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

Madrid a ler em português

H
á uma semana, o suplemento Babelia, do jornal El 

País, dedicou o destaque da sua edição à literatura 

portuguesa. Hoje é a vez de a 76ª edição da Feria 

del Libro de Madrid abrir as portas com a literatura e a 

língua portuguesa no centro da sua programação. Eduardo 

Lourenço fará o discurso de abertura numa feira do livro 

por onde passarão cerca de quarenta escritores, não apenas 

de Portugal mas de outros países de expressão portuguesa. 

Para além dos contemporâneos, Madrid assistirá a debates 

e conferências dedicadas a autores como Luís de Camões, 

Eça de Queirós, Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner 

Andresen ou José Saramago. Até ao próximo dia 11 de Junho, 

a literatura em português está instalada no centro da capital 

Espanhola.

H
á já algum tempo que circula pela 
internet um diagrama simultaneamente 
didáctico e humorístico que promete 

explicar cabalmente como perceber se um 
brinquedo é para meninas ou meninos. 
O diagrama parte dessa dúvida que ainda 
persiste em tantas cabeças e coloca uma 
primeira hipótese, da qual parte a resposta: 
se o brinquedo implica manuseamento com 
algum dos órgãos que a maioria das pessoas 
resguarda do olhar público, então não é 
sequer para crianças; caso contrário, serve 
para meninas e para meninos. Um diagrama 
semelhante poderia ser feito para os livros a que 
chamamos infantis. Se versam temas e utilizam 
abordagens que não consideramos adequadas 
para leitores mais novos, então é um livro para 
adultos; caso contrário, toda a gente pode lê-
lo, com maior ou menor proveito, segundo 
o interesse de cada um. Desse princípio têm 
partido muitas editoras, criando livros que as 
livrarias arrumam na secção infanto-juvenil, 
mas que muitos adultos resgatam saboreando o 
prazer de uma leitura que pode ser tão intensa 
ou desafiadora como a de um romance denso 
ou um manual de física. Tudo depende do 
leitor. Em Portugal, a Planeta Tangerina é uma 
das editoras que tem trabalhado a partir dessa 
premissa e os resultados passam por livros que 
se destacam e por leitores de todas as idades. 
Um dos seus livros mais recentes chama-se 
Cá Dentro e assume a tarefa aparentemente 
inalcançável de explorar o cérebro humano, 
explicando-lhe o funcionamento com rigor e 
sustentação científica, abordando questões que 
muitos adultos diriam ser impossível abordar 
com crianças e deixando entre as páginas 
um dos maiores tesouros que qualquer livro 
pode conter: espaço para mais perguntas, 
para dúvidas e para muitas inquietações. Não 
duvidámos, por isso, em fazer deste o tema de 
capa da nossa edição mensal, dando às autoras 
a palavra sobre um desafio que resultou num 
livro que todos os que têm alguma curiosidade 
sobre a natureza humana deveriam ler.

Nesta edição apresentamos também, em 
pré-publicação, alguns poemas do novo livro 
de Jorge Arrimar, poeta que viveu em Macau 
durante muitos anos e que mantém com a 
cidade uma ligação umbilical. Como sempre, 
mantêm-se os espaços de crónica, com Yao 
Feng invocando Camilo Pessanha, de conto 
e de novos livros acabados de chegar às 
prateleiras das livrarias. Boas leituras.

2. 

Autores portugueses 
distinguidos no Brasil

D
ois livros de autores portugueses integraram a 

lista de premiados da Fundação Nacional do Livro 

Infantil e Juvenil do Brasil (FNLIJ). José Saramago e 

Afonso Cruz mereceram a distinção pela edição brasileira 

dos livros O Lagarto e O Pintor Debaixo do Lava-loiças, 

ambos publicados em 2016 no Brasil. O Lagarto, de José 

Saramago, é um texto que integrava A Bagagem do Viajante, 

livro da década de 70, que agora se juntou às xilogravuras 

do artista brasileiro J. Borges. Em O Pintor debaixo do Lava-

loiças, Afonso Cruz recupera a história verídica de um pintor 

judeu que os avós do autor acolheram clandestinamente 

durante a II Guerra Mundial.

Um guia para a literatura 
chinesa

O
s responsáveis pelos assuntos culturais do governo 

chinês estão a trabalhar com a Amazon e a Over 

Drive (distribuidora e biblioteca de livros digitais) 

na criação de uma revista que divulgue a literatura chinesa 

junto dos leitores de todo o mundo. A notícia foi avançada 

pela Publishing Perspectives, publicação à qual Zhang 

Yuchen, um dos responsáveis por este trabalho de promoção, 

explicou que está na altura de a literatura chinesa deixar de 

ter um papel tão discreto no cenário literário internacional. 

A Publishing Perspectives confirma igualmente que o 

primeiro volume desta revista apresentará 40 obras de 

autores chineses, entretanto traduzidas para inglês, aos 

leitores, esperando-se que mais traduções de livros chineses 

comecem a chegar às livrarias internacionais.

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

P R É - P U B L I C A Ç Ã O

__

lorchas suspensas

Há lorchas 

suspensas das nuvens 

por cordas 

que os marinheiros agarram 

com a voz 

o ferro 

de fundear 

calça os pés dos homens 

e os sinos ouvem-se 

no cais 

__

desenhos recortados 

Desenhos recortados 

em papel de seda 

a decorar o sítio 

onde moras 

São de jade, dizes-me 

baixinho, 

como se fosse um segredo 

__

a cavalo-marinho 

Voltamos a ouvir o murmurar 

dessa praia de língua negra, um rumor 

de areias vindo de longe. peguei 

nas tuas mãos pequenas 

e mergulhei-as na água morna, 

um batismo de líquenes 

e ondas esverdeadas. apanhei 

peixes vermelhos 

para te fazer um colar, algas 

para te construir uma sela 

a cavalo-marinho galopaste feliz 

por entre as casuarinas 

__

lavrar o oceano 

Onde estiveres, 

no ponto mais remoto 

do olhar, preso 

entre os rochedos 

de Coloane, 

solto ao vento 

de inflar o pano 

irei buscar-te no velho junco 

de lavrar o oceano 

Jorge Arrimar nasceu em Angola, em 
1958. Depois de outras paragens, entre 
elas os Açores, onde deu aulas, chegou a 
Macau em 1985 e aí viveu durante treze 
anos, trabalhando na Biblioteca Central 
e dinamizando encontros e projectos 
culturais vários. 
Rotas Circulares, uma edição bilingue 
português-chinês, 
é o seu mais recente livro 
de poesia, acabado de publicar 
pela editora portuguesa Gradiva.

Jorge Arrimar

Rotas Circulares
Gradiva
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P O R  S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A 

Um quilo e trezentas gramas é o peso do 
órgão que faz de nós aquilo que somos. O 
resto do corpo não será acessório, mas é no 
cérebro que estão as escolhas, as decisões, 
as dúvidas, e também os impulsos que nos 
fazem andar, correr, dormir, comer. Uma 
massa por onde correm 160 mil quilómetros 
de fibras nervosas e onde habitam cerca de 
86 mil milhões de neurónios. 
 Há três anos, a Planeta Tangerina fez um 
livro sobre a natureza. Premiado em vários 
países, nomeadamente na China, Lá Fora 
propunha aos leitores que saíssem de casa 
e descobrissem o mundo natural, olhando 
para bichos, plantas, pedras, percebendo 
habitats, eco-sistemas e territórios. Agora, 
decidiu virar-se para dentro e entre as muitas 
hipóteses de criar um gémeo deste primeiro 

Minhós Martins contou ao Parágrafo como 
resolveram a questão: «Tal como o Lá Fora 
também teve uma equipa grande de revi-
sores científicos, aqui percebemos logo 
que não conseguíamos fazer o livro sem 
apoio científico, portanto criámos uma 
equipa e achámos que era interessante 
não ter apenas neurocientistas, mas tam-
bém pessoas da área da filosofia e da psi-
cologia, porque ia haver esse cruzamento, 
e fizemos esta equipa que nos acompan-
hou quase desde o princípio. Quando es-
távamos e estruturar o livro fizeram logo 
propostas.» Nas páginas finais de Cá Den-
tro, a equipa apresenta-se e ficamos a con-
hecer os neurocientistas, neurologistas, 
investigadores da área da filosofia, da neu-
ropsicologia ou da educação que ajudaram 

a fazer desta edição um livro a ter em conta 
por qualquer pessoa, independentemente 
da idade, que queira perceber o funciona-
mento do cérebro e confrontar-se com a 
espectacularidade do que já se sabe sobre 
este órgão e com a imensidão do que ainda 
está por descobrir. Nas palavras de Maria 
Manuel Pedrosa, «foi assim uma espécie de 
loucura. Sentíamos  que íamos embarcar 
numa viagem daquelas, por não sermos ci-
entistas, tendo antes a experiência do lado 
da escrita e da comunicação pedagógica. 
Ao mesmo tempo, podia ser interessante 
esta visão de alguém que vai escavar não 
estando na área. O cérebro não é só obje-
to de investigação científica, também é de 
filosofia, poesia, quer dizer, as questões 
sobre como pensamos e sobre as emoções 
são muitas e isso podia ser a nossa mais 
valia.»
 
CÁ DENTRO TENS UM CÉREBRO. 
MAS SÓ SABES QUE TENS UM CÉREBRO 
PORQUE TENS UM CÉREBRO CÁ DENTRO.
É com esta frase que abre a viagem pelo 
cérebro humano e fica desde logo definido 
o tom de um livro que se quer didáctico 
e rigoroso, mas onde as perguntas e as 
dúvidas também encontram lugar. Muitos 
livros didácticos e científicos pensados para 
os mais novos escorregam na dificuldade 
de apresentarem um tema sem cederem 
ao simplismo e sem perderem o interesse 
do leitor. A Planeta Tangerina tem tentado 
contrariar essa dificuldade, que começa 
logo na ideia do que deve ser um livro para 
leitores mais novos, como explica Isabel 
Minhós Martins: «Os álbuns ilustrados ou 
os livros de ficção para miúdos têm aquele 
peso de terem de trazer uma mensagem... 
Acho que foi por isso que começámos a 
fazer este tipo de livros informativos. Se 
queremos informar e falar de coisas que 
não são do domínio da ficção, então vamos 
fazer livros assumidamente de não-ficção, 
e aí temos mesmo o propósito de explicar 
alguma coisa. Em relação ao discurso, 
ponho-me no papel de leitora e o que quero 
é um discurso claro, conciso, sem palha, 
rigoroso e muito honesto. Só se escreve 
quando está tudo muito bem percebido. 
Depois há algum humor, que pode ser 
relevante, ainda que algumas coisas tenham 
sido refreadas neste livro, pelo facto de 
o tema ser científico e complexo.» Maria 
Manuel Pedrosa acrescenta a importância 
da dúvida: «Quisemos deixar perguntas e 
dúvidas no ar, o que dá um papel ao leitor. 
É importante que fique alguma curiosidade 
e que surjam dúvidas. Quase tudo é dado 
na escola com um ponto final e parece-
nos importante que haja espaço para haver 
dúvidas e inquietações.»
 No passado dia 12 de Maio, a Fundação 
Champallimaud, em Lisboa, acolheu a 
apresentação de Cá Dentro perante uma 
plateia de todas as idades, mas onde 
predominavam os mais novos. Vários dos 
investigadores que integraram a equipa 
de revisores do livro falaram sobre as suas 
áreas de estudo, as autoras contaram alguns 
dos desafios envolvidos na escrita e houve 

4. 

Em busca dos mistérios do cérebro, o pequeno órgão que nos define e nos individualiza, 
a Planeta Tangerina reuniu uma equipa de especialistas e criou um livro para todas 
as idades que nos ajuda a perceber melhor o que se passa Cá Dentro.

A máquina 
que constrói o mundo

livro, do corpo humano ao centro da terra, 
escolheu o cérebro para tema de uma nova 
expedição. Cá Dentro, com autoria de Isabel 
Minhós Martins, Maria Manuel Pedrosa 
e Madalena Matoso (responsável pelas 
ilustrações) é um volume com perto de 
trezentas e setenta páginas onde se explica 
aos mais novos, mas também a todos os 
leitores curiosos, como funciona esse órgão 
sem o qual não existiríamos. 
 Nenhuma das autoras é especialista 
em ciências neurológicas. Isabel Minhós 
Martins é autora de vários livros e uma 
das fundadoras da Planeta Tangerina. Ma-
ria Manuel Pedrosa é consultora na área 
da Comunicação Para o Desenvolvimento 
Sustentável. Madalena Matoso é ilustra-
dora e também fundadora da casa. Isabel 

actividades e experiências científicas. 
Nesse momento, Isabel Minhós Martins 
confirmou a importância das perguntas 
que podem surgir a partir do que se explica 
e mostra nas páginas de um livro. «Quando 
falámos dos neurónios-espelho, que se 
activam quando reconhecemos uma acção 
alheia, houve um miúdo que me perguntou 
se esses neurónios também se activam 
quando vemos uma pessoa que está a fazer 
uma coisa que nós reconhecemos, mas que 
não está a sentir a mesma coisa que nós. 
Essa pergunta é a questão fundamental, 
porque a partir daqui começam todos os 
problemas da humanidade, os problemas 
de comunicação, os mal-entendidos...»

IMAGENS QUE SE LÊEM
Um livro faz-se com todo o seu conteúdo 
e em Cá Dentro, as imagens são uma parte 
essencial do que se mostra e explica. Coube 
a Madalena Matoso ilustrar este enorme 
volume sobre o cérebro e o desafio foi 
criar imagens que complementassem o 
texto sem o repetir e, por outro lado, que 
conseguissem explicar algumas coisas que 
o texto não dizia. Isabel Minhós Martins 
conta que pediu à ilustradora que o livro 
tivesse alguma leveza e que as ilustrações 
tivessem algum humor. «A Madalena 
não queria nada cair na linha do cartoon, 
mas queríamos que os miúdos tivessem 
exemplos do quotidiano, que não fossem 
ilustrações abstractas. Depois houve uma 
camada mais artística, nomeadamente nos 
separadores, onde as imagens podiam ser 
mais livres, e nas partes onde há imagens 
dos miúdos numa situação que tem a ver 
com o tema. É uma terceira voz neste livro, 
sim, sem dúvida.» 
 A essa voz coube um processo de 
trabalho que partiu dos textos já concluídos 
para a criação de uma linha de imagens 
que mostrassem, complementassem e, 
em alguns casos, apresentassem exemplos 
do quotidiano onde se tornasse clara 
determinada funcionalidade do cérebro. No 
fim do livro, era preciso construir imagens 
rigorosas que dessem a ver os mapas do 
cérebro, o funcionamento dos neurónios 
e as suas transmissões, as caracteristicas 
físicas dos vários módulos que compõem 
este órgão do corpo humano. Madalena 
Matoso resume assim o seu trabalho: 
«Quando comecei a ler os textos estava a 
fazer texturas e outras experiências, sem ter 
muito definido o caminho por onde queria 
ir. Comecei a concretizar os desenhos ainda 
sem querer ilustrar nenhuma parte concreta 
e só depois é que comecei a pensar em cada 
tema. Queria fugir um bocado àquelas ideias 
habituais, o cérebro como cidade, como 
labirinto, e evitei ir para essas imagens. A 
parte final, dos desenhos mais técnicos, foi 
mais simples, mas as outras obrigaram-me 
a não ser redundante em relação ao texto. 
Como é um livro muito grande, convinha-
nos usar só duas cores, para além do preto, 
e tecnicamente foi uma condicionante da 
qual acabei por gostar. E a ideia era criar 
imagens que transmitissem o conteúdo do 
texto sem o repetir e com alguns espaços 

em branco, no sentido de a imagem não 
explicar tudo, para ser complementada com 
a leitura do texto e com os pensamentos do 
leitor.»

DOS IMPULSOS ELÉCTRICO-QUÍMICOS 
À IMENSIDÃO DA NATUREZA HUMANA
O modo como crescemos, aprendemos, 
e agimos, os sentidos, a memória e a 
consciência, as emoções, a ligação com os 
outros e a experiência estética e criativa, 
tudo isso nasce e existe naquele quilo e 
trezentas gramas de massa que guardamos 
no interior do crânio. Ao longo deste livro, 
as autoras tratam de explicar cada um 
destes temas a partir do que se sabe sobre 
o funcionamento do cérebro, mas também 
tendo em conta o que conhecemos sobre 
a natureza humana. É aí que está parte 
do encanto de Cá Dentro, a capacidade 
de mostrar que somos feitos de impulsos 
electro-químicos sem que isso nos retire 
complexidade, interesse e espontaneidade.
 «Acho que o que é brutal é que, 
apesar de sermos electricidade e química, 
somos aquilo que somos e isso não retira 
espectacularidade ao ser humano, pelo 
contrário. Como é que nós, com aqueles 
ingredientes que são substâncias e 
fenómenos físicos e químicos, conseguimos 
ser quem somos e sentir as coisas que 
sentimos? Isso é realmente espectacular. Está 
tudo no nosso cérebro e nas experiências 
emocionais que tivemos», diz Isabel Minhós 
Martins. E está quase tudo neste livro, pelo 
menos o tudo que era possível arrumar em 
trezentas e muitas páginas, porque nenhum 
destes temas é simples, como confirma 
a quantidade de literatura científica 
produzida diariamente sobre eles. Maria 
Manuel Pedrosa acrescenta uma outra 
vertente que foi essencial na definição dos 
temas de Cá Dentro: «Uma das coisas que 
quisemos que ficasse em destaque neste 
livro foi a ideia de que o nosso cérebro é 
social, precisamos dos outros para crescer. 
Por mais que isto seja matéria biológica 
e impulsos electro-químicos, nada disto 
floresce se não interagirmos. E depois há a 
ideia da aprendizagem até ao fim e a ideia 
de cada um de nós ser um ser único, com a 
sua memória e personalidade.»
 Dissecar as diferentes funcionalidades 
do cérebro humano e explicá-las de um 
modo simples não terá sido tarefa fácil 
para as autoras, que tiveram de seleccionar 
muita informação e tomar algumas decisões 
sobre o momento em que deveriam parar. 
O cérebro é uma máquina complexa e 
sobre a qual sabemos muito pouco, pese 
embora todas as descobertas que vão 
iluminando o caminho das sinapses e a 
sua intervenção naquilo que somos e no 
modo como agimos. No capítulo dedicado 
à história do conhecimento sobre o cérebro, 
acompanhamos a evolução da ciência 
desde o Antigo Egipto ou a Grécia Antiga, 
onde se dava mais importância ao coração 
do que ao cérebro, até ao presente em que 
diariamente se produzem novos estudos 
neurológicos. Pelo meio, houve descobertas 
como as de Archiangelo Piccolomini, que 

no século XVI percebeu que havia matéria 
branca e matéria cinzenta no cérebro, ou 
de Thomas Willis, que no século seguinte 
defendeu que era o córtex o responsável 
por guardar as nossas vontades e 
memórias. E houve os séculos XIX e XX 
onde se sucederam as teorias, descobertas 
e invenções que permitiram desbravar 
caminhos pelo centro de um órgão tão 
misterioso. Parece que chegámos ao século 
XXI com uma quantidade tal de informação 
atestada sobre o cérebro que já pouco 
restaria por saber, mas nada está mais longe 
da verdade, como explica Isabel Minhós 
Martins: «Agora há muitos estudos feitos 
com aquelas ressonâncias magnéticas 
funcionais, que conseguem ver o cérebro 
a trabalhar no momento em que estamos a 
fazer alguma coisa. Dantes isso fazia-se com 
as pessoas imóveis, mas agora podemos 
estar a dançar ou a tocar violino enquanto a 
máquina nos ‘olha’ para o cérebro. Então, há 
muitas coisas na imprensa sobre o cérebro, 
como se agora já soubéssemos quase tudo, e 

já houve cientistas que vieram pedir alguma 
calma porque o cérebro continua a ter uma 
imensidão de coisas por saber.
Há uma boa imagem, usada pelos cientistas, 
que é esta: o que nós conseguimos saber 
sobre o cérebro é o equivalente a uma 
pessoa estar fora de um estádio de baseball, 
a ouvir os sons do que se passa lá dentro, 
sem saber as regras, como é o jogo, o que 
é uma bola, e tentar perceber as regras do 
jogo só pelos sons que chegam cá fora. A 
ciência também é isso, ir encontrado peças 
de um puzzle, percebendo onde se podem 
encaixar, que ligações se estabelecem para 
percebermos mais um bocadinho. Creio 
que as neurociências não são excepção, 
com imensa gente a descobrir várias peças 
do puzzle até ao dia em que se percebe um 
pouco mais. Acho que não haverá um dia em 
que já se saiba tudo, mas não sei...» Se esse dia 
chegar, Cá Dentro continuará a ser uma boa 
introdução para quem não faz ideia do que 
se passa nos quilómetros de fibra neuronal 
que nos definem e nos tornam únicos.

F O T O S  G I L  C O S T A  E  P A C O  R O M E R O

Isabel Minhós Martins, Maria Manuel 

Pedrosa e Madalena Matoso

CÁ DENTRO
PLANETA TANGERINA
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C R Ó N I C A

Camilo Pessanha 
num quarteto

Y A O  F E N G

Amor
Você acolheu as rosas por engano e ficou com as mãos cheias de espinhos, em lugar de metáforas 

amorosas. 

Sem amor, não tem onde ficar. Sem amor, deixou de amar a si próprio, de amar quem quer que seja. 

Fez de si próprio um órfão, que não caberia no seu país. Portugal, um orfanato demasiado pequeno! 

Partiu para o exílio, sonhando com aquela terra distante mas habitável para a alma. Não 

encontrou, porém, o lugar do ser senão a fragilidade do amor, ainda maior. Rodeado de corpos, 

nunca aconteceu o amor. 

A realidade é um rato roedor do coração, a saudade é uma doença sem cura, e você, é o rei do Reino 

da Solidão sem rainha.

Mar
É um tremendo obstáculo. É o caminho mais vasto do mundo. Você optou por este caminho para 

escapar do seu país, para se despedir de si próprio. 

Ondulando, as vagas a desabrocharem como flores brancas, tão brilhantes ao sol que lhe feriram 

os olhos. Então a noite caiu, cingindo-o. 

E lá no céu, as estrelas, agarradas à escuridão como as unhas, para não caírem. Sente-se tão 

desabrigado no vazio da noite, e tão pouco na vastidão do mar. 

O que você quer alcançar não passa de uma fonte, mas é o mar que está a gotejar pela sua clepsidra, 

como se fosse inesgotável lágrima.

Ópio
Uma vez que não alcançou a rosa, entregou-se ao cultivo da papoila, numa alma-terra sombriamente 

fertilizada pela tristeza. Deitado no leito, incendiou um ponto de partida, começando a tecer um 

caminho por meio de sinuosa fumaça. 

Assim, ignorou o caminho do real. Assim, as cinzas serviram para remediar a ferida, profunda 

como se fosse o abismo. Assim, roubou a chave da serenidade por cinco gramas de ilusão. 

Viver a vida é morrer um pouco cada dia. Viver a vida é morrer um pouco cada dia. Fumar a vida é 

desposar uma donzela bela e viciosa.  

Poesia
Graças à poesia, você morreu sem a morte. Graças à poesia, você encontrou uma lâmpada para 

suportar o peso da sombra. 

A poesia é o único que lhe resta, sendo uma possibilidade dentre as impossibilidades. 

Pela poesia, subiu até à torre alta onde viu o rosto mais pálido do amor. Pela poesia, desceu até à 

cova deslizando como um verme. 

Com a poesia, nunca pretendeu ter com a Musa mais sim para espelhar o seu Ser. Para si, a poesia 

é um refúgio, uma sombra, um afastamento, um caminhar solitário, umas núpcias hipotéticas... 

Enfim, é como quem na poesia encontra uma forma de luto.

Abril de 2017

Yao Feng
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da rotina e caminhou até ao café. Sentou-se 

no canto do estabelecimento e foi bebendo 

água e acariciando o pelo do bigode.  

 O café tinha quatro mesas ocupadas. Um 

casal falava muito e outro casal passeava 

pelo telemóvel. Duas amigas falavam com 

um tom que suscitava preocupação. Ele não 

entendia. Num mundo em que as palavras 

não são compreendidas imaginamos 

conversas. Ele não fala, nunca falou nem vai 

falar cantonês.

 O homem vive em Macau há vários 

anos. Uma vietnamita no liceu despertou-

lhe o desejo por mulheres do outro lado 

do mundo e uma herança antes do tempo 

permitiu esta aventura sem risco associado. 

Escolheu Macau porque não tinha voos 

directos para o Vietname e porque pensou 

que o português que aprendeu no liceu 

seria útil. Tentava descobrir o que fazer com 

a vida. Ia descobrindo. 

 Realizava, pintava e sonhava. Tentava 

não gastar o dinheiro que recebeu, tentava. 

Sou artista e o mundo tem de valorizar quem 

não é autista. Tinha uma visão particular do 

mundo corporativo que o rodeava: homens 

e mulheres sem alma que se vendem a 

interesses que não são os deles e têm vidas 

vazias, sem pensar nem sonhar. A próxima 

viagem, a prenda de Natal, o casaco da nova 

colecção e o caralho do colar de diamante 

com corte da Suíça. 

G
asto o dinheiro todo e morro: morro 

quando deixar de ter dinheiro – 

decidiu deitado na cama com os 

olhos abertos. Tenho dois anos por viver se 

voltar para a ilha, a ilha no sudoeste asiático 

que é barata, e apenas meio ano se ficar por 

cá, na cidade do jogo que é cara – calculou 

enquanto lavava os dentes. O dinheiro é 

relativo. O dinheiro é relativo como o tempo 

– foi percebendo nessa manhã.

 – Vou ficar aqui: gosto de coisas boas. 

Vou ficar aqui: vivo segundo o princípio do 

prazer. Fico aqui – disse e fechou a porta de 

casa. 

 Ele, o homem que decidiu reduzir a vida 

ao tempo que o seu dinheiro tem, abdicou 

O 
Homem 
Escondido

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

C O N T O 

 Todos temos de trabalhar, o mundo é 

assim. Ouvia e sorria. Sorria e ia gastando 

o dinheiro que havia recebido. Nunca teve 

dificuldade em gastar dinheiro. O irmão, 

gémeo, ia fazendo dinheiro – os pais e os 

amigos também. Ele não. 

 O café recebeu um novo cliente – uma 

quinta mesa foi ocupada.

 O café comunicava: hora feliz das seis 

às nove: pagas um e recebes outro grátis. 

Rede grátis. Aceitam-se cartões de crédito 

para quantias maiores do que aquelas que 

não são aceitáveis. Dispomos de diferentes 

combinações de alimentação e de um cartão 

de fidelização. O brunch está disponível 

durante todo o dia. Não cobramos a taxa de 

serviço. Tudo isto num quadro de giz.

 O café continuava a comunicar: revistas 

de moda; de estilo de vida e de moda. 

Guias de viagem e de como gastar dinheiro. 

Homens e mulheres de bonita parecença 

com ar confiante, com relógios e joias e 

com a moda vestida. O mundo é deles. Ele 

quer ser como ele e dormir com ela: quer 

substituir o modelo no anúncio e viver a 

promessa prometida.  A ilusão é criada.

 Atrás, ele ainda não reparou, mas 

há cervejas e garrafas de vinho de todo 

o mundo e alguns livros e novelas que 

venderam muito. Levanta-se e senta-se na 

mesa de quem chegou: do novo cliente. O 

cliente lê e não o vê.

 – Bom dia – diz.

 – O meu último – diz o cliente que lia 

numa referência ao dia. 

 Conversam. É um activista dos direitos 

dos animais. Vai-se incendiar nessa noite 

em frente às lojas de moda. Um artista, 

com herança, e um revolucionário, com 

esperança, bebem um café no café.

 A minha mulher e a minha filha vão 

ter orgulho de mim: um homem com 

princípios. A minha herança é a minha 

esperança – disse. Pesquisei na rede e em 

poucos minutos vou partir com muita dor: 

quero que os meus gritos entrem pelos 

ouvidos de todo e qualquer consumidor. 

Pode dar boas fotos. Eu sou fotógrafo – diz o 

homem de bigode. Adicionam-se nas redes 

sociais e vão gostando um do outro.

 O homem vai à casa de banho: vai 

cagando enquanto aprecia e gosta dos 

textos revolucionários partilhados no mural 

do activista. O último texto é sobre a morte 

em chamas: uma das formas mais dolorosas 

de morrer. O calor e o fumo queimam 

as sobrancelhas e os cabelos, depois a 

garganta e as vias respiratórias. Na pele, o 

fogo produz uma intensa resposta em todo 

o sistema nervoso (muita dor), agravada 

P E D R O  R U I  S O U S A

I L U S T R A Ç Ã O

«Agradava-me a ideia de ser morto na China dentro de um 

junco ancorado, diante de um velho fotogénico, no meio de uma 

atmosfera chinesa saturada de maus cheiros, fumo e peixe frito, de 

tabaco, petróleo e água suja. Afinal fora para isso que eu viera, para 

acabar com tudo, para estar algures fora de tudo e a tudo pôr termo.» 

António Volodine, Macau
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M O N T R A  D E  L I V R O S

Romance histórico 
ambientado na comunidade 
portuguesa de Macau, O Rio 
das Pérolas recua ao final da 
II Guerra Mundial e à guerra 
sino-japonesa, andando pelas 
casas de ópio e prostituição 
ao lado dos passos da 
personagem Mei Lin e de 
alguns mistérios que a prosa 
de Isabel Valadão procura 
trazer à superfície.

Álbum ilustrado dedicado 
à história da saboaria e 
perfumaria Confiança, 
uma marca centenária que 
pertence ao imaginário 
colectivo português e que 
continua a produzir e a vender. 
O livro percorre a história 
da Confiança desde a sua 
fundação, em 1894, abordando 
temas culturais, económicos e 
sociológicos relacionados com 
a indústria, o quotidiano e a 
publicidade.

A relação entre duas irmãs 
contada em banda desenhada 
acompanha o nascimento da 
irmã mais nova e o percurso 
natural pela infância e 
adolescência, sempre com 
a diferença de idades (e 
personalidades) a marcar os 
conflitos e as reconciliações. 
Entre a memória, a ternura e 
algumas escaramuças, Irmãs é 
uma história sobre a família e o 
modo como nos construímos no 
mundo.

Raina Telgemeier
Irmãs
Devir

Há muito desaparecido das 
principais livrarias portuguesas, 
o livro de António José 
Forte é agora reeditado pela 
Antígona, com prefácio de 
Herberto Helder que descreve 
bem a poesia do autor: «a 
voz de António José Forte 
não é plural, nem directa ou 
sinuosamente derivada, nem 
devedora. Como toda a poesia 
verdadeira, possui apenas 
a sua tradição. A tradição 
romântica, no menos estrito e 
mais expansivo e qualificado 
registo.»

Jornalista free-lancer, Meena 
Menon foi correspondente do 
jornal The Hindu em Islamabad 
até 2014, ano em que as 
autoridades locais a expulsaram. 
Com os movimentos dificultados 
por essa proibilção, Menon não 
deixou de andar pelo território, 
recolhendo a informação que 
lhe permitiu escrever este livro 
onde a vida quotidiana vai 
furando as dificuldades impostas 
pelas bombas e pelo conflito 
permanente em diferentes 
cidades.

António José Forte
Uma Faca nos Dentes

Antígona

Meena Menon
Reporting Pakistan

Penguin

Chegam às livrarias os dois 
livros que faltavam na série de 
Libros Para Mañana, publicada 
pela La Gaya Ciencia em 
Barcelona, em 1977, e 
entretanto recuperada pela 
Media Vaca, de Valencia, e 
agora pela Orfeu Negro. Neste 
volume, que sai ao mesmo 
tempo que É Assim a Ditadura, 
explica-se aos leitores mais 
novos alguns conceitos 
básicos da política enquanto 
modo de organização da 
comunidade.

Dez anos depois de 
Canário, Rodrigo Guedes de 
Carvalho volta a publicar um 
romance. Várias histórias e 
personagens se cruzam nesta 
narrativa, que tem como elo 
de ligação a música do piano 
e um trabalho de linguagem 
que explora a possibilidade 
de a escrita transmitir 
sonoridade, colocando 
palavras e melodia no 
primeiro plano da prosa.

O novo romance de João 
Tordo encerra a Trilogia dos 
Lugares Sem Nome com 
uma narrativa de regresso 
ao passado. A vida de 
Matias Fluss é interrompida 
por uma carta vinda desse 
tempo anterior, o tempo em 
que a sua irmã mais velha 
desapareceu, deixando um 
vazio por explicar. E entre 
passado e presente, Matias 
descobrirá mais coisas 
por resgatar para além do 
desaparecimento de Cecília 
Fluss.

Equipo Plantel 
e Marta Pina

Como Pode Ser 
a Democracia

Orfeu Negro

Rodrigo Guedes 
de Carvalho

O Pianista de Hotel
Dom Quixote

João Tordo
O Deslumbre de 

Cecília Fluss
Companhia das Letras

Isabel Valadão
O Rio das Pérolas

Bertrand

Nuno Coelho
Uma História 
de Confiança
Tinta da China

Concebido por dois artistas e 
um arquitecto japoneses, este 
livro recolhe imagens do interior 
de várias casas de Singapura, 
nomeadamente os apartamentos 
do Housing and Development 
Board, o departamento 
responsável pela habitação 
pública. Não deixando de ser um 
álbum pensado para o deleite 
visual, este é também um livro 
que coloca algumas questões 
pertinentes sobre a planificação 
urbanística e a habitação de 
baixo custo.

Keyakismos, Tomohisa 
Miyauchi

HDB Homes of Singapore
Gatehouse Publishing

pela inflamação dos tecidos. 

 No entanto, é de mencionar, que num 

incêndio o maior risco não são as chamas 

mas sim os gases tóxicos. Misericórdia 

em forma de dor de cabeça e perda de 

consciência. O homem faz um gosto na 

partilha e cai-lhe o telemóvel na sanita, 

quando se levanta. 

 Regressa da casa de banho e o activista 

desapareceu sem se despedir. Senta-se e 

dois polícias entram no café. Falam com 

a empregada que aponta para o homem 

que vai lendo um dos livros que encontrou 

na estante ao lado de uma cerveja belga: 

o homem escondido. Na capa do livro, 

um autocolante avisa que na compra do 

primeiro o segundo tem desconto: é a 

metade do preço. Ele faz contas de cabeça: 

o iPhone vai-lhe custar uns dias de vida. 

Alguns dias de vida rodopiaram pelo cano 

abaixo como dados na roleta. 

 Os polícias procuram o activista – 

percebe isso no momento em que lhe 

perguntam pelo teor da conversa que 

tinham tido. Fazem notar que sabem da 

relação de amizade confirmada e carimbada 

na rede social. O homem apenas me disse 

que queria que a mulher e a filha gostassem 

do homem que ele é: um homem que não 

é escondido e que gosta de cerveja belga – 

disse à polícia.

 A polícia tira notas e sai. Ele foi 

identificado e as empregadas olham-no 

de lado. Um dos casais foi substituído por 

outro casal: um senhor lavado de quarenta 

ou mais e uma senhora arranjada de trinta 

ou menos: um filho que não é deles – é só 

dela. Pedem, o homem lavado paga e sai e 

ela aguarda pela comida para ela e para o 

filho. Ele pagou e saiu. O homem de bigode 

paga e sai também: uma empregada segura 

a porta e sussurra oito da noite. Ele, o 

activista, disse que ia estar às oito nas ruínas 

– diz a empregada. 

 No dia em que o nosso homem decidiu 

desistir de viver e apenas sobreviver até ao 

último centavo, o activista vai partir. Tem 

de tirar uma fotografia: tem de criar uma 

imagem para a sociedade de consumo 

consumir e partilhar durante três, dois ou 

apenas um dia. Uma imagem com local e 

hora marcada: às oito horas da noite nas 

ruínas. Às oito horas da noite nas ruínas.

 Sai do café e desçe as escadas que rolam 

para baixo por entre lojas e restaurantes e 

massagens e cabeleireiros e cartões e notas 

e galerias e merdas. Não vê sonhos nem 

discussões, nem muito menos respostas. 

 As escadas descem até ao centro 

comercial, que é espiritual. Somos o 

que temos, vamos sendo o que vamos 

comprando. Sou mais simples agora: misturo 

básicos com marcas. Sou consciente: 

apenas compro casacos de cabedal de vacas 

orgânicas. Sou o que sou e não o que tenho 

– ninguém disse. Nem eu.

 Ele chega ao centro com calças de ganga 

rasgadas no joelho, segundo a tendência, e 

uma camisa branca sem colarinho, segundo 

o continente, e um relógio de corda com 

a corda dada, segundo o destino assim 

decidido. A corda está dada e o tempo não 

pára: o ponteiro dos segundos nunca parou 

nem vai parar. 

 Passa por uma marca e bebe um café, por 

outra e compra um perfume que o faz ser 

algo e por outra onde compra um telemóvel: 

a mais recente versão, com seguro por dois 

anos. Tem com que se entreter até ao fim, até 

o dinheiro se esgotar. Compra uma máquina 

fotográfica: tem uma missão. Compra uma 

lente de longo alcance: é muito cara, mas 

não se quer queimar.

 Perdeu meses de vida nesta hora. Almoça 

e vai recuperando os dados guardados na 

nuvem. Perdeu as memórias dos últimos 

meses – não as salvou. A última conversa 

guardada é com a amiga do outro mundo: 

a psíquica. Liga-lhe. Não nega à partida os 

sinais do outro mundo. Ela atende. Um café 

às três.

 Ele chega e senta-se. Ela está atrasada. 

Ela chega. Ele não diz nada. Ela sorri. Ele diz 

que o activista morre hoje. Ela pergunta o 

que sobra. Ele suspira. Ela pergunta porque 

ele tem medo.

 A namorada dele chega com uma amiga. 

A psíquica arrisca dois prognósticos: a 

namorada vai ter uma proposta de trabalho 

em duas semanas e a amiga da namorada 

uma proposta de namoro.

 Ele paga a conta e o serviço espiritual. 

O telefone toca. É o pai da namorada, vão 

beber um copo. Beija a namorada e abraça 

a psíquica: a namorada não trabalha: é 

namorada.

 Encontram-se na esplanada com vista 

para as pontes desta cidade que tenta 

ludibriar a idade. O pai da namorada tem 

sessenta, mas podia ter quarenta.

 Um whiskey, um copo de vinho e outro 

de espumante. Charutos, café e cigarros. A 

vida como um currículo e um diálogo em 

forma de entrevista. 

- Onde queres estar daqui a cinco anos? – 

pergunta o pai da namorada.

 

 Vomito na casa de banho. Volto e estou 

sozinho. O pai dela não esperou. 

 Pago a conta. Mais uns dias de vida, 

semanas que se perdem por entre os dedos. 

Ela envia mensagem: sugere o Japão como 

destino. Vamos de férias enquanto estou de 

férias. Pesquiso, procuro e marco a crédito. 

Perco mais uns meses de vida. Tudo bem.

 Saio e ouço um grito. Um jovem teve 

coragem e saltou da torre. 

 Ligo a um amigo. Ele vem. Ele entende. 

A psíquica disse que ele é uma criança num 

recreio. Ele bebe comigo. Aviso que já só 

tenho três meses de vida – disse. O amigo 

sorriu, não percebeu e sugeriu brincar. 

Decidimos ir jogar. Vamos bebendo. O jogo 

como um investimento de vida ou de morte. 

 Apostamos na vermelha, se perdermos, 

dobramos a aposta e juntamos quinhentos, 

se voltarmos a perder, dobramos e 

apostamos o dobro mais quinhentos 

– quando (finalmente) ganharmos, 

recolhemos tudo e recomeçamos do 

início. Paciência, muita paciência. Não 

precisamos de sorte, é matemática. 

Alinharam a estratégia.

 Fumam uns cigarros, antes de multiplicarem 

o dinheiro. Não sou artista nem activista, sou 

apenas um entre outros e muitos. Sou apenas 

mais um – o homem de bigode que fala um 

pouco de português assume.

 O amigo fala do recreio: quer deixar de 

ser criança. Estamos todos no mesmo barco. 

Apagam o cigarro e entram. A roleta vai 

rodar.

 A estratégia da paciência vai sendo 

usada e ele vai acumulando pequenos 

ganhos. Sente o poder, a sorte e o amor. Tem 

a vida por viver e quer duplicar os anos a 

viver, para ir vivendo. Precisa de dinheiro, de 

tempo. Levanta o que tem na caixa que é um 

banco e aposta tudo: três vermelhos e terá 

oito vezes os meses de vida que agora tem. 

Só tem de apostar tudo. Tudo ou nada.

 Tudo.

 Tudo.

 Nada. Perdeu quase tudo. 

 Tem uma hora de vida que sobrou em 

moedas e notas que guardou no bolso 

quando recebeu o troco das bebidas bebidas 

com o pai da namorada. Desiste e vai ao 

bar pedir uma última garrafa: sabe que vai 

desaparecer quando tiver de a pagar.

O amigo ficou a jogar. 

 Ele vai vendo televisão – o sinal horário 

das oito e a reportagem em directo nas ruas de 

Macau na esquina do luxo e da moda rápida 

com a ruína e a escadaria monumental como 

cenário. Um homem, activista, com gasolina 

na mão e um isqueiro na outra. 

 Ele engasga-se e treme, entornando 

o copo e soluçando álcool pela roupa. 

O activista entorna a gasolina no corpo. 

A câmara faz zoom e o homem estreia a 

máquina que comprou hoje. Faz zoom sobre 

o zoom e vê o fogo que arde: os cabelos e as 

sobrancelhas que desaparecem e os olhos 

que aquecem. Dispara no ângulo que se 

fecha e glorifica uma cara em chamas, sem 

cabelo nem olhos.

 O empregado repara no ecrã, no acitivsta 

que se incendeia, e calcula o tempo que 

falta para o próximo cigarro. O empregado 

entrega a conta. 

 Ele, o homem escondido, desaparece.

”Maria deu à luz e a sua primogénita 
terá o nome de Emanuel.” Desta 
hipotética reviravolta histórica parte 
o romance onde o mexicano David 
Toscana questiona, com humor e 
frontalidade, parte dos alicerces 
onde assenta uma das mais famosas 
religiões do mundo.

David Toscana
Evangelha

Parsifal

>  >  >  C O N T O 

P E D R O  R U I  S O U S A
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Quatro personagens ligadas 
pelos sonhos estão no centro do 
novo romance de José Eduardo 
Agualusa. Um jornalista sonha com 
desconhecidos, uma artista plástica 
fotografa os seus sonhos, enquanto 
um neurocientista os consegue 
filmar. E o dono de um hotel, cujo 
passado tem muito para revelar, 
mantém com o mundo onírico 
uma relação ainda mais estranha, 
ajudando a criar a teia de relações 
que vai questionar aquilo que 
entendemos por realidade.

José Eduardo 
Agualusa

A Sociedade 
dos Sonhadores 

Involuntários
Quetzal

Um livro sobre piratas não costuma 
incluir mulheres, a não ser entre as 
vítimas. Neste volume, Laura Sook 
Duncombe percorre a documentação 
que lhe permite contar algumas 
histórias da história da pirataria, 
destacando-se os mares orientais e 
Cheng I Sao (1775-1844), a mulher 
que liderou, com o seu companheiro, 
um grupo temido nos mares do sul 
da China.

Laura Sook Duncombe
Pirate Women

Chicago Review Press

O novo volume da colecção de 
viagens da Tinta da China regista a 
grande viagem que a sua autora fez, 
enquanto jovem, pela América Latina, 
numa época em que a revolução 
parecia atravessar o continente. 
Maoista convicta, Beatriz Sarlo vê 
o que a rodeia à luz daquilo em que 
acredita e, anos mais tarde, corrige 
alguns ângulos, sem se desfazer do 
muito que guardou da viagem para 
lá de ideologias ou convicções que 
pareciam inabaláveis.

Beatriz Sarlo
Da Amazónia 

às Malvinas
Tinta da China

Nova edição do primeiro romance 
da autora, que agora publica na 
Companhia das Letras. E a Noite 
Roda é a história de um amor 
e dos seus obstáculos, mas é 
sobretudo uma narrativa dedicada 
a experimentar a linguagem e a 
questionar as fronteiras sempre tão 
rígidas entre aquilo a que chamamos 
ficção e aquilo a que, talvez 
ilusoriamente, gostamos de chamar 
realidade.

Alexandra Lucas Coelho
E a Noite Roda

Companhia das Letras

Joana Estrela recria a Lenda das 
Amendoeiras em Flor numa narrativa 
verbal e visual que convida os 
leitores mais novos a pensarem 
sobre como é ser estrangeiro numa 
terra desconhecida. A adaptação, 
os medos e as diferenças, mas 
também a descoberta e a vontade 
de conhecer o mundo fazem, assim, 
uma ponte entre a lenda intemporal 
e o tempo que nos coube viver.

Joana Estrela
A Rainha do Norte

Planeta Tangerina

Navegar é preciso

http://martmagazine.net/

Esta coluna tem sido ocupada por publicações 
cuja regularidade é heterogénea, mas que vão 
sendo actualizadas pelos editores e autores 
respectivos. A mART estava na nossa lista de 
revistas on-line a referir, mas a sua publicação 
foi interrompida antes que tivéssemos tempo 
para a destacar. Apesar disso, é de elementar 
justiça que a destaquemos agora, mesmo depois 
de interrompida, também porque os arquivos 
continuam disponíveis para os leitores, mas 
sobretudo porque é uma revista que, com o seu 
olhar atento sobre a vida cultural do território 
e mais além, faz falta aos leitores de Macau. A 
juntar a estes dois aspectos, importa dizer que a 
prosa da revista fundada há um ano e meio por 
Luciana Leitão, Sofia Jesus e Sérgio Rola merece 
visita sem preocupações com a actualidade, o 
que não é dizer pouco quando se fala de revistas. 
Há um mês, o editorial anunciava o 
encerramento da publicação por impossibilidade 
de a tornar economicamente viável: «Even 
though readers do attract sustainability, they are 
not the only ones to generate it. So, we suddenly 
realised we were working for one and a half year 
in a project which suited our dreams, but lacked 
sustainability. With that being said, we had to 
come to the sad conclusion: it actually wasn’t a 
dream come true. Then, we also observed that, 
even though this is Asia, there is still a lack of 
sensitivity for the online world. We were not 
recognised as official media, being left out of the 
regular agenda events. Not that that bothered us, 
but it did mean something: an online cultural 
magazine would always have limited growth 
ability. Still, one and a half year later, we can 
surely say we succeeded in having sources, in 
being considered by readers as reliable media, in 
partnering up with some of the most important 
cultural projects in the city, some of which are 
independent and are also willing to reach the 
English-speaking world. Some of you might ask 
why did we not turn into an association and 
asked for government subsidies. I will answer in a 
way I believe all of you will understand: that was 
not the project, that would not suit our dreams.» 
Quem navegar pelas entradas mais recentes 
da mART pode encontrar um artigo sobre 
o trigésimo aniversário do PEN Club de 
Macau, as recomendações regulares sobre 
livros, música e cinema ou a antevisão dos 
concertos de jazz organizados pela associação 
Comuna de Han-Ian, de Macau. Mais atrás na 
cronologia, o artigo sobre o escritor Chen Xiwo, 
a entrevista com Carlos Morais José a propósito 
da edição da revista Órphão ou o olhar sobre 
a exposição Ma-boa Lis-cau, de Charles 
Chauderlot são algumas das muitas peças que 
podem continuar a ler-se no espaço da mART. 
Pode ser que a interrupção se torne temporária 
e os leitores voltem a contar com uma revista 
em inglês sobre a vida cultural de Macau e 
arredores, com a ligação a Lisboa a marcar a 
diferença. Fazemos votos de que assim seja.

Há 40 anos que a Escola da Ponte, 
uma escola pública portuguesa 
cujo modelo de ensino segue 
uma estrutura original. Neste livro 
apresenta-se esse modelo, bem 
como as preocupações que o 
motivaram, os resultados obtidos e 
o facto de a Escola da Ponte servir 
de exemplo para muitos programas 
pedagógicos alternativos ao vigente, 
em Portugal e no estrangeiro.

Paulo M. Morais
Voltemos à Escola

Contraponto

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

O conhecido historiador chinês traça, neste 
livro, um retrato informado sobre a história 
da China no século XX, percorrendo factos e 
acontecimentos à medida que lhes explora o 
contexto, os antecedentes e as consequências, 
mantendo os dados históricos por perto das 
questões culturais, sociais, económicas e 
religiosas que ajudam a compreendê-los.

Wang Hui
China: Século XX

Bertrand


