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A biblioteca 
octogonal 
do Jardim 
de S. Francisco
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Nova edição de O Mal, 
de Paulo José Miranda, 
chega às livrarias 
até ao final do ano, 
pretexto para uma 
reflexão sobre 
o livro e conversa
 com o autor
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B R E V E S E D I T O R I A L

A lusofonia vista por 
Luís Filipe Castro Mendes

N
o passado dia 13 de Agosto, o Ministro da Cultura de 
Portugal, Luís Filipe Castro Mendes, foi entrevistado 
para o Diário de Notícias e um dos temas abordados 

pelo jornalista, João Céu e Silva, foi a Lusofonia. Sobre o 
termo, nem sempre pacífico, o Ministro disse o seguinte: 
«A lusofonia não é um termo muito feliz – vem da 
francophonie –, mas também não é para se deitar fora como 
o bebé na água do banho. A lusofonia não corresponde 
a um projeto neocolonialista nem neotropicalista. Se 
rejeitamos essas ideologias lusotropicalistas de que a nossa 
colonização foi muito bonita e boa, pois foi tão má e tão 
boa como as outras. O que muitas pessoas esquecem é 
que a nossa colonização, sendo obviamente tão racista 
e tão exploradora como as outras colonizações, tem 
características específicas. Quem as não estuda é que aplica 
toda a realidade à mesma grelha, e há muito a tendência 
nas críticas mais fortes à lusofonia a aplicação de uma 
grelha americana de interpretação à realidade colonial 
portuguesa. Quanto à lusofonia, temos um entendimento 
muito grande entre as culturas dos países que falam 
português e existem muitas coisas em comum e sobre as 
quais podemos trabalhar para construir objetivos comuns. 
É apenas isso, portanto deitar fora essa ideia dizendo que é 
neocolonialista é ridículo. Primeiro, porque Portugal nunca 
poderia ser um país neocolonialista. Segundo, a ideia do 
colonialismo cultural vem das teorias da dependência ou 
subalternidade – que tive ocasião de estudar na Índia – 
mas não se nos aplicam. A relação entre o Reino Unido e 
os indianos não é a mesma relação entre os portugueses e 
os povos com que contactaram, há pois que manter uma 
posição de equilíbrio. A lusofonia é um termo aceitável sem 
a ganga lusotropical, não a devemos deitar fora.»

N
o início de Setembro assinalam-
se os 150 anos do nascimento 
de Camilo Pessanha, poeta que 

viveu e morreu em Macau, deixando 
inscritos na cidade alguns dos versos mais 
cortantes da língua portuguesa sobre o 
exílio, a distância, o mal de existir. «Eu 
vi a luz em um país perdido» é verso que 
muitos leitores terão debaixo da língua e 
pode ser um bom pretexto para regressar 
à recente edição bilingue de Clepsidra, 
com tradução para chinês de Yao Jingming 
e edição do Instituto Internacional de 
Macau. Assinalando a efeméride, a editora 
Abysmo volta a editar O Mal, novela que 
Paulo José Miranda escreveu há mais de 
quinze anos, onde a sombra de Pessanha 
é omnipresente e cuja recepção terá 
abalado alguns dogmas sobre isto de 
se ser português em Macau. O texto de 
Hélder Beja sobre esse livro que em breve 
regressará às livrarias é também sobre a 
cidade e o modo como muitos a escolhem 
(será escolha?) para apagar memórias e 
construir ilusões. A acompanhá-lo, uma 
entrevista com Paulo José Miranda ajuda 
a recontextualizar esse livro, antecipando 
o seu regresso. Como diz o autor, «quando 
estive cá no Festival Literário de Macau 
[2016], pôde assim, e pela primeira vez, 
estabelecer-se um verdadeiro diálogo com 
o livro, pois devido ao que se dizia, o diz 
que se disse, as pessoas acabaram por não 
ler o livro, acabando por não saber do que 
realmente tratava.»
Nesta edição, retomamos a série dedicada 
às bibliotecas de e sobre Macau com 
uma visita à Sala de Leitura do Jardim 
de S. Francisco, o edifício octogonal que 
alberga a mais antiga biblioteca pública 
do território ainda em funcionamento e 
onde é possível ler, de segunda a sábado, os 
jornais e revistas mais recentes publicados 
em Macau, Hong Kong e China continental, 
entre outras publicações.
Em Agosto, é sabido, o ritmo editorial 
abranda. Ainda assim, há muitas novidades 
a chegarem aos escaparates e delas damos 
conta nas páginas finais, antecipando já os 
regressos que se anunciam para Setembro.

2. 

Prémio de poesia para 
Mediterrâneo

João Luís Barreto Guimarães venceu a mais recente edição 
do Prémio de Poesia António Ramos Rosa, atribuído pela 
Câmara Municipal de Faro. O júri do prémio, do qual 
fizeram parte Nuno Júdice, José Tolentino Mendonça 
e Adriana Nogueira, decidiu distinguir a mais recente 
obra do poeta portuense, Mediterrâneo, publicado em 
2016 pela Quetzal. Segundo a editora, este livro é “uma 
deambulação pela história e pela cultura europeia e 
mediterrânica, atravessando a paisagem física e espiritual, 
bem como o tempo entre a Antiguidade clássica e a 
contemporaneidade”. 

Poesia de Macau

Um trabalho recentemente publicado no Google 
Académico e assinado por Vera Borges, professora da 
Universidade de São José, com o título Poesia de Macau: 
Ideologia e Eternidade, reflecte sobre a produção poética 
do território. Um excerto: «Num ensaio programático 
muito lúcido sobre Macau, City of Poets, Kit Kelen divide-
os em três comunidades definidas pela língua que as 
separa – chinês, português, inglês. Yao Jingming, Ana Paula 
Laborinho e Mónica Simas referem-se concordantemente 
a coexistência em universos paralelos, sem convergência 
ou síntese, da produção poética em português e em 
chinês, em Macau (LABORINHO, 2010). Por isso Kit 
Kelen insiste na experiência da tradução como parte 
especialmente fecunda da oficina poética em Macau, como 
lugar de encontro e diálogo, a contrariar desinteresses, 
estranhamentos e recusas passadas. Independentemente 
da língua, em todas as “comunidades” de poetas tocados 
por Macau se colocariam questões identitárias afins. » O 
trabalho de Vera Borges pode ser encontrado no site do 
Google Académico (https://www.researchgate.net/profile/
Vera_Borges3/publication/314237421_Poesia_de_Macau_
ideologia_e_eternidade/links/58bcc396a6fdcc2d14e59443/
Poesia-de-Macau-ideologia-e-eternidade.pdf).

S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A
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Yi Ling  é uma poetisa 
local muito representativa, mas 
vive afastada da vida social 
literária, tomando uma atitude 
muito reservada ao círculo 
literário. É quase uma existência 
invisível, mas ninguém pode 
contorná-la ao referir a poesia 
de Macau. Trata-se de uma das 
vozes mais corajosas, moldando 
o seu discurso poético com 
uma profunda consciência de 
intervenção social, mostrando-se, 
ao mesmo tempo, muito sensível 
em relação às consequências 
que as mudanças sociais cada 
vez mais rápidas podem trazer à 
nossa vida sentimental:

Antes
Amar era um risco

Tal como seiva venenosa do 
oleandro

Que uma vez tocada a ponta dos 
dedos

Era capaz de matar a vida
Com uma pequena ferida

Hoje
Amar é um hábito

Tal como o mestre que tinha 
provado mil

Ervas medicinais
Já tem a capacidade para anular 

qualquer veneno
Com esta imunidade

Amar já é uma coisa vacinada.

Eis um poema impecável, no 
sentido de desvendar uma das 
características do nosso tempo: 
dependemos cada vez mais do 
corpo para arrancar o prazer e 
no amor estamos cada vez mais 
imunes, exceto à doença da sida.

Imunidade do amor

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

Y A O  F E N G
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P O R  H É L D E R  B E J A ,  E M  L I S B O A

Aquilo que, para mim, é 
particularmente angustiante é não poder 
saber se me perdi, porque a partir de um 
determinado momento passei a viver neste 
mundo distante, ou se me perdi porque não 

E a alegria é tão triste quando nos 
lembramos dela. Releio a frase ao seu autor, 
o romancista, o poeta, o pensador Paulo 
José Miranda. Agora, à minha frente neste 
restaurante de Lisboa, o Paulo é só mais 

um tipo de meio século a beber vinho 
branco. O mesmo tipo que em 2001 passou 
três meses em Macau com uma bolsa de 
criação literária da Fundação Oriente, a 
escrever uma novela que aqui se inspirasse. 
O mesmo tipo que nesses três meses 
captou a essência de uma cidade (Macau) 
e de uma comunidade (a portuguesa) para 
fazer nascer a voz ficcionada do narrador 
de O Mal, um homem que podia ser todos 
os homens que nunca aqui começam mas 
muitas vezes aqui acabam. Um homem 
obcecado com Pessanha e que perdeu a 
capacidade de criticar a pátria em Macau, 
nos países e mulheres limítrofes. Um homem 
que, como muitos de nós, se vai habituando 
a já não existir senão neste exílio do Extremo 
Oriente.

Já fui muito triste em Macau. 
Precisamente porque a alegria é tão triste 
quando nos lembramos dela. Como o 
narrador deste livro – e como o poeta da 
viola morosa e chinesa – muitos dos que 
hoje já não cremos e odiamos o mundo 
de um jeito muito pessoal, praticando 
ou não o mal, acreditámos um dia nas 
nossas possibilidades, até no amor, talvez, 
mas depois aconteceu a vida e Macau a 
amplificá-la.

O narrador de O Mal quer escrever 
um ensaio sobre Pessanha e, para isso, deixa 
Portugal em plena crise de coração – como 
aliás o poeta, que não vê concretizados os 
seus afectos pela amiga e escritora Ana de 
Castro Osório, cuja obra a nossa amnésia e 
preguiça colectivas têm deixado desaparecer 
– e ruma a Macau no final dos anos 1980.  
Neste território, o narrador encontra uma 
cidade de velhos a despedirem-se do tempo 
e pressente em si uma desvontade de viver, 
como em Pessanha. Compreendi que toda 
a poesia de Pessanha revelava um ódio 
profundo ao mundo. (...) E em que parte do 
mundo se poderia odiar mais o mundo do 
que em Macau?

Não se trata de qualificar Macau 
como um lugar odioso e deplorável, não. 
Mas de perceber, através de Macau e dos 
seus limites e hipérboles, que afinal esse 
lugar é estar vivo, é o horror do quotidiano, 
é não pertencer a parte alguma, é estar 
irremediavelmente só. Porque quando se 
passa a viver fora do país em que se nasceu 
aprende-se que não há lugar a que voltar, 
não há regresso, não há pátria ou terra 
natal. E não é Macau a causa, apenas o 
mensageiro, as coisas já eram o que eram 
antes da cidade, só estavam menos visíveis. 
O mesmo vale para nós. Aqui aprende-se 
muito sobre quem se é e sobre o mundo. Por 
isso, a angústia cresce na medida em que se 
alarga o horizonte humano. Macau releva, 
não impõe. A verdade é sempre mais difícil 
que a mentira.

O Mal fala de um nojo visceral que 
leva Pessanha pelas ruas de Macau a falar 
com o seu cão, a chamar macaquinho ao 
seu filho, a arder no ópio. Ao contrário de 
Pessanha, que se estava nas tintas para o 
mundo, odiando-o assim, o narrador do 
livro odeia o mundo mas quer vingar-se. 
Logo, munido dos necessários vícios da 

4. 

Um mal maior

me esforcei o bastante ou somente porque não 
tenho capacidades suficientes para não ter 
deixado de me perder. Será que se nunca me 
tivesse mudado para este Oriente longínquo 
a minha vida seria mais à imagem do que 
um dia desejei que fosse?

Mais de 15 anos depois da sua publicação, e no ano em que se assinala século 

e meio sobre o nascimento de Camilo Pessanha, é reeditado O Mal, livro de 

Paulo José Miranda sobre Macau, o poeta de Clepsydra e isto de estar vivo.
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carne e do pó, decide dedicar-se ao mal, 
como grande parte dos humanos neste nosso 
tempo. A principal vítima do mal que pratica 
é a mulher portuguesa que abomina e com 
quem decide casar. Devoto no ódio à esposa 
a quem inflige todo o sofrimento possível, 
mesmo quando ela o toma por deleite, o 
narrador já vitorioso afirma: Não há maior 
prazer para a alma do que assistir a uma 
vida moribunda pelo mal que lhe infligimos. 
A partir daqui, este homem vai lendo e 
interpretando a poesia de Pessanha à luz 
das mulheres que cruzam o seu caminho e 
que o conduzem por diferentes caminhos 
interiores – o amor, o mal, o ódio, a mentira, 
a verdade.

Já Pessanha, quando parte de 
Portugal, acima de tudo parte ao encontro 
dos seus poemas. (...) Pois se a matéria erosiva 
que todos nós somos não se encontrava 
ainda na consciência do poeta, encontrava-
se já nos seus poemas. Os poemas iam à 
frente. Chegado a Macau (1894), a noção 
de limite torna-se muito mais presente, o 
estar confinado ao buraco que ele há-de 
referir algumas vezes. Essa claustrofobia 
experimenta-a também o narrador de O 
Mal, mais de um século depois: Em Macau 
não se respira (...) Sente-se de facto a alma 
a ser desgastada levemente, cozinhada 
vagarosamente como um peixe. Só que esse 
desconforto, novamente, tem menos que 
ver com o lugar do que com a inevitabilidade 
de existir. Por isso Pessanha nunca sentiu 
desconforto em ser português, mas apenas 
em ser. Não que essa condição de ser-se 
português – e português em Macau – não 
seja complicada. Dela, o narrador de O 
Mal ridiculariza o seu inefável e ridículo 
sentimento de superioridade, os pedidos 
feitos à mesa de café – one meia de leite; os 
jornais em língua portuguesa – o cheiro a 
merda vem do papel. O que o leva a concluir 
que tudo é pior em Macau, tirando o que é 
pior em Lisboa. 

Eis-nos pois assim – estes que 
sabemos quem somos, o narrador de O 
Mal e, pois claro, o nosso Camilo que 
agora completa 150 anos – eis-nos numa 
existência em que viver é sem regresso, 
numa cidade de onde ainda que se volte já 
não se volta, cientes de que uma pessoa não 
se impõe tanto quanto um lugar. 

Olhando a noite para lá da janela do 
meu apartamento em Macau, muitas vezes 
me senti como em um estado suspenso 
de existência, como se a cidade e todas as 
suas formas e luzes se tratassem de um 
jogo, uma realidade virtual e controlada 
em que eu aceitara entrar e da qual um dia 
sairia apagando todos os meus erros. Game 
over. Vivo aqui como com uma vida de 
empréstimo, que, mais cedo ou mais tarde, 
vou ter de, ou querer, devolver. 

É isto mesmo. Por quanto tempo 
ficas? Não sei bem, mas não por muito. 
Estou cansado. Não quero ficar por cá muito 
mais anos, é só uma temporada. E os anos 
passam. E a conversa repete-se. Macau. 

Andamos pelas ruas da cidade e é 
como se entre nós e as coisas se interpusesse 
um finíssimo véu. Deste lugar – aqui 

F O T O G R A F I A S  [  + C A P A  ]

 E D U A R D O  M A R T I N S

Paulo José Miranda recorda a Macau de 2001, quando aqui viveu 

para escrever O Mal, e diz-se feliz por haver finalmente “um 

verdadeiro diálogo com o livro” que retrata “um tempo muito 

particular”, logo após a transferência de Administração. A obra será 

reeditada pela Abysmo até ao final deste ano.

O Mal está todo ele impregnado de Camilo Pessanha. Que 

importância tem para si a poesia deste autor?

P.J.M. – Sempre tive uma grande empatia pelo poeta Camilo 

Pessanha. Tanto pela forma quanto pelo conteúdo. As palavras na 

sua poesia unem o som ao conteúdo de um modo muito particular 

e eficiente. Acho que deixo isso bem claro no meu livro. 

Quando decidiu aceitar o convite para escrever O Mal, foi uma 

inevitabilidade acabar a escrever sobre Pessanha ou apenas uma 

ideia que surgiu posteriormente?

P.J.M. –A proposta era desde o início fazer algo à volta de Pessanha. 

O que aconteceu em Macau foi encontrar algumas vidas que me 

influenciaram a escrever daquele modo. E escrever sobre Macau, 

teria de ser algo diferente do que escrevera até então. Pois Macau é 

realmente um lugar diferente.

“Macau 
teve o sabor 
verdadeiro 
de outro 
mundo”

O narrador do seu livro traça, com feroz mordacidade, um retrato 

duro de Macau, do suposto império e da metrópole, e até da vida 

em geral. É realmente Macau um lugar melhor do que qualquer 

outro para odiar o mundo, como se escreve em O Mal? Foi a cidade 

que fez crescer aquela voz narrativa ou foi a voz narrativa já 

existente que olhou para a cidade daquela forma?

P.J.M. –Repare que o narrador do livro não se identifica com o seu 

autor. Eu não sou aquele que narra os acontecimentos. Há pessoas 

que influenciaram o narrador, que são bem mais parecidas com 

ele do que eu, ainda que nenhuma seja o narrador, pois trata-se 

de uma obra de ficção e não de uma biografia. Quando cheguei a 

Macau, no início de 2001, Macau atravessava um momento único 

em quase 500 anos: acabava de ser novamente parte da China; 

Portugal não tinha mais o poder administrativo da cidade. Mas 

evidentemente que essa expressão é uma expressão hiperbólica, 

típica de quem tem uma relação de amor e ódio com um lugar, 

ou com uma pessoa. Talvez só quem já amou muito um lugar, (ou 

ainda ama) o possa odiar.

Amor, ódio, mal, mentira, verdade – este roteiro afectivo faz-se 

pelas mulheres que aparecem no livro, que acabam sempre por 

ter impacto sobre o modo como o narrador vai olhando o poeta. 

Que paralelismo é este entre as mulheres e a poesia de Pessanha?

P.J.M. –No livro, não há paralelismo entre as mulheres e a poesia. 

Há, sim, paralelismo entre as mulheres do narrador (em tempos 

diferentes) e a hermenêutica acerca de Pessanha. No fundo, é 

sempre assim, nós lemos os livros com aquilo que descobrimos de 

nós e do outros. Nós lemos os livros com o que sabemos e vivemos 

no mundo. E, no caso do narrador de O Mal, sendo as mulheres 

tão importantes para ele, a hermenêutica acerca de Pessanha ia-

se alterando com a própria alteração de relacionamento com as 

mulheres. Pois não eram só as mulheres que mudavam, que eram 

diferentes, ele mesmo era outro, de mulher para mulher.

Já voltou a Macau depois da sua passagem por lá para preparar 

este livro, mas gostava que tentasse recordar brevemente o que 

sentiu e viu nessa primeira visita.

P.J.M. –Como disse anteriormente, cheguei a Macau num tempo 

muito particular. Macau já não era português, muitos dos portugueses 

estavam a deixar a cidade, por já não terem trabalho. Por outro lado, 

os comportamentos algo coloniais mantinham-se. Mas repare, como 

mudar o modo de ser por procuração? Não é possível! De repente 

você acorda, na sua casa, na sua casa de há mais de 20 anos (para 

alguns) e é estrangeiro! Este período foi um período mais do que de 

transição, foi um período de esquizofrenia. Os portugueses eram os 

mesmos de sempre, sem poderem ser os mesmos. Por outro lado, e 

no tocante particular – e nesse tempo ainda não havia as colmeias 

de casinos que há hoje, e não se trata de uma critica, apenas de 

contextualizar essa minha primeira vez – Macau é uma experiência 

radical. Os cheiros, o clima, as pessoas, a comida. E repare que eu 

quando aqui cheguei vivia em Istambul, uma cidade que não é 

propriamente ocidental. Mas Macau teve o sabor verdadeiro de 

outro mundo. Era como chegar em outro planeta. Por outro lado, 

há aqui uma forte relação com o mito. Não só por causa de Camilo 

Pessanha, mas também por causa de Camões. Não se sabe se ele 

esteve ou não aqui, mas a verdade é que sempre se contou que ele 

viveu aqui, na gruta junto à (agora) Fundação Oriente. Instalações 

onde fiquei, e muito bem instalado e melhor acolhido. 

Que significado tem para si, todos estes anos depois, a reedição 

de O Mal?

P.J.M. –Tem uma importância muito grande. Primeiro, quando 

estive cá no Festival Literário de Macau [2016], pôde assim, e pela 

primeira vez, estabelecer-se um verdadeiro diálogo com o livro, pois 

devido ao que se dizia, o diz que se disse, as pessoas acabaram por 

não ler o livro, acabando por não saber do que realmente tratava. 

Segundo, mostra que é um livro que tem qualidade, que continua 

a descobri leitores. O livro não é só um livro sobre Macau e sobre 

Pessanha, ou sobre Portugal e os portugueses, é também um livro 

sobre a existência humana e sobre a poesia. 

H.B.

também se fode mais que em Lisboa, deve 
ser do clima – mas deste lugar que resta 
para um português que parte? Dificuldades 
em ser português e saudades de não ser 
chinês. Pois é, o problema é que em Macau, 
Portugal não é futuro. (...) Regressar não é 
um prémio, mas um castigo. Mesmo assim, 
não paramos de pensar nesse dia, o dia do 
simulado retorno. As vezes que se pensa em 
entrar num avião e ir vida atrás fora! Não é 
querer regressar a Lisboa, nem ao passado, é 
regressar ao nunca vivido lá atrás, ao que se 
podia ter feito, ao que se podia ter sido.

Quando olhamos pelo retrovisor e 
pensamos naquilo que perdemos, fixamo-
nos normalmente no território dos afectos 
e dos valores. Dói mais o que já não somos 
do que o que já não temos e isto a gente não 
esquece, mesmo quando não se recorda. 
Vamo-nos sempre lembrando. E lembrar 
como se nos esquecêssemos é saudade. 

A vida, de um modo geral, é uma 
merda.
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B I B L I O T E C A S

Entre a Avenida da Praia Grande e a Rua do 
Campo, um pavilhão de forma octogonal 
com telhado verde tipicamente chinês e 
janelas vermelhas alberga a mais antiga 
biblioteca pública de Macau.  Construído 
em 1927, com projecto do arquitecto Chan 
Kun Pui, o edifício foi restaurante e salão de 
jogos, até ter sido comprado pela Associação 
Comercial de Macau que o transformou em 
sala de leitura, reabrindo ao público com 
essa nova função em 1948. Desde então, 
o Jardim de S. Francisco conta com uma 
pequena biblioteca onde predominam as 
publicações periódicas e onde, de manhã e 
ao fim da tarde, muitas pessoas se dedicam 
à leitura dos jornais.
 No piso térreo, é essa a actividade 
predominante. Estantes de madeira escura, 
com portas de vidro, guardam livros, mas 
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O pequeno edifício octogonal situado no Jardim de S. Francisco 

é a mais antiga biblioteca pública de Macau  e continua a 

receber dezenas de leitores que procuram as notícias do dia.

são os jornais e as revistas que dominam o 
espaço e a procura dos leitores. No andar 
de cima, ao qual se acede por uma escada 
estreita com vista para a galeria de fotografias 
dos benfeitores da Associação Comercial de 
Macau, o mobiliário dos anos 80 guarda 
algumas centenas de livros, todos em língua 
chinesa. É neste espaço que conversamos 
com Wong Soi Mui, a bibliotecária 
responsável, que vai percorrendo as fichas 
dos associados e os cadernos com as 
anotações sobre empréstimos devolvidos 
ou em atraso enquanto nos conta um pouco 
da história deste lugar: «Depois do regresso 
à administração chinesa, Macau começou 
a construir bibliotecas, mas antes disso, 
esta era a única sala de leitura pública. O 
responsável pela Associação Comercial 
fez questão de manter o espaço tal e 

qual como era, e com o mesmo modo de 
funcionamento, até hoje.» A decisão nota-
se no ambiente da biblioteca, onde não se 
vêem novidades editoriais, computadores 
ou a habitual secção de DVD’s. Apenas 
pessoas sentadas a ler o jornal, quase todas 
na faixa etária acima dos cinquenta anos. E 
nem um ecrã de telemóvel brilhando com 
o acesso à internet, que aqui não existe: «O 
meu chefe não quer e, para além disso, o 
Governo também não apoiou a instalação 
de wi-fi», explica Wong Soi Mui. Ninguém 
parece dar pela falta dessa ferramenta 
comum às bibliotecas de hoje e nem sequer 
os ficheiros dos leitores são consultados no 
computador, mas sim nas muitas gavetas de 
um ficheiro de madeira onde se ordenam 
associados, empréstimos e quotas. 
 O acesso a esta biblioteca não 

é exclusivo dos sócios da Associação 
Comercial de Macau e qualquer pessoa 
pode frequentar o espaço, assim consiga 
encontrar um lugar livre para se sentar. 
«A leitura presencial é gratuita, mas para 
alguém poder requisitar livros, jornais ou 
revistas, é preciso ser sócio da Associação 
Comercial de Macau. A inscrição é muito 
barata: 15 patacas, se tiver sido recomendado 
por outro sócio, ou 20, sem recomendação. 
Depois, há uma quota anual de 10 patacas.» 
O número de leitores associados tem 
oscilado ao longo dos últimos anos, nunca 
baixando dos 250. Em 2012, foram 1400, 
mas a diferença numérica entre os registos 
de sócios com as quotas em dia não parece 
afectar a assiduidade das muitas dezenas de 
pessoas que diariamente enchem o espaço. 
«Anualmente, compramos alguns livros, de 
acordo com as sugestões dos leitores», conta 
a bibiotecária. Para além dos livros, que 
são acrescentados de algumas novidades 
todos os anos, sobretudo nas áreas da 
ficção e da política, há 51 títulos de jornais 
e revistas disponíveis para leitura, quase 
todos em língua chinesa, com excepção dos 
periódicos em português e inglês que se 
publicam em Macau.
 Wong Soi Mui explica o 
funcionamento da casa enquanto põe 
ordem nos papéis, atarefada, porque a hora 
de encerrar está próxima. A biblioteca abre 
duas vezes por dia, de manhã e ao fim da 
tarde, e é preciso assegurar que o espaço 
fica sempre pronto para o turno seguinte. A 
rotina não se alterou: «Estou cá desde 1989 
e gosto de trabalhar aqui. Gosto muito de 
ler, por isso gosto de trabalhar aqui», diz a 
bibliotecária. Acabamos a nossa conversa 
mesmo em cima da hora de almoço. Os 
leitores abandonam os seus lugares e as 
portas do pavilhão octogonal fecham-
se para o período de descanso. Ao fim 
da tarde, quando voltamos a passar pelo 
Jardim de S. Francisco, as portas vermelhas 
ainda não reabriram e já se notam as 
pessoas que esperam pacientemente para 
poderem entrar. As directrizes da UNESCO 
para as bibliotecas públicas de todo o 
mundo apontam para uma necessidade 
de transformar estes espaços em lugares 
de conhecimento e acesso à informação, 
recorrendo para isso a várias ferramentas 
e modos de utilização e abandonando a 
ideia de a biblioteca ser apenas o lugar 
onde se podem ler livros e periódicos. 
Essa política, abraçada por quase todos os 
países do mundo, tem dado os seus frutos 
e não há como questioná-la em tempos 
de comunicação acelerada e circulação 
tendencialmente global do conhecimento, 
mas talvez as bibliotecas possam também 
responder às vontades e rotinas de quem as 
procura, por mais simples que pareçam. No 
caso desta biblioteca, não restam dúvidas 
de que a disponibilização diária de jornais 
e revistas em acesso livro é a função que 
todos os leitores querem ver assegurada. 
E se quem conhece a função do pequeno 
edifício do Jardim de S. Francisco costuma 
referir-se a ele como biblioteca, a verdade 
é que o nome, em língua chinesa, significa 
«sala de leitura de jornais e revistas». Era 
assim em 1948 e continua a ser.

O Pavilhão 
do jardim

F O T O G R A F I A S

 E D U A R D O  M A R T I N S
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do livro traduzido, também. A edição cantonesa, 

aliás, ficou belíssima (pelo menos as imagens 

digitalizadas que me mandaram via e-mail): capa 

dura, lombada bem-feita, letras em relevo e papel 

fino estilo bíblia. O tradutor, certo Liao Xiaoxing, 

tem sua erudição recomendadíssima na orelha 

e contracapa, a despeito de sua figura raivosa e 

(porque não dizer) antipática. É que, careca e com 

sobrancelhas peludas, na foto o homem parece 

mais um assassino da máfia chinesa que um 

tradutor. Não que alguma vez na vida eu tenha 

visto um gângster do tipo, mas em 1989 assisti a 

The Killer do John Woo e acredito piamente no 

que vi. Inclusive, foi por conta da biografia que fiz 

sobre John Woo que fui contratada para o serviço. 

O curioso é que o rosto de Xiaoxing me pareceu 

familiar. É engraçado: trocamos um único e-mail 

durante o tempo em que ele traduzia meu livro. 

Sua dúvida era sobre o título que escolhi. Tive que 

explicar que Fong se especializou em cirurgias que 

transformavam homens em mulheres. Xiaoxing 

perguntou se eu não achava aquilo estranho. 

Respondi que não. Por que acharia?

As passagens? Alguém me enviou por 

e-mail, para que imprimisse. Claro que me detive 

mais no arquivo digital do livro, folheando as 

páginas com o mouse e passeando a setinha sobre 

a tela que guardava aqueles símbolos. De alguma 

forma eu quis subitamente entender cada um 

daqueles sinais gráficos pulando diante dos meus 

olhos, traduzidos pelos pixels. Símbolos estranhos, 

mas, nem por isso, menos belos. O êxtase só 

aconteceu quando resolvi saber de que modo o 

cantonês soava aos meus ouvidos. Foi no Youtube 

que vi um vídeo com um diálogo (legendado em 

português) entre dois cantoneses que conversavam 

em um mercado de São Paulo sobre preços de capas 

de celulares (se não me engano). Não lembro de que 

modo cheguei até o link porque estava morrendo 

de sono e isso pouco importa. O que importa dizer? 

Que fiquei maravilhada com a sonoridade daquela 

língua alienígena. Parecia a língua que o Diabo 

usa quando negocia nossas almas ou algo do tipo. 

Por isso, antes de viajar, resolvi visitar o bairro da 

Liberdade, reduto também dos chineses em São 

Paulo. Foi lá que entrei em um estúdio e pedi que 

tatuassem uma frase em cantonês na minha nuca. 

Segundo disseram, a tradução da frase significava: 

“a língua resiste porque é mole, os dentes caem 

porque são duros”. Trata-se de um provérbio. Doeu. 

Dois meses depois e eu desembarcava em Macau.

***

A primeira coisa que chamou minha 

atenção (ainda na janela da aeronave) foi o céu 

de Macau. Era de um azul tão escuro que tive a 

impressão de que a qualquer momento desabaria 

no mar. Não sei por que associei a densidade da 

cor ao seu peso, mas, foi assim que raciocinei, 

enquanto viajava pela Tiger Airlines, em um voo 

que durou trinta horas (imaginem), ao lado de um 

velho chinês esquisito que tentava, em um inglês 

deplorável, me convencer a visitar os cassinos da 

cidade ou sua coleção de peixes de briga. Agradeci 

mais de uma vez às indicações, sem ter certeza se 

estava ou não me cantando e sem dar detalhes 

sobre minha estadia que, de acordo com a editora, 

seria de apenas uma semana. Assim que o avião 

pousou, nos despedimos; não sem antes ouvir meu 

companheiro de viagem dizer, assim que virei de 

costas: “bonita frase você tem no pescoço, bonita 

frase”.

Reli todo o itinerário de frente à esteira 

onde esperava minhas duas malas, ainda sem 

entender o que o velho chinês queria realmente 

comigo. Segundo me lembrava do roteiro, alguém 

viria me buscar no aeroporto, um funcionário da 

editora, provavelmente encarregado de ficar à 

minha disposição. Sim. Ele quem me levaria para 

o hotel onde, aliás, aconteceria o lançamento do 

livro, oportunidade na qual conheceria não apenas 

o tradutor, Liao Xiaoxing, mas também familiares 

de Castro Fong, os quais eu desejava que fossem da 

No início, não sabia nada sobre Castro Fong, 

mas uma das atribuições do meu trabalho é 

justamente essa: pesquisar. Comecei por antigas 

fotos em preto-e-branco, de bordas cortadas, todas 

amarelecidas pelo tempo, que mostravam um Fong 

sério, queixudo e de cabelos ralos – e terminei com 

os arquivos que me enviaram (não muitos, mas 

o suficiente). O fato é que ninguém lembrava de 

Castro Fong e fui contratada justamente por isso: 

para escrever uma biografia onde a ideia principal 

seria a de que meu biografado havia sido um 

homem excepcional e merecedor de muitas coisas, 

menos do esquecimento. O curioso é que, na reta 

final, comecei a me interessar mais pela história do 

lado sombrio da família de Castro: a de sobrenome 

Fong. Mas encontrei poucas informações sobre ela, 

uma quantidade incomum até, considerando que 

não foram nem ilustres nem prósperos e viveram 

à míngua em Macau, na Freguesia de São Lázaro, 

até quase todos morrerem, em circunstâncias 

estranhas, durante um curto espaço de tempo. 

De qualquer modo, não é esse o foco do livro, que 

se concentra na parte lusitana da família Castro, 

que fez o caminho inverso da colonização e se 

estabeleceu em Lisboa, onde nosso herói amealhou 

fortuna como cirurgião-plástico especializado 

em operações de mudanças de sexo. Aliás, o livro 

“Castro Fong: o homem que fabricava mulheres” foi 

todo escrito em luso-português e lançado por lá, ao 

que me consta, sem muito estardalhaço, de modo 

que fiquei surpresa quando me informaram, dois 

anos depois, que seria traduzido também para o 

cantonês. Isso jamais me passaria pela cabeça. Em 

contratos do tipo, geralmente recebemos metade 

da quantia acordada no início e a outra metade na 

entrega do trabalho. Depois, a editora não nos dá 

mais o ar da graça. Só posso supor que, ao contrário 

do que esperava, a primeira edição vendeu bem 

no velho continente, e que a tradução da obra 

seja consequência disso. O convite para viajar 

até Macau, para falar sobre Fong no lançamento 

A vida e a morte 
do fantástico 
Castro Fong
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parte chinesa e, por isso mesmo, da parte obscura, 

da família do morto. “Obscura” porque as poucas 

menções a eles no livro tratam de um fato peculiar: 

quase todos morreram atingidos por relâmpagos, 

em uma sequência cronometrada, que pareceu 

respeitar até mesmo a faixa etária. Assim que 

apanhei as malas na esteira rotatória, descobri, 

para minha surpresa, que lá fora ninguém me 

esperava. Estranho. Até então imaginava um tipo 

qualquer, com um cartaz erguido nas mãos, onde 

se lia meu nome escrito em letras garrafais, seguido 

logo abaixo por um sorriso simpático, só que 

nada. Fiquei ainda um bom tempo ali, plantada, 

de pé, aguardando no salão de desembarque, na 

esperança de ser reconhecida e sentindo leves 

pontadas de gelo em minha nuca. E nem sinal de 

boas-vindas. O pior é que no convite não constava 

sequer o nome do hotel. Apesar disso, senti, depois 

do susto inicial, uma estranha calma envolver todo 

o meu corpo bem de-va-gar, como quem mergulha, 

aos poucos, em uma banheira com água morna. Em 

seguida, tive uma ideia brilhante (e a leve intuição 

de que ter uma ideia brilhante era tão fácil quanto 

acender uma luz): ir até o balcão de informações e 

de ajuda aos turistas e pedir o endereço do hotel 

mais próximo do aeroporto. Pensei com meus 

botões que, assim que percebesse que se atrasou, o 

responsável por me buscar teria o mesmo raciocínio 

que eu: “ela deve ter ido para o hotel mais próximo 

do aeroporto”. E foi o que fiz. Uma pena que nem o 

funcionário do aeroporto, nem o taxista cadastrado 

que me levou ao meu destino, nem mesmo a 

atendente da casa de câmbio que trocou os reais 

que eu tinha por patacas, ou nenhuma outra pessoa 

que vi, falava cantonês. Estranho. Quando dei por 

mim, percebi que voltar a ouvir o cantonês era tudo 

o que eu mais queria até então.

***

Estava entardecendo, e as ruas de Macau 

se iluminavam feito um imenso e barulhento 

fliperama colorido, indicadas por placas em 
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português, traduzidas abaixo em ideogramas 

chineses ou cantoneses. Claro, cartazes de cassinos 

também, e bandeirolas de tamanhos os mais 

diversos, que não se moviam com o vento (chovia 

um pouco). Ao cruzar o Largo de Santo Agostinho, 

depois de atravessar uma rua apinhada de gentes 

de todos os tipos, notei, pelo retrovisor, o taxista 

me encarando da fresta dos óculos tortos com 

curiosidade (mas poderia ser desejo), até que 

tomou coragem e disse (em português): “você é 

uma mulher”.

Ou teria perguntado?

“Sim, uma mulher” – disse de volta.

Ou teria respondido?

Não sei ao certo, mas sei que, depois 

disso, o constrangimento pesou entre o ar que nos 

separava. Pesou. E o taxista seguiu constrangido até 

o fim, até depois de perceber que não havia ninguém 

na recepção e largar minhas malas de qualquer jeito 

no chão ao lado de um vaso de plantas de gosto 

duvidoso. Em seguida, resmungou algo que eu 

nunca compreenderia e girou os tornozelos, sem 

se despedir. O saguão do hotel era espaçoso, largo, 

mas estava vazio. Além disso, o teto era baixo e a luz, 

refletida no revestimento de lambri, escura. Depois 

de esperar por alguns minutos sem que ninguém 

aparecesse, notei um sino qualquer sobre o balcão 

de mogno. Estava prestes a pressioná-lo quando a 

porta de trás se abriu e um recepcionista surgiu de 

repente, com o sorriso e a simpatia forçada comum 

a todos os recepcionistas do mundo. Assim que 

deu entrada no meu registro (e parecia apressado 

em preencher os formulários, como se quisesse 

descontar o tempo que permaneci esperando), fez 

sinal para um libré baixinho (fisicamente parecido 

com o Tattoo do seriado A Ilha da Fantasia), que me 

ajudou com as malas até o quarto. Seu rosto ficou 

vermelho pelo esforço e eu não entendi o porquê, já 

que as malas nem estavam tão pesadas assim.

***

Dois dias depois e me encontrava no 

hotel: perdida, isolada, confusa, e já começando a 

me preocupar, sobretudo depois de enviar e-mail 

a Liao Xiaoxing e não obter resposta. Sempre que 

descia para o saguão, perguntava se alguém havia 

me procurado. Aos olhos de todos eu devia parecer 

bem louca, tanto que, assim que me viam, de longe 

mesmo os funcionários se adiantavam, fazendo 

que não com a cabeça. Ao mesmo tempo, comecei 

a sentir que me observavam, e que queriam algo de 

mim. Falo de todos, de todas as pessoas com quem 

cruzava e que não falavam cantonês. Onde foram 

parar os falantes dessa língua mágica, perguntava 

para mim mesma, de forma que decidi (para não 

enlouquecer, talvez) esperar a semana completar 

sete dias e retornar com a passagem de volta que 

tão gentilmente me enviaram. A verdade, devo 

reconhecer, é que não me restava outra alternativa, 

uma vez que não dispunha de dinheiro para 

comprar nada e, tirando a primeira diária que 

paguei no limite do cartão de crédito, só me sobrava 

o do táxi de volta ao aeroporto, para o qual rumaria 

deixando uma bola de neve de dívidas para trás, 

incluindo as refeições no restaurante. Quando me 

sentia realmente sufocada, corria para as ruas, sim, 

na tentativa de ouvir alguém falando cantonês. 

Nessas horas, sentia a frase tatuada em meu pescoço 

formigar de quente. De algum modo, acreditava 

que ouvir o cantonês não só me acalmaria como 

seria a chave para a compreensão de tudo. O fato é 

que eu estava desconsolada e, vez ou outra, sentia 

o fôlego sumir, talvez porque me sentisse passo a 

passo mais acuada, imaginando para mim mesma 

um ambiente ligeiramente claustrofóbico. Tudo só 

piorou à medida que os dias passaram, com portas 

abrindo e fechando por trás de minhas costas e 

olhares cada vez mais desconfiados, acusadores. 

Meu palpite era o de que os funcionários sabiam 

que eu não teria dinheiro para pagar minha 

estadia e só esperavam o momento exato para me 

apanharem no flagra, quem sabe ainda em frente à 

sala de embarque do aeroporto.

***

No penúltimo dia antes do meu retorno 

ao Brasil, resolvi, de súbito, ir até a Freguesia de 

São Lázaro, no endereço que constava nos meus 

arquivos como sendo o da família Fong: Rua do 

Tap Siac, número 200. Assim que me informei 

na recepção sobre o itinerário, descobri que, por 

sorte, o hotel ficava nas imediações, e que era 

oportunamente possível fazer o caminho a pé: 

“assim que avistar o Kiang Wu Hospital, vindo pela 

Estrada do Repouso, é só dobrar à direita na Estrada 

do Cemitério, depois à esquerda, no sentido contrário 

à Rua do Volong”. Estava a tantas horas sem falar 

com ninguém que sequer consegui agradecer. E saí 

depressa. A sensação que tinha era a de que minha 

voz não viria à tona se eu, mesmo com esforço, 

tentasse. É que agora eu estava com medo de 

verdade, e com muitas ideias, as quais começavam a 

ficar bem agitadas dentro da minha cabeça e sequer 

caminhar ajudou. Nada disso. Para ser honesta, eu 

nem mesmo sabia o que pretendia fazer na Rua do 

Tap Siac. Andava no automático, no automatismo 

dos bipolares, dos cães na chuva e dos histéricos, 

ou daquelas pessoas que vemos nos telejornais, 

vagando em círculo entre estilhaços de vidro, no 

perímetro onde ocorreu um acidente de carro. E, 

até divisar o Kiang Wu Hospital, nenhuma palavra 

em cantonês entre as pessoas com quem cruzava, 

nem mesmo antes, na tevê ou no rádio, em todas as 

horas passadas no quarto do hotel, ou em qualquer 

outra situação. Era como se o idioma tivesse 

sido varrido de toda Macau, o que só aumentava 

minha desconfiança sobre a importância de uma 

tradução de “O homem que fabricava mulheres” 

para esse idioma fantasma, para essa língua bela, 

mas, pelo visto, clandestina. Quem afinal de contas 

é Castro Fong? A quem interessava essa biografia 

em português e, pior, qual a finalidade de mentir 

sobre sua tradução cantonesa? É para obter essas 

respostas que estou caminhando?

“O que vim fazer aqui”, perguntei para 

mim mesma, agora diante da placa de ferro de 

número 200 do Tap Siac, sem notar nenhum ganho 

de confiança até ali, só um aumento de medo, 

batimentos cardíacos e confusão. Meus joelhos 

tremiam e meu coração tremia junto, ao mesmo 

tempo em que crescia a sensação de familiaridade 

com aquele endereço, com aquela casa antiga, de 

fachada laranja, cuja placa indicava um antiquário. 

Respirei fundo e entrei, tão fundo que senti meus 

pulmões se contorcerem, isso mesmo, feito um par 

de gêmeos irrequietos. Tomei um susto ao vê-lo 

atrás do balcão de madeira, espirrando sobre um 

caderno contábil cujas folhas amarelas se mexiam 

e se erguiam a cada espirro. Tratava-se do tradutor 

Liao Xiaoxing, o qual, assim que me viu, sorriu e 

ergueu aquelas sobrancelhas peludas dele, dando 

a impressão de ter me reconhecido, enquanto fazia 

um sinal com a mão para que me aproximasse. 

Claro que me aproximei, e meu primeiro impulso, 

não vou mentir, foi o de esganá-lo. Mas, ao passo 

em que me aproximava, os objetos da loja (móveis 

antigos, relógios, espelhos, porta-retratos e uma 

bengala) foram me enchendo de melancolia, de 

uma tristeza que só podia tomar impulso, assim 

desse jeito, se vinda direto do passado. Apontou 

para uma cadeira de balanço próxima e pediu que 

sentasse. Embora aparentasse estar mais velho 

que na foto, não parecia um avô, no máximo um 

tio solteirão. Perguntou se fiz boa viagem, e que na 

noite anterior sonhara mesmo que eu viria hoje, 

tanto que acordou suando e tendo palpitações. Sua 

voz era calma, baixa e natural. Perguntei que tipo de 

brincadeira era aquela, afinal de contas, ou que tipo 

de jogo era esse do qual eu participava sem saber 

de que lado jogava ou quais as regras para ganhar, e 

Liao sorriu. Era um sorriso sem malícia, e seus olhos 

sobre mim eram os mais piedosos e mansos que já 

vi na vida. Pareciam feitos de lã. Então falou algo 

sobre a cadeira de balanço, se me sentia confortável 

nela, dentre outras coisas, até que percebi (sem 

responder) que realmente me balançava e que o 

movimento que fazia, junto ao rangido girando no 

ar, me embalava como se eu fosse uma criança. À 

vista disso, perguntei sobre Castro Fong e todo esse 

mistério sem pé nem cabeça, envolvendo minha 

estúpida viagem até Macau. “Não tão estúpida 

assim”, ele respondeu, tamborilando os dedos com 

paciência. Em seguida contou tudo. Que Fong era 

seu irmão gêmeo (imaginem), especialista não 

apenas em cirurgias de mudança de sexo, mas em 

intervenções cirúrgicas que deixavam o rosto das 

macaenses com uma aparência um pouco mais 

ocidentalizada. E que dentre as alterações mais 

pedidas, estavam a redução do excesso da pele 

da pálpebra superior, fazendo com que os olhos 

parecessem maiores. O problema começou quando 

uma das garotas que seu irmão operou foi barrada 

na volta pela segurança do aeroporto em Macau 

(Fong operava em Lisboa) e acabou morta com dois 

tiros quando, desesperadamente, tentava retirar da 

bolsa seu certificado de cirurgia plástica (que incluía 

o número do passaporte da paciente, o nome do 

hospital em que foi tratada e a duração da sua visita 

no país). A intervenção cirúrgica tinha sido tão boa 

que a garota não foi reconhecida. Perguntei por que 

essa história não constava na biografia que escrevi, 

mas Liao não respondeu, e seguiu dizendo que, 

para completar, a garota em questão era a filha de 

um gângster chinês que lavava dinheiro do tráfico 

de drogas nos cassinos da cidade. “Mas nada disso 

consta na minha biografia”, voltei a falar, dessa vez 

quase gritando. Nesse instante, Liao levantou-se e 

desapareceu por uma porta nos fundos, até voltar 

com uma pilha de papeis impressos, encadernados 

de maneira tosca. Na capa se lia: “Castro Fong: o 

homem que fabricava mulheres” e logo abaixo, o 

meu nome (na verdade, o pseudônimo que uso para 

assinar minhas obras): Yuan Bing-Bing. “O que isso 

significa? Por que a biografia não foi publicada”? E 

Liao mais uma vez não disse nada, voltando a sorrir. 

Seguiu contando que, em represália, os capangas 

do gângster chinês mataram um a um, todos os 

membros da família Fong. Como assim? “Mas eles 

não foram mortos por relâmpagos”? Pelo visto, não, 

e os assassinatos foram uma forma de pressionar 

Castro Fong a retornar para Macau, só que ele fez o 

contrário: submeteu-se a uma cirurgia de mudança 

de sexo; em seguida, a uma intervenção cirúrgica 

para ocidentalizar seus traços e desapareceu. 

“Desapareceu de que jeito”, perguntei, esfregando 

as mãos com nervosismo. Segundo Liao, algo deu 

errado na segunda cirurgia e seu irmão gêmeo 

entrou em coma. Quando recobrou a consciência, 

não lembrava mais quem era. “Muito cômodo, não 

acha”, ele perguntou para mim. A verdade é que a 

história era fascinante demais, e eu estava irritada, 

sem saber por que esses fatos foram omitidos 

de mim enquanto trabalhava na biografia. Liao 

respondeu que eu não entendera nada. Em seguida, 

disse que eles não foram omitidos, e que se não 

constavam no livro era porque eu não me lembrava, 

ainda que ele achasse que escrever me faria lembrar. 

Então perguntei se ele era o único sobrevivente da 

família Fong (fora Castro, obviamente) e ele acenou 

que sim com a cabeça. Depois, disse que abriu o 

antiquário com os pertences dos mortos, para me 

esperar. “E por que o mafioso deixou você vivo”, 

perguntei, mas Liao não soube responder, salvo por 

uma intuição de que, vivo, um dia seu irmão gêmeo 

retornaria para revê-lo. Foi quando me levantei 

da cadeira, em um gesto brusco, e disse que não 

acreditava em nada daquilo e que, aliás, tudo isso 

era muito estranho, já que ele falava um português 

muito bem falado – para um chinês. Foi quando ele 

me olhou espantado: “mas nós estamos falando em 

cantonês desde que você chegou”.

***

Não é sempre que os dias são tão difíceis 

para mim, mas hoje é o dia que eu não posso errar 

de forma alguma, uma vez que disso depende 

minha vida.

Já liguei para a recepção, pedi para 

fecharem a conta. Estudei descer pela escada de 

incêndio, atrás do hotel, e na sequência atravessar a 

área da piscina e saltar o muro. Não vou levar malas, 

apenas passaporte, passagem e dinheiro para o táxi. 

Não é a primeira vez que eu fujo. Depois do muro, 

encontrarei uma rua movimentada e será muita má 

sorte não conseguir logo um carro.

Ah sim: cruzei no corredor com Tattoo e 

aproveitei para perguntar o que estava tatuado em 

minha nuca. Ele se calou por uns segundos e logo 

começou a rir. Disse que tatuei em minha nuca 

“Vende-se frango assado”, mas, cretino, sei que não 

é verdade.

Dou uma última olhada pela janela do 

quarto, para sondar o movimento, e noto que o céu 

está pesado. Era o que faltava.

Espero que não chova. Se o tempo está 

ameaçando chover, isso pode querer dizer muitas 

coisas. Todos sabem que relâmpagos significam 

perigo. Não para mim.

De fato, só poderia reputar à inflexibilidade 

do destino se, em uma cidade com tantos chineses, o 

chinês a ser atingido fosse justamente eu.
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Nova edição de um dos livros 
mais idiosincráticos do autor 
italiano, esta é uma narrativa 
que utiliza as cartas do tarot 
como motor de um enredo 
marcado pelos códigos do 
género fantástico e pelas 
referências enigmáticas 
baseadas na semiótica.

Doze crónicas viajantes, 
atravessando Portugal e a 
Galiza, pela mão do escritor 
que foi também Presidente da 
República, estes Regressos 
dão a ler o pormenor das 
paisagens naturais e humanas 
e, sobretudo, as relações 
profundas entre cultura e 
território. 

Em busca de uma bola 
desaparecida, Luís e Luísa 
mergulham nos bastidores do 
livro que lhes serve de campo 
de ténis. Mais um volume 
desta colecção que alcança 
a interactividade entre livro e 
leitor de um modo único e sem 
recorrer a mais do que papel 
impresso e encadernado.

Bernardo P. Carvalho e 
Daniel Fehr

A Bola Amarela
Planeta Tangerina

Um olhar comparativo sobre 
duas cidades, Hong Kong 
e Los Angeles, a partir do 
urbanismo, da população 
e do modo de ambas se 
relacionarem. Transportes, 
resíduos urbanos, poluição, 
relação dos cidadãos com 
as instituições e alternativas 
ao descalabro ambiental são 
alguns dos temas abordados.

Primeiro livro publicado em 
Portugal do poeta e cantor 
brasileiro Luca Argel, 33 
Rotações reúne poemas 
escolhidos dos seus livros até 
agora publicados no Brasil: 
Esqueci de Fixar o Grafite (2012), 
Topadas no Escuro (2014) e 
Uma Pequena Festa por uma 
Eternidade (2016).

Robert Gottlieb 
and Simon Ng
Global Cities: 

Urban Environments 
in Los Angeles, Hong 

Kong, and China
MIT Press

Luca Argel
33 Rotações

Averno

Ian Williams foi correspondente 
na China por mais de vinte 
anos e o seu primeiro romance 
é uma sátira de contornos 
kafkianos sobre o modo como 
a corrupção e a repressão 
podem sustentar uma 
sociedade, mesmo quando os 
seus efeitos estão à vista de 
toda a gente.

Um ensaio onde se reflecte 
sobre o eurocentrismo do 
pensamento filosófico, 
eliminando o olhar etnográfico 
sobre “o resto do mundo” 
e abrindo outras vias de 
conhecimento e pensamento, 
tão essenciais para 
percebermos o mundo em 
que vivemos.

Nova edição de um clássico 
do século XIX, publicado em 
1882,  há demasiado tempo 
arredado das livrarias. Lisboa 
em Camisa compõe-se de 
pequenos quadros sobre a 
vida lisboeta onde o humor e 
uma acutilância que granjeou 
alguns inimigos ao autor 
marcam presença constante.

Ian Williams
Beijing Smog

Matador

Hamid Dabashi
Os Não-Europeus 

Pensam?
Elsinore

Gervásio Lobato
Lisboa em Camisa

Guerra & Paz

Italo Calvino
O Castelo dos Destinos 

Cruzados
Dom Quixote

Manuel Teixeira-Gomes
Regressos

Feitoria dos Livros

Relato autobiográfico do prolífico 
autor francês, este volume 
reflecte sobre as diferenças 
sociais numa América onde 
povos indígenas e emigrantes 
parecem condenados a habitar 
os espaços mais decadentes 
e menos visíveis da “terra dos 
bravos”.

Jacques Lanzmann
O Rato da América

Sistema Solar

Originalmente publicado em 1927, este livro marca 
a estreia de Mário de Andrade no romance. Com 
um trabalho de linguagem dedicado a reconstruir 
a gramática sob novas perspectivas e a tirar 
sentidos improváveis do léxico, Mário de Andrade 
confirma aqui os motivos para a sua aclamação 
como nome maior do Modernismo brasileiro.

Mário de Andrade
Amar, Verbo Intransitivo

Maldoror
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Baseado nas vivências da sua avó 
ao longo da Guerra da Coreia e da II 
Guerra Mundial, o romance de Young-
Im atravessa o século XX cruzando 
a saga familiar e a reflexão sobre 
os conflitos e o modo como estes 
definem fronteiras e políticas, mas 
também o quotidiano dos cidadãos.

Young-Im Lee
Forgotten 

Reflections
BN Publishing

Publicado originalmente em 2010, o 
romance do autor japonês parte de 
uma burla telefónica recorrente no 
Japão para construir uma narrativa 
sobre identidade, sempre com a 
sociedade japonesa contemporânea 
como pano de fundo.

Tomoyuki Hoshino
ME

Akashic Books

Foi em 1818 que Mary Shelley criou 
Frankenstein e talvez não pudesse 
imaginar que estava a nascer uma 
das personagens mais reconhecíveis 
da cultura popular moderna. 
A Relógio d’Água recupera agora 
este clássico da literatura, com 
nova tradução (de Fernanda Pinto 
Rodrigues).

Mary Shelley
Frankenstein

Relógio d’Água

Reedição do grande romance 
de Paul Bowles, publicado em 1954 
e parcialmente escrito no deserto, 
onde a acção se desenrola. 
O percurso do casal Kit e Port pelo 
Sahara é o gatilho que desencadeia 
uma reflexão dura e magistral sobre 
o mundo moderno, cruzando 
corrupção e ausência de julgamento 
num texto essencial.

Paul Bowles
O Céu Que Nos Protege

Quetzal

Estando em curso a publicação 
das obras completas de Nelson 
Rodrigues, a Tinta da China publica 
agora a mítica biografia deste 
autor, escrita por um dos mais 
reconhecidos biógrafos da cultura 
brasileira.

Ruy Castro
O Anjo Pornográfico

Tinta da China

Navegar é preciso

http://litescape.ielt.fcsh.unl.pt

Percorrer o mapa de Portugal a partir de um 

imenso património literário, onde se incluem 

romances, crónicas e poemas, mas também 

letras de canções, é a proposta do Atlas das 

Paisagens Literárias de Portugal Continental. 

O projecto resulta de uma parceria entre o 

Instituto de Estudos da Literatura Tradicional 

e o Instituto de História Contemporânea da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, contando com 

o apoio do Nova LINCS e do DI-FCT/UNL, e já 

pode ser consultado na internet. O resultado é 

uma página que permite pesquisar por autores, 

temas ou locais e que promete ir acrescentando 

cada vez mais dados à informação actualmente 

disponível.

Podemos andar pela Lisboa de Mário de 

Carvalho, Teolinda Gersão, Mário Zambujal ou 

Filomena Marona Beja. Cruzamos Coimbra em 

direcção à Figueira da Foz, passando por Buarcos, 

nas palavras de José Rodrigues Miguéis. Subimos 

ao Caramulo com Miguel Torga, atravessamos 

o Algarve com Lídia Jorge, andamos pela lezíria 

com Adolfo Coelho. Em Mafra, escolhemos visitar 

o Convento na companhia de José Saramago 

ou de Hélia Correia. E podemos acompanhar 

autores estrangeiros nas suas visitas a Portugal, 

como Hans Christian Andersen ou Olivier Rolin, 

e letristas que escreveram para Amália Rodrigues, 

Alfredo Marceneiro ou, mais recentemente, 

Camané (“Ai Lisboa quem te dera estar segura/ 

Que o teu canto é sem mistura/ E nasce 

mesmo de ti”). A base de dados ainda está a ser 

construída e os que por ela navegarem podem 

ser, também, argonautas deste atlas: «O projeto 

convida os utilizadores da aplicação a reportarem 

erros e incongruências que encontrem nos 

dados armazenados, e que permanecem no 

repositório por falta de possibilidade de afetar 

recursos humanos à tarefa de sistemática 

correção e validação. Convida ainda os 

utilizadores a enviarem fotografias, registos 

sonoros ou pequenos vídeos para enriquecerem 

as descrições dos locais identificados e a 

contactarem o administrador do projeto para 

sugerir percursos pré-estabelecidos.» 

Banda desenhada marcada pelo ritmo 
alucinante dos filmes de Bollywood, 
aqui se apresenta o Capitão Coco, 
detective tão genial como teimoso 
que protagonizará uma história de 
suspense com final inesperado.

Anushka Ravishankar 
e Priya Sundram

Capitão Coco 
& O Caso 

das Bananas 
Desaparecidas

Orfeu Negro

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

Primeiro volume de uma nova colecção da 
responsabilidade de Afonso Cruz, A Banda 
reúne a letra da canção com que Chico 
Buarque venceu o II Festival de Música 
Popular Brasileiro  às ilustrações criadas 
por Nádia e Tiago Albuquerque, celebrando 
o momento em que uma quebra da rotina 
consegue transformar o quotidiano de uma 
comunidade.

Chico Buarque, Nádia 
e Tiago Albuquerque

A Banda
Alfaguara


