninguém foi compensado pela perda de 

casas durante guerras, mas é possível 

reclamar a terra, com excepção de 

alguns casos particulares). Além 

disso, se pertencermos a uma minoria 

religiosa ou étnica, é preciso ter atenção 

redobrada. Independentemente do 

estatuto financeiro ou político, é crucial 

ter um plano de contingência.

 Depois de acabar este livro, 

deixei-me estar em contemplação... 

Seria maravilhoso se a China tivesse um 

livro como este. Desde o fim da Dinastia 

Qing e da Revolução Xinhai, sempre 

houve eras de caos com conflitos entre 

os senhores da guerra, seguidos depois 

pela Segunda Guerra Sino-Japonesa, a 

Guerra Civil chinesa e a separação entre 

a China Continental e Taiwan. Depois 

vieram as tempestades políticas na China 

Continental e a Reforma Económica, em 

1978, até à ascensão da China actual. 

Taiwan atravessou uma era de lei marcial 

e acabou por transformar-se num dos 

quatro “Dragões Asiáticos” com o seu 

boom económico, enfrentando, depois, 

alguns desafios económicos com a 

democratização.

 Quantas episódios haverá 

relacionados com estes acontecimentos 

que nos permitiriam compreender a 

História e aprender com ela?
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T
alvez haja quem ainda se lembre das 

lojas que aqui existiam, ocupando 

os pisos térreos destes sete edifícios 

com arcadas junto ao Porto Interior, na 

Rua da Ribeira do Patane. Construídos no 

início da década de 30 do século passado, 

os edifícios que hoje albergam a nova 

Biblioteca do Patane conjugam elementos 

arquitectónicos europeus e do sudeste 

asiático, revelando na sua estrutura a dupla 

função para que foram criados: espaços 

comerciais, no rés-do-chão, e residenciais, 

no primeiro andar. Com o passar dos 

A História debaixo do entulho

RT Lam Kai Wun é engenheiro da Divisão 

de Estudos e Projectos do Departamento 

do Património Cultural e foi o responsável 

por coordenar a equipa que recuperou 

estes imóveis. As velhas casas dos anos 30 

estavam muito danificadas, mas a estrutura 

mantinha-se firme e a decisão de aproveitar 

tudo o que fosse possível sobrepôs-se à 

hipótese de demolir e construir um edifício 

de raiz, como explicou ao Parágrafo: «Este 

lugar foi testemunha da prosperidade 

do bairro, com as suas lojas e armazéns. 

Recuperar um edifício antigo é melhor, 

porque se preserva uma história, uma 

memória. Foi por isso que decidimos 

manter tantos elementos dos edifícios 

antigos. Por outro lado, um edifício com 

estas características é mais acolhedor 

para as pessoas do bairro, que ainda têm 

memória dos edifícios antigos, do que seria 

uma construção completamente nova.» As 

escadas originais foram mantidas, assim 

como os soalhos, em todas as áreas onde isso 

foi possível. Quatro dos sete edifícios tiveram 

maior intervenção, porque a estrutura 

assim o obrigava, mas vários pormenores 

permaneceram, como a estrutura de ferro 

que servia para descarregar os produtos a 

partir dos contentores que chegavam de 

barco ao Porto Interior, e muitos elementos 

recuperados da demolição surgem agora no 

novo espaço. As portas originais destas casas 

foram colocadas nas paredes interiores e 

ainda que a cor original esteja algo sumida, 

o efeito de ligação entre passado e presente 

é notório.

 O engenheiro responsável pelos 

trabalhos de recuperação não se esquece 

do aspecto do lugar quando começaram as 

obras: «O espaço estava devoluto há muito 

tempo e havia lixo por todo o lado. Tudo 

o que conseguimos fazer no princípio foi 

remover estruturas ilegais, que tinham 

sido acrescentadas aos edifícios originais, e 

retirar lixo. Tirámos 20 ou 30 contentores de 

lixo aqui de dentro. Nessa altura, as pessoas 

que passavam à porta apressavam o passo, 

4. 

A nova Biblioteca Pública do Patane abriu as portas 
em Dezembro de 2016, recuperando um conjunto 
de edifícios devolutos, e já conta com uma média
de 700 utilizadores diários.

Memória e futuro 
na biblioteca do Patane

anos, os seus habitantes socorreram-se de 

alguma criatividade arquitectónica para 

conquistarem o espaço que lhes faltava 

e algumas destas construções foram 

acrescentadas com um piso intermédio, 

irregular, invisível a partir do exterior e 

pouco firme, que foi naturalmente apagado 

nesta nova vida concedida a velhas casas. Os 

sete edifícios formam agora um complexo 

único onde a Biblioteca do Patane se 

instalou e a sua recuperação foi feita a 

pensar na nova função, a de acolher livros 

e leitores. 
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mas quando o local começou a ficar limpo, 

começaram a aparecer para ver como era 

e as crianças do bairro estavam sempre 

aqui. Nesse momento as coisas tornaram-

se divertidas.» Cinco anos e 26 milhões de 

patacas de investimento governamental 

transformaram um complexo devoluto 

e decadente numa biblioteca equipada 

com as mais modernas valências. Para 

além dos livros, elemento central, há 

periódicos, CD’s, DVD’s, salas para estudo 

em conjunto, computadores e espaços 

mais descontraídos, onde se pode comer e 

conversar sem preocupações com o ruído. 

E há, no exterior, um posto automático de 

recepção de livros que permite devolver os 

livros requisitados a qualquer hora do dia ou 

da noite. A sala de leitura infantil mereceu 

um cuidado particular na planificação, com 

estantes baixas e todos os livros à altura de 

uma consulta directa pelos leitores mais 

novos. A pensar na utilização do espaço 

por mães com bebés, destinatários de parte 

da programação cultural da biblioteca, 

há uma sala de amamentação e fraldário 

disponíveis. 

Nem só de livros 
se faz uma biblioteca

Na entrada principal, situada a meio do 

complexo de edifícios, os bancos de jardim 

são a primeira barreira entre o caos do 

trânsito lá fora e o silêncio venerando do 

interior. Há quem pare para descansar uns 

minutos, pousando os sacos de compras, 

mesmo sem chegar a entrar na biblioteca. 

Passadas as portas de vidro, não restam 

dúvidas que são muito mais os que entram 

do que aqueles que ficam à porta: num 

dia de semana e à hora de almoço, todas 

as salas tinham gente, da sala infantil à 

sala de leitura geral, passando pela zona 

dos periódicos, uma das mais concorridas 

da biblioteca. Elvis Lam Kin Seng, chefe 

funcional das Bibliotecas da parte Oeste de 

Macau, confirma a impressão que temos 

ao atravessar a sala onde se dispõem os 

periódicos: «Muita gente vem aqui para 

ler os jornais, especialmente leitores mais 

velhos. Às vezes, quando chegamos de 

manhã para abrir a biblioteca, alguns desses 

leitores já estão à espera.» São cerca de 80 

títulos de jornais, incluindo a imprensa 

local de Macau, em chinês e português, e 

mais de 600 revistas sobre os mais variados 

assuntos, das generalistas às especializadas 

em música, literatura, gastronomia ou 

desporto.

 Na sala de leitura geral, as 

estantes alinham-se de parede a parede 

em corredores paralelos. Elvis Lam Kin 

Seng explica que há cerca de 13.000 

livros, para já, mas o fundo bibliográfico 

pode crescer nos próximos anos sem 

preocupações com o espaço disponível. 

No andar de cima, ocupando o piso 

superior de um dos edifícios originais, a 

sala de audiovisuais guarda cerca de 4.000 

CD’s com música e DVD’s que registam 

filmes de vários géneros. Em escaparates 

colocados no centro do espaço, os 

bibliotecários seleccionam regularmente 

alguns destaques, acompanhando 

efemérides, épocas festivas ou temas que 

merecem atenção. Música e filmes podem 

ser requisitados e levados para casa, 

tal como os livros, mas quem preferir 

ouvi-los e visioná-los na biblioteca tem 

à disposição postos de som e imagem 

individuais. Quando é dia de exibir filmes 

para a comunidade, coisa que acontece 

duas vezes por mês, um écrã extensível 

abre-se sobre a parede e o espaço da sala 

preenche-se com cadeiras.

Lugar de conhecimento, 
mas também de memória

Desde que abriu as portas ao público, em 

Dezembro do ano passado, a Biblioteca 

do Patane tem recebido uma média 

de 700 leitores diários. Não é possível 

saber quantos desses leitores requisitam 

apenas jornais e revistas, ou quantos 

visitam a biblioteca para utilizarem os 

seus computadores, sem consultarem 

qualquer livro, mas há muito que uma 

biblioteca pública deixou de ser apenas 

um lugar onde se lêem livros. No Patane, 

para além de assegurar as muitas funções 

culturais e sociais previstas pela UNESCO 

no seu Manifesto Sobre Bibliotecas 

Públicas, a biblioteca cumpre ainda um 

papel patrimonial, mantendo com o 

passado do bairro uma ligação efectiva 

através da reutilização de um conjunto 

arquitectónico que o passar do tempo 

parecia ter condenado à ruína. No último 

andar do edifício, uma pequena janela em 

forma de elipse oferece uma panorâmica 

privilegiada sobre as águas e os barcos 

do Porto Interior. O engenheiro RT Lam 

Kai Wun explica que se quis manter essa 

abertura, criada a partir de uma pequena 

janela do edifício original, «para não 

se perder a ligação entre o edifício e a 

sua envolvente espacial». Para além do 

espaço, também o tempo se faz notar 

no complexo de casas transformado em 

biblioteca. Não são apenas as portas e 

janelas resgatadas do entulho e colocadas 

nas paredes, é também a preservação de 

alguns materiais, o aproveitamento de 

volumetrias pré-existentes e detalhes 

como  uma parede cujo reboco final não 

foi aplicado, «deixando ver os tijolos 

da construção primitiva e permitindo 

perceber as antigas técnicas de 

construção.» De certo modo, é como se a 

biblioteca assumisse a sua missão de ser 

um pólo de transmissão de conhecimento 

não apenas a partir dos fundos 

bibliográficos que disponibiliza, mas logo 

a partir da sua estrutura arquitectónica, 

uma ponte entre passado e presente que 

deixa à vista partes de uma cronologia 

que será mais familiar para quem habita 

no Patane há várias gerações, mas que é 

parte integrante da memória colectiva de 

uma cidade.
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do que uns instantes. Trocar cumprimentos 

e frases de circunstância. Sabia também da 

urgência do estrangeiro de encontrar alguém 

e tinha feito breves investigações e perguntas 

entre a comunidade local e a policia de 

emigração. O primeiro contacto visual foi 

sem emoção, os olhos do outro perdidos 

num qualquer ponto do horizonte muito 

além do visível. Surpreendeu-o a voz que era 

sussurrada e difícil de ouvir como se falasse 

a língua melodiosa dos Anjos. Não conhecia 

a língua dele mas curiosamente entendeu 

logo, à medida que o outro falava; um 

fenómeno raro, já que o estrangeiro também 

não gesticulava, apenas segredava sons que 

se infiltravam na memória como conceitos 

visuais copiados dum livro há muito fechado. 

Uma espécie de caminho subterrâneo se 

abria entre os dois e iluminava-se passo 

a passo enquanto imagens submersas 

emergiam de repente até preencherem de luz 

e reflexos as coisas e os seres. 

Sim, desenhos-fonte, enigmas, 

flores estelares de círculos dentro de outros 

círculos, espécie de imagem concisa ou 

talismã de uma teoria de tudo englobando 

as variáveis das formas flectidas sobre 

um centro único. Mandala é o símbolo 

que revela como se abre o leque flexível 

Procuro Isabel e venho de Sírio. - Vem de 

onde? Quem é você?

Chamo-me António T , falo muitas 

línguas terrestres e entendo de mandalas. – 

Mandalas?

Quando chegou ao heliporto e veio 

ao encontro do guia no seu fato de linho 

claro, amarrotado, parecia apenas mais 

um forasteiro cansado da viagem. Não 

trazia bagagem, só um jornal enrolado e 

uma pasta pequena de cabedal. O guia, um 

chinês-local educado no exterior, olhou-o 

com zeloso desinteresse pois sabia que em 

nenhuma língua poderiam conversar mais 

Inexacto 
encontro

R U I  R A S Q U I N H O

C O N T O 

da geometria do universo. Em resumo, ao 

representar o espírito da iniciação e do 

mistério inacessível a muitos, o mandala 

desenha o caminho contínuo, interminável, 

o norte e o sul, a ida e o retorno. 

Venho da constelação-galáxia de Cão 

Maior onde a estrela Sírio brilha com um 

esplendor alaranjado nas noites limpas da 

Terra, rodeada de biliões de outras estrelas. 

Porém, não se vê daqui. O céu, aliás, é 

sempre turvo mesmo de noite.  O halo 

dos néons e dos casinos é omnipresente e 

poucas estrelas conseguem brilhar, estejam 

há muito apagadas e retidas na memória 

ondulante e obesa do universo, ou ainda 

acesas, acima do nevoeiro empoeirado 

pelos raios laser. Ficam sempre longe as 

estrelas, mesmo quando se ceia na varanda 

à meia-noite à espera de um encantamento 

qualquer. Lugar de escassas constelações 

também, céu pesado e absorto por muitos 

fumos e névoas, rio farto e silente. 

O meu único propósito é rever Isabel 

que ficou no meu passado.  Ela precisa que 

a encontrem. – Quem é Isabel?

O guia estava perplexo. Ouvia o 

forasteiro naquela língua esquecida e era 

como se uma porta invisível se abrisse de 

repente e uma atmosfera nova o rodeasse. 

Fora sempre um homem prático de estudos 

e estágios prolongados, concluídos com 

distinção em escolas superiores de Hong 

Kong e Singapura, educado para funções 

executivas, decisões rápidas, racionalização 

de meios e recursos. Seguro de raciocínios 

dedutivos. Como entendia aquelas palavras 

sopradas como segredos antigos? Ele que 

abandonara superstições e crenças em vidas 

paralelas de defuntos e diabos matreiros? 

Quem era afinal aquele homem de olhos 

sempre líquidos e voz íntima, que falava 

como se habitasse e dividisse o seu próprio 

corpo?

Isabel chegou aqui talvez em 1968 

vinda de Lisboa, fugida da prisão de Caxias 

onde trocou de identidade com uma 

prisioneira suicida. Tinha encontrado a 

perigosa missão de mudar o mundo e assim 

fez inimigos. Por isso esteve incógnita tanto 

tempo. Venho agora cumprir com ela o seu 

destino cósmico de metamorfose, encontrar 

o último círculo, libertá-la para a iniciação 

do tempo verdadeiro.

Se quiser entender e ver Isabel 

é preciso aceitar que  as histórias são 

importantes ou mesmo decisivas na sua 

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

I L U S T R A Ç Ã O

Dedicatória

Esta é uma divagação narrativa sobre o romance Para Isabel. 

Um Mandala, de António Tabucchi, um escritor ítalo-português 

que visitou várias galáxias do universo.

Uma short-story
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universo. Num filme de Wim Wenders 

sobre os Anjos, há alguns anos, mostrava-

se uma dessas estações em funcionamento; 

ponte energética secreta, interestelar 

e monocromática, ligava os Anjos e os 

homens através de uma biblioteca de 

Berlim, uma rara casa do ser. Isabel já 

viveu numa história dessas e é preciso que 

a encontre antes da transmigração. Está 

muito só e o meu passado só  recupera da 

lesão fatal da sua perda se a puder  amparar 

na transição.

Além disso, creio que é possível 

também aos viventes em certas ocasiões  

mudarem-se para as histórias, talvez 

não de uma só vez, mas espaçadamente 

no tempo terreno, até poderem respirar 

pausadamente o ameaçador hidrogénio 

molecular dessa atmosfera; torna-se mais 

fácil depois de deixarem de ser vistos por 

todos os outros, como explicou um poeta 

que eu muito apreciei e visitei em várias 

moradas de histórias.  Eu, António T, já 

só posso ser encontrado nesses lugares 

remotos, salto de história em história 

quando a boa energia me visita e os viventes, 

porque já não podem ver-me, cruzam-se 

comigo, se quiserem, nas voltas sinuosas de 

muitas histórias. – Que lugares são esses? 

Porventura as línguas terrenas têm palavras 

que não existem nos dicionários de Sírio, ou 

vice-versa, se for mais claro?

Podemos ir ao encontro de todos 

os lugares que aguardem  a nossa chegada 

para serem nomeados e terem existência. 

Tal como Isabel sempre andei em busca 

de mais mundo e mais línguas, éramos 

viajantes e intérpretes no início, antes 

de o mundo se intrometer. Traduzimos 

muitos livros, palavras, vidas, eventos e 

lugares que existiram ou não mas ficaram 

no mapa depois de os traduzirmos. O 

mesmo aconteceu com as cidades invisíveis 

visitadas por Marco Pólo e muitos séculos 

depois por Ítalo Calvino, na sua poderosa 

imaginação - Viajaram então juntos por 

muitos lugares? Como guardavam a 

memória deles? É tão difícil não confundir 

os lugares por que passamos...

Pode ser difícil impedir que um lugar 

forma paralela de vida porque se pode 

nascer delas num dorido parto de palavras 

de uma mãe de trevas e luz inicial. Elas 

crescem rapidamente sobretudo se forem 

contadas várias vezes. E interrompidas. 

E retomadas. Elas enfeitam a vida magra 

dos viventes e perduram além deles em 

múltiplos episódios. Existe uma espécie de 

atmosfera oculta e rarefeita, uma abóbada 

oca onde as histórias moram e podem ser 

contactadas, sobretudo a desoras. Também 

nas bibliotecas e seus labirintos requintados 

funciona uma internet galáctica, um 

campo magnético impulsivo que sabe 

aceder a todos os portais de histórias do 

>>>>
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imunes ao amasso do tempo. Nos meus 

sonhos a minha mãe tem ainda as cores 

definidas dos verdes anos, flutua no fim 

das tardes longas, os olhos anilados pela 

chuva seca do Outono.  Todos os lugares 

são diferentes, por isso não se diz adeus 

para que tudo se repita na sua vez única, 

irrepetível. – Afinal, não se diz adeus nessa 

língua?

Na palavra A-deus há Deus em 

português; que só pode querer dizer chegada 

e acolhimento. Morada, portanto. Ora só se 

pode morar fora do tempo e do descontínuo 

para por fim se pousar a bagagem, por leve 

que seja. Isabel carregava uma mala quando 

veio para Macau. Talvez já se tenha desfeito 

dela. Toda a bagagem é grave, deformadora 

do corpo e do espírito. Por isso viajo sem 

malas, com histórias incontáveis no disco 

rígido e um programa Word actualizado. 

Prefiro ver e escrever e escrever é sempre 

traduzir idiomas à deriva. Não digo adeus 

nem aqui nem em noutro lugar porque vim 

à procura da história de Isabel que ficou 

inconclusa no passado, como lhe disse. – 

Mas não sei de Isabel. Se existisse aqui, seria 

hoje já uma anciã, não acha?

Isabel está aqui porque veio em 

último recurso, como fugitiva, falsa 

identidade;  tem um vestido vermelho de 

jovem mulher (assim a retive na memória) 

e uma echarpe branca. Acena de vez em 

quando com ela e deixa um risco de luz 

enevoada. A atmosfera é toldada, húmida 

e imprevisível. Mas o risco é como o 

sinal luminoso de um farol antigo, uma 

promessa de bonança e praia para os 

transviados. Talvez se encontre junto de 

um velho mendigo que pede notas de 

vinte patacas aos portugueses e parece 

ser o único nesta cidade. Se há outros, 

não sabemos encontrá-los porque se 

esconderam ou os esconderam de nós.  

Nesse caso Isabel estará inclinada para ele 

e talvez sorria como num velho quadro de 

família. 

Talvez venha a contrapelo pelo 

corredor onde a enxurrada de turistas 

arrasta malas cheias de restos brilhantes 

que deixam sulcos na calçada portuguesa, 

mesmo que não sejam visíveis por enquanto. 

Malas de consumíveis que rapidamente 

esgotam a memória a troco de nada. Nesse 

caso ela estará muito séria, focada nos seus 

próprios passos para não levar encontrões 

nem tropeçar em alguma mala atulhada de 

restos volúveis. Esta é uma cidade que os 

filósofos poderiam chamar de não lugar, um 

espaço de transição entre uma plataforma e 

outra plataforma, um longo banco onde se 

espera mas não se dorme nem adormece 

porque outro comboio, outro avião está 

prestes a chegar ou a partir. Isabel surgirá de 

repente em contraluz e será uma foto móvel 

emoldurada por um castanho queimado 

fulgurante, o sol de outras paisagens nos 

olhos como duas luas vazias em busca da 

estrela guia. Eu a reconhecerei porque o seu 

círculo e o meu são concêntricos, a medida 

do raio que nos definiu é muito próxima.  

Sentirei o perfume leve e o vento ligeiro 

que a desencadeia na minha existência 

transumante.

Talvez se encontre numa esquina 

da cidade antiga, no bairro chinês, junto a 

um monge discreto que decifra mandalas 

enquanto o dia chove turvo, de mansinho. – 

Nunca vi essa Isabel, não é daqui. Perguntei 

por todo o lado. Ninguém a conhece, assim 

tão estrangeira, tão alheia...

Está aqui, porém, tal como o 

Fantasma-que-Caminha. Sei  que nunca o 

viu mas ele anda por aí e ainda fuma ópio 

quando a tarde poisa e a noite anuncia 

rimas e violoncelos convulsos, sono de 

nevoeiro denso e pesadelo. As espirais de 

fumo vêem-se de longe. Arrasta os castos 

lençóis de linho de sala em sala como uma 

vela naufragada, um Hermes de viagem 

adiada, à frente de uma taça de vinho 

entornado junto da lareira apagada para 

sempre. Talvez chore ainda pela mãe que o 

visita sempre que o frio desce aos quintais, 

feita uma alma desabrigada e gasta. 

Seja como for Isabel anda por aí, 

há breves redemoinhos de vento que 

a anunciam como antes das grandes 

tempestades; talvez à noite ligue para 

Magda em Lisboa, ou para um poeta italiano 

que conheceu há muitos anos, também em 

Lisboa, sem saber que já morreu, assim 

acendendo o próprio rasto de cometa vadio 

para que a encontrem; talvez lhes fale do 

que aprendeu depois de chegar aqui, dos 

monges recolhidos e modestos nas palavras, 

do tempo sem tempo curvado no espaço, 

dos pivetes exalando promessas sem data, 

dos tambores martelados nos templos num 

compasso iniciático, indecifrável mandala 

sonoro, som sobre som sobre som... É 

preciso encontrar Isabel com urgência no 

nono círculo, o que possui a chave... – Tudo 

isso soa a lengalenga e a crendice...

O guia estava exausto. A conversa 

interminável, a língua-outra que parecia 

sair também do seu interior causava 

inquietação, o estrangeiro deformava-se no 

espaço da varanda prestes a ser engolido 

pela névoa de um fim de manhã em que céu 

e rio pingavam entre si.

Tudo isto soa a história de crianças, 

concordo.  Já lhe disse que Isabel anda por 

aí dentro de uma história mas precisa de 

migrar antes da grande tempestade que já 

lhe é vizinha e lhe arrepia o cabelo sobre os 

ombros magros. Está cansada e tem frio. – 

Que tem Isabel a ver com a realidade, pode 

dizer-me?

O guia a quebrar o encanto, a fugir do 

inexacto encontro, da hora, do dia soturno, 

morno e suado... 

Tente ver além do seu horizonte, 

não se deixe ser pequeno, previsível; a 

oportunidade é para sair do seu perímetro 

triangular para o espaço que se abre entre 

o lado e o círculo que comprime a forma. 

Tente escutar além das vozes audíveis o 

som do silêncio quando apanha vibrações 

de cordas, sonoridades de um arco alçado 

sobre uma porta entreaberta. Só as histórias 

mudam o destino porque a realidade é uma 

ilusão persistente. Lembre-se de Einstein 

quando foi um sábio terrestre. As histórias 

falam por vozes ambíguas, deixam palavras-

chave para percebermos como o tempo nos 

aniquila lentamente e nos desafia  a vencer 

a morte na dobra esquiva de uma pequena 

história, na rua amarrotada de uma cidade 

sem destino.

se transforme noutro dentro da memória  

depois da chegada e do deslumbramento do 

novo. Há sempre colinas e frestas, árvores e 

frutos, cristas e dunas, deserto e floresta, 

mar e céu. Em Sírio sentimos que não existe 

tempo, só simultâneo e contida expansão, 

por isso a repetição é sempre mais espaço, 

paisagem abstracta, noites repartidas, dias 

acrescentados num terço desfiado conta 

a conta. Lá somos sem tempo,  por assim 

dizer circulares e longilíneos, por mais 

absurdo que pareça. E o mandala que nos 

orienta é igual ao segredo  de uma flor sem 

primavera ou de um pássaro sem migração. 

Tudo se transforma e expande em todas as 

direcções simultaneamente. – Uma espécie 

de situação paranormal ... intraduzível para 

os especialistas de línguas e poliglotas!.

O chinês sentia-se desarmado como 

num pesadelo benevolente. Tudo era pesado 

e inevitável mas sem assustar, parecia um 

jogo paralelo com regras que se iam colando 

à realidade habitual. 

Talvez seja a língua que Isabel 

conhecia e reteve de olhar com tanto 

interesse os lepidópteros que se 

transformam e adaptam ao meio que 

os rodeia. Para ela a metamorfose era 

propiciatória; a crisálida escamosa e a 

mariposa transparente eram concêntricas. 

A adaptação, contudo, estagnava. Só a 

transformação regeneradora convinha a 

Isabel.

É evidente que esta língua não é 

terrena, o seu dicionário está em progresso, 

embora possa parecer à primeira vista uma 

aproximação, uma tradução de experiências 

limite. É preciso gastar muito tempo a 

ouvir, ler muitos livros, papeis antigos para 

compreender. Ela sabe descrever como a 

existência se parece com um rio de águas 

afluentes, alargando o horizonte enquanto 

passa, dilatando os fumos esquivos das 

nuvens, abrindo céu e mar como a proa de 

um navio quando vem direito ao cais. – E 

como são os sonhos nessa língua? 

Embora nos sonhos tudo desapareça, 

até a memória deles no sonhador, as feições 

dos rostos emergentes são imagens sépia, 
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feliz o que alcança o Bem. Mas em ambos 

os caso não saímos do plano espiritual e 

contemplativo.

Em minha opinião, o tema da paixão 

platónica de Gustav von Aschenbach pelo 

jovem Tadzio, e por maioria de razão o tema 

da homossexualidade masculina, mesmo 

se apenas platónica, não constitui o tema 

central do livro A Morte em Veneza, mas 

antes e essencialmente o tema do belo em si, 

assexuado. Se Thomas Mann escolheu um 

efebo e não uma ninfa, como Lolita, só para 

dar um exemplo literário, foi justamente 

para se proteger melhor da dimensão 

erótica, romanesca e inevitavelmente 

sexual e do estereótipo da “pedofilia”. O 

tema é apenas o belo, quase nos mesmos 

termos em que é colocado por Sócrates no 

Fedro. Nem mesmo sei se há uma paixão 

platónica pelo jovem Tadzio, ou apenas 

essencialmente um deslumbramento, 

acompanhado de obsessão não controlada. 

Lembremo-nos que o escritor está doente, 

desiludido e de algum modo espera 

recuperar inspiração nesta viagem ao sul. 

Gustav von Aschenbach vem a morrer sem 

mesmo ter chegado a trocar uma palavra 

com Tadzio, quanto mais uma carícia.

Também, e repito, não me parece que 

o tema seja a idealização do amor, pois esse 

amor jamais se vislumbra. “A verdadeira 

atração de Gustav Aschenbach mostra 

ser pela beleza e perfeição do menino, 

o que fica evidente para o leitor, dentre 

outros motivos, na medida em que Tadzio 

é apresentado como “o belo”.  Inclino-me 

ainda muito mais para a interpretação 

narcísica de alguém, um puro esteta, que 

sente que justamente a juventude e a beleza 

já se ausentaram e entrou num processo 

imparável de decadência. Há uma luta 

em  Aschenbach para se manter jovem e 

atractivo, mas é essencialmente para si. 

“Rosenfeld declara que “Aschenbach vê no 

jovem Tadzio o reflexo temporal da beleza 

eterna, do ideal sempre perseguido e de tal 

modo irresistível na sua encarnação que 

se acha moralmente desarmado diante da 

imagem perfeita”. Os temas centrais são 

portanto, para mim, o mito de narciso, o 

belo do Fedro e o Fausto, no sentido agora 

em que o pacto é com o demónio que habita 

em um Aschenbach envelhecido e doente.

Mas Thomas Mann deixa no princípio 

do capítulo IV as coisas muito claras, e onde 

a semelhança com o Fedro de Platão é 

óbvia. Ao Fedro há-de ele ir algumas páginas 

à frente, citando Sócrates expressamente  e 

com este texto encerro aqui esta discussão, 

ressalvando que A Morte em Veneza de 

Thomas Mann é absolutamente subsidiária 

do diálogo platónico referido: 

“Imagem e espelho! Os seus olhos 

abraçaram a nobre silhueta adiante, na 

borda do mar azul, e, num arroubo de 

encantamento, teve a percepção de que 

este relance o compe netrava da própria 

essência do belo, da forma como pensa-

mento divino, da perfeição única e pura 

que habita o espírito c ali o erigia, para 

adoração, uma imagem, urn símbolo claro 

e gracioso. Era esse o seu êxtase”.  

 

Talvez que o filme de Visconti, 

que escamoteia as duas primeiras partes 

da novela, para entrar imediatamente 

em Veneza e no encontro platónico 

de Tadzio com Aschenbach, o tema 

da homossexualidade seja sugerido, 

mas para mim nem mesmo aí. Eu vi 

primeiro o filme e só depois li o livro, e 

nada mudou a minha opinião, intuição 

e certeza. Tanto o filme quanto a novela 

são dominados pela captura e êxtase 

da beleza. E não mais. Na novela, mais 

do que no filme, servindo a beleza 

para discutir os cânones estéticos 

que enformam a literatura e a arte. Se 

não fosse esta a verdadeira dimensão 

reflexiva e especulativa, ensaística 

mesmo da novela e até do filme, ambos 

seriam obras menores o que está nas 

antípodas do que acontece, pois estamos 

na presença de duas obras primas. Não 

há, nem na novela, nem no filme, apesar 

da inevitável importância do olhar, o 

mínimo sinal de voyeurismo ou qualquer 

outro comércio com facilitismos 

eróticos. Ler a novela ou ver o filme com 

esses pressupostos desejantes redundará 

numa frustração absoluta. Ambas as 

obras são até de uma austeridade e 

severidade excessiva, para os tempos de 

hoje. A cena em que a expressão ‘amo-te’ 

ocorre é precedida de uma consideração 

sobre a distância inalcançável da beleza 

mesmo pelas palavras. “A linguagem 

pode apenas louvar”. Acho que é tudo.

Mann, Thomas
 A Morte em Veneza, 

Relógio d’Água, Lisboa, 1987

Descritores: Literatura Alemã, 
Novela, Tradução de Sara Seruya, : 

85 p. | Cota: C-4-4-183

B I B L I O T E C A  C R Í T I C A

M A N U E L  A F O N S O  C O S T A

Thomas Mann, nasceu em 1875 na cidade de Lubeck de pai alemão e mãe brasileira e 

faleceu em Zurique no ano de 1955. De uma obra notável e vasta destaco o que considero 

as suas obras primas: Os Buddenbrooks de 1901, A Morte em Veneza de 1912, A Montanha 

Mágica de 1924 e o Doutor Fausto de 1947.

A beleza, o modo como fascina 

e pode enfeitiçar, o elemento 

sublime que contém mas também 

o seu lado demoníaco é um tema antigo 

mas recorrente tanto na literatura como 

na reflexão filosófica. A procura serena ou 

exaltada do esteta, a tentação pecaminosa 

e até a submissão ou escravidão povoam 

grandes temas ocidentais sobre o poder 

atractivo do belo que pode representar 

elevação ou queda, paz ou perturbação. O 

belo pode ser soteriológico ou condenar 

em vez de salvar. Ele é muitas vezes 

coadjuvante da virtude ou o seu pior 

inimigo. É o desejo, o seu modo, o pathos, 

o seu controle, desde a moderação até à 

absoluta extirpação que protegem a virtude 

dos excessos desregrados, desmedidos e 

desordenados da ubris. No Fedro já Sócrates 

chamava a atenção sobre os seus perigos 

e temores. E, contudo, como sabemos, na 

cultura antiga por via da sua kalocagathia 

ainda a ética e a estética se irmanavam ao 

serviço do bem. Mas o génio de Sócrates já 

vislumbrava o perigo em potência. E esses 

perigos são de vária ordem. Todos foram 

desenvolvidos mais tarde, conquanto se 

anunciem no diálogo platónico. Sócrates 

explicou a Fedro o perigo do “temor ardente 

que acomete o homem sensível quando os 

seus olhos vislumbram uma semelhança 

do belo eterno”, mas também o avisou para 

o seu contrário ao referir a incapacidade 

de veneração por parte do homem ímpio e 

vil, “incapaz de pensar o belo ao ver a sua 

imagem”. 

Qualquer cidadão culto percebe os 

perigos narcísicos ou os fáusticos. Qualquer 

pessoa sabe que no auge da dominação 

o homem pode voltar-se para a adoração 

estética de ídolos e ilusões, sacrificando o 

bem e a decência moral. A beleza é uma arma 

de dois gumes. Eros anda perto de Tanathos 

como justamente na Morte em Veneza 

acontece; pois esta obra desenvolve o tema 

do fascínio mortal que a beleza física pode 

exercer. O que não me parece é que o eros 

desenvolvido na novela seja plenamente 

erótico no sentido da sua conotação sexual, 

mas antes um eros intermutável com o belo, 

com a juventude e inimigo da fealdade que 

anda muito associada à velhice. Assim é, 

pelo menos no Fedro. E é a essa luz que faz 

sentido a tentativa de rejuvenescimento 

mal conseguido da parte do escritor Gustav  

Aschenbach. 

No Fedro tanto a beleza como a 

bondade estão ao serviço da felicidade. 

É feliz o que alcança o Belo e igualmente 
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M O N T R A  D E  L I V R O S

A edição número 33 da 
Asia Literary Review acaba 
de sair. O trabalho dos 
tradutores que fazem 
chegar ao inglês os 
muitos idiomas em que se 
escreve a revista está em 
destaque nesta edição, 
onde podem ler-se contos 
de Margrét Helgadóttir e 
Ho Sok Fong, poesia de 
Tishani Doshi e Norman 
Erikson Pasaribu ou um 
texto memorialístico de Yu 
Jian, entre muitos outros. 

O novo livro de Gonçalo 
M. Tavares marca o início 
de uma nova série, a das 
Mitologias, onde o autor 
trabalha personagens que 
cruzam o fantástico e a 
tradição oral, colocando o 
discurso sobre a história 
num plano intemporal, 
talvez mais preparado para 
reflectir o presente do que 
qualquer leitura factual dos 
nossos tempos.

No novo volume da colecção 
Imagens Que Contam, 
onde se publicam livros 
sem texto, Jaime Ferraz 
mostra o contraste entre 
um quotidiano cheio de 
máquinas que parecem dar 
conta de todas as tarefas que 
consigamos imaginar e um 
outro onde as páginas de um 
livro são a porta de acesso a 
todos os mundos, possíveis 
ou impossíveis.

Jaime Ferraz
Máquina

Pato Lógico

Uma dúzia de contos onde 
se cruzam informações 
históricas, muitas delas 
resgatadas ao pó dos 
arquivos, e ficção literária. 
As personagens destes 
contos são, na sua maioria, 
pessoas reais que um dia 
habitaram Macau, mas 
parte do que se cria nestas 
narrativas vai vogando 
na fronteira entre o que 
realmente aconteceu e o 
que poderia ter acontecido.

Chega finalmente às livrarias 
a tradução integral de uma 
das mais antigas obras 
literárias da humanidade. O 
Épico de Gilgameš terá sido 
escrito por volta de finais do 
segundo milénio antes de 
Cristo, algures na Babilónia, 
e conta as aventuras de um 
soberano e a sua relação 
com o poder, o destino e a 
morte.

Maria Helena do Carmo
Estórias de Amor em 

Macau
Instituto Internacional 

de Macau

Francisco Luís Parreira 

(tradução e notas)
Épico de Gilgameš

Assírio & Alvim

Inspirado nos haikai 
japoneses, João Pedro 
Mésseder compõe uma 
mão cheia de poemas de 
três versos que Rachel 
Caiano ilustra, um diálogo 
intenso entre palavras e 
imagens. O quotidiano de 
uma crianças e os muitos 
recantos de onde nascem 
histórias e memórias 
são a linha de fundo 
que atravessa este livro 
pensado para os leitores 
mais novos.

Livro póstumo de Paulo 
Varela Gomes, aqui 
se coligem contos e 
uma novela do autor 
recentemente distinguido 
com o Grande Prémio de 
Romance e Novela APE. 
A novela, que dá título ao 
volume, acompanha uma 
Europa em desintegração 
anunciada e as tentativas 
de a recuperar por 
parte de um grupo de 
combatentes.

Uma cidade onde a 
demografia deixa notar 
a falta de espaço a cada 
momento e onde se 
produzem toneladas de 
lixo diariamente enfrenta 
uma longa lista de 
problemas, presentes e 
necessariamente futuros. 
São esses problemas 
que o autor aborda em 
capítulos independentes, 
mas sempre relacionados 
entre si, da saúde à 
habitação, passando pelo 
ambiente, pelos recursos 
e pela economia.

João Pedro Mésseder 

e Rachel Caiano
Olhos Tropeçando em 

Nuvens e Outras Coisas
Caminho

Paulo Varela Gomes
A Guerra de Samuel

Tinta da China

Yue Chim Richard Wong
Fixing Inequality 

in Hong Kong
Hong Kong University 

Press

VVAAAsia Literary 
Review

ALR

Gonçalo M. Taavres
A Mulher-Sem-Cabeça 

e o Homem-do-Mau-
Olhado

Bertrand

Primeiro de três volumes que 
reunirão a obra completa 
de Mário-Henrique Leiria, 
aqui se reúnem diversos 
textos inéditos, bem como 
os Contos do Gin-Tonic e 
os Novos Contos do Gin-
Tonic, entre outros contos, 
teatro, guiões e muitos textos 
dispersos.

Mário-Henrique Leiria
Obras Completas: Ficção

E-Primatur

Depois de Lá Fora, um guia dedicado à natureza, a Planeta Tangerina 
volta-se agora para dentro, fazendo do cérebro o ponto de partida para 
todas as digressões. Um livro onde o rigor científico e a acessibilidade 
das explicações se juntam às ilustrações de Madalena Matoso, criando 
uma obra criada com o apoio de uma equipa de neurocientistas, 
filósofos e psicólogos que terá sido pensada para jovens leitores, mas 
que promete conquistar qualquer leitor interessado nos mistérios de 
um órgão que define tudo o que somos, as escolhas que fazemos, os 
gestos que assumimos e os mundos que sabemos inventar.

Isabel Minhós Martins, 
Maria Manuel Pedrosa 

e Madalena Matoso
Cá Dentro. Guia para 

descobrir o cérebro
Planeta Tangerina
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Investigador do Instituto 
Politécnico de Macau, Carlos 
Miguel Botão Alves tem-se 
dedicado aos estudos de 
literatura e cultura portuguesa. 
Neste livro, analisa a obra de 
dois autores de finais do século 
XIX, iluminando o contacto de 
ambos com conceitos filosóficos, 
culturais e políticos integrantes 
da cultura oriental.

Carlos Miguel 
Botão Alves

O Oriente na 
Literatura 

Portuguesa – Antero 
de Quental e Manuel 

da Silva Mendes
Instituto Internacional 

de Macau

Novo volume da colecção 
pensada pela Equipo Plantel, 
este livro explica aos mais novos 
o que é uma ditadura, como se 
organiza uma sociedade sob 
um regime deste género e que 
ditaduras, antigas ou recentes, 
podemos analisar para perceber 
melhor a nossa História comum. 
Mais importante, explica que 
assim que acaba a história da 
ditadura, começa a da liberdade.

Equipo Plantel 
e Mikel Casal

É Assim a Ditadura
Orfeu Negro

Durante a Revolução Cultural, 
religiões, locais de culto e 
expressões da espiritualidade 
colectiva foram banidos da 
China. A partir dos anos 70, 
as práticas religiosas foram 
regressando paulatinamente e é 
a análise desse regresso e da sua 
variedade em termos de religiões 
que Ian Johnson analisa neste 
livro.

Ian Johnson
The Souls of China: 

The Return of 
Religion After Mao

Allen Lane

Uma compilação de textos 
que registam algumas 
das mais importantes ou 
complexas viagens realizadas 
por portugueses. A época 
da Expansão marítima está 
naturalmente bem documentada, 
com as viagens à Índia e ao Brasil 
em destaque, mas há espaço 
para outros destinos como o 
Tibete ou o continente africano.

VVAA
Grandes Viagens 

Portuguesas
Relógio d’Água

Entre os escombros sociais 
e económicos da Grande 
Depressão norte-americana, 
um rapaz tenta definir o seu 
futuro contra as imposições 
silenciosas da comunidade onde 
habita e as poucas perspectivas 
que se apresentam, num 
romance que convoca o humor 
para um retrato dilacerante 
sobre a passagem da juventude 
para a idade adulta.

John Fante
1933 Foi Um Mau Ano

Alfaguara

Navegar é preciso

http://www.revistapessoa.com

A publicar desde 2010, a Revista Pessoa 

apresenta-se como «espaço de criação, 

experimentação e divulgação da literatura de 

língua portuguesa. Evoca um dos maiores poetas 

de todos os tempos numa proposta simples, 

que é a de promover a experiência de leitura 

literária, com todas as suas implicações políticas 

e estéticas.» Publicada pelas Edições Mombak, 

que nasceram para assegurar a edição da revista, 

mas cedo começaram a publicar alguns livros 

em suporte digital, a revista on-line reparte o seu 

conteúdo por várias secções, onde se destacam a 

ficção, a poesia e a crónica, bem como a crítica, 

a tradução e o ensaio. A atenção aos escritores 

de língua portuguesa não se fica pelos nomes 

já consagrados ou canónicos, abrindo espaço a 

muitos autores estreantes que aqui encontram 

leitores do mundo inteiro. 

Local privilegiado para acompanhar o que se vai 

escrevendo e publicando no Brasil, em Portugal 

e noutros países de língua portuguesa, a Revista 

Pessoa é também um ponto de partida, em 

português, para o imenso espaço da América 

Latina. Veja-se o texto de Victor Heringer, 

«América do Sul em Chamas», recentemente 

publicado: «Quase todos os países pelos quais 

passei estavam em ponto de pólvora. No Peru, 

o escândalo da Odebrecht fez com que um 

ex-presidente fugisse do país. Os tentáculos 

da corrupção peruano-tupiniquim, segundo 

os jornais, desciam até a lama sangrenta dos 

governos Fujimori. Os bolivianos tentavam frear 

a vontade de reeleição eterna de seu presidente, 

assim como os paraguaios, que há alguns dias 

atearam fogo ao Congresso em Assunção. As 

autoridades uruguaias juravam de pés juntos 

que não havia carne podre no país. Na Argentina, 

conheci voluntários de um programa de 

assistência a crianças carentes que voltariam 

a suas pátrias europeias completamente 

desgostosos. No Chile, a força acachapante da 

indústria mineira aumenta os abismos entre ricos 

e pobres: em Antofagasta, um líder comunitário 

disse que eu estava numa cidade com o PIB de 

Londres e a violência do Rio de Janeiro. “Então 

tome cuidado.”»

Retrato do último Presidente da 
República do Estado Novo, o 
livro do jornalista e investigador 
Orlando Raimundo acompanha 
a biografia de Américo Thomaz, 
procurando analisar os factos à 
luz do seu papel na estrutura e na 
imagem da ditadura de Salazar.

Orlando Raimundo
O Último Salazarista, 

A Outra Face de 
Américo Thomaz

Dom Quixote

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

Olhar Macau a partir do céu é a proposta 
do fotógrafo Chan Hin Io. As imagens 
dão a ver a composição urbana e as 
suas mudanças ao longo do tempo, 
entre edifícios, pontes, estaleiros de 
construção, mas também momentos 
que quebram o quotidiano, como festas 
religiosas e populares, muitas delas 
erguendo as suas próprias estruturas, 
mesmo que efémeras.

Chan Hin Io
Picturesque Beauty 

of the Landscape
Instituto Cultural


