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

Mês de prémios

O
utubro é mês de prémios literários, com o 
Nobel à cabeça. Este ano, Kazuo Ishiguro foi 
o autor galardoado pela Academia Sueca, 

que destacou os seus “romances de grande força 
emocional, que revelam o abismo da nossa ilusória 
sensação de conforto em relação ao mundo”. O autor 
inglês, de origem japonesa, assinou vários romances, 
entre eles Os Despojos do Dia, adaptado ao cinema  
por James Ivory em 1993. 
O autor norte-americano George Saunders venceu 
o  Man Booker Prize 2017 com o romance Lincoln in 
the Bardo, uma narrativa baseada na morte do filho 
de Abraham Lincoln, William Wallace Lincoln, que 
retrata a dor do presidente dos Estados Unidos da 
América depois desse trágico episódio.
No espaço de língua portuguesa, quatro prémios 
foram divulgados recentemente. Ana Margarida 
Carvalho voltou a vencer o Grande Prémio da 
Associação Portuguesa de Escritores, desta vez com 
o romance Não Se Pode Morar nos Olhos de Um Gato 
(há quatro anos anos ganhou o mesmo prémio com 
o seu livro de estreia, Que Importa a Fúria do Mar). 
O Prémio Leya, atribuído a obras inéditas, distinguiu 
o autor João Pinto Coelho e o romance Os Loucos da 
Rua Mazur, livro que será publicado com chancela 
do grupo editorial. O Prémio Fernando Namora/ 
Estoril Sol foi para Ana Cristina Silva e para o livro 
A Noite Não É Eterna (Oficina do Livro). No passado 
dia 25, conheceu-se ainda o vencedor do Prémio José 
Saramago/ Fundação Círculo de Leitores, destinado 
a autores com menos de 35 anos e a livros publicados 
nos dois anos anteriores à atribuição. Julián Fuks, 
autor brasileiro, foi escolhido pelo júri graças ao livro 
A Resistência, um romance ambientado na Argentina 
depois do golpe de 1976.

O
utubro é mês de apostas sobre quem ganhará o 
Nobel da Literatura. Ao eterno nome de Philip 
Roth, todos os anos apontado como candidato 

provável e merecedor, juntam-se escolhas definidas 
pela geografia, pela política, pelos afectos de tantos 
leitores que ocupam as redes sociais nesta adivinhação 
anual. Este ano será para uma escritora, que há tantas 
a escrever tão bem e tão poucas a merecer a distinção 
da Academia sueca. Ou será para um autor da Síria, ou 
do Afeganistão, ou do Irão, que o Nobel é político e não 
tem nada de literário. Ou há-de ser para aquele poeta 
dos confins da Patagónia que quase ninguém leu, mas 
que tem uma obra absolutamente genial. Todos os anos 
é assim nos primeiros dias de Outubro, até a secretária 
permanente da Academia abrir as portas brancas que 
separam a imprensa dos jurados e anunciar, perante 
centenas de câmeras e objectivas, o nome do novo Nobel. 
Este ano, a sorte saiu a Kazuo Ishiguro, autor em quem 
poucos tinham apostado. E apesar da falta de consenso 
na imprensa literária, algo que também se repete todos os 
anos, não houve lugar para brados contra o desconcerto 
da Academia sueca como há um ano, quando Bob Dylan 
foi o eleito. O autor de Os Despojos do Dia mostrou-se 
reconhecido, a imprensa falou sobre o seu trabalho e 
as editoras que têm livros do escritor no seu catálogo 
trataram de reforçar a presença nas livrarias, sabendo que 
depois do Nobel muitos leitores querem conhecer a obra 
de que talvez nunca tivessem ouvido falar. No próximo 
Outubro, novas apostas começarão a circular.

Continuando a nossa série dedicada às bibliotecas de 
e sobre Macau, este mês visitamos a Biblioteca de Sir 
Robert Ho Tung, edifício do século XIX que partilha o 
Largo de Santo Agostinho com a respectiva igreja, o 
Seminário de S. José e o Teatro D. Pedro V. Para além das 
funções habituais numa biblioteca contemporânea, 
entre livros, jornais e documentos multimedia, esta 
biblioteca tem duas particularidades que talvez muitos 
leitores desconheçam. Por um lado, é a sede do ISBN, 
código numérico internacional que identifica cada livro 
publicado no mundo, em Macau, por outro, guarda um 
tesouro monumental, uma colecção de livros antigos 
em chinês cujos exemplares mais vetustos remontam 
à dinastia Ming. Fomos conhecê-los e tivemos o 
privilégio de poder ver de perto alguns desses tesouros 
bibliográficos, privilégio que partilhamos com os leitores 
nas páginas nesta edição.
Para o mês que vem, há mais livros para conhecer e outras 
histórias para ler no Parágrafo. Boas leituras.

2. 

Morabeza

C
omeçou ontem, na Cidade da Praia, a 
primeira edição da Morabeza, festa do 
livro que pretende celebrar a literatura 

e a cultura cabo-verdianas e a sua relação com 
outras geografias. A Biblioteca Nacional de Cabo 
Verde será o centro desta festa literária, acolhendo 
escritores oriundos de territórios europeus, 
africanos e asiáticos, nomeadamente Macau, 
que terá a presença de Carlos Morais José. A 
primeira edição da Morabeza conta com nomes 
como Carlos Morais José, Germano Almeida, José 
Eduardo Agualusa, Afonso Cruz, Arménio Vieira, 
José Rodrigues dos Santos, Valter Hugo Mãe, Vera 
Duarte entre outros. 

André Lévy

O sinólogo e tradutor André Lévy morreu no 
início do mês, em Bordéus, aos 91 anos. 
Nascido em Tianjin, filho de joalheiros 

que trabalhavam na antiga concessão francesa, 
Lévy foi um dos grandes divulgadores da língua e 
da cultura chinesas no Ocidente, tendo assinado 
traduções de vários clássicos, entre eles Journey to 
the West/ La pérégrination vers l’Ouest.

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

Jantar 
no Clube 
Militar

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

Y A O  F E N G

Sabes que não sou sócio deste clube nem sou 
sócio de nenhum clube, visto que detesto 
o sistema de associado e o de VIP. Mesmo 
assim, tenho imenso gosto de jantar contigo 
aqui, a uma mesa ao fundo, afastada de rostos 
conhecidos.

Não pode faltar o vinho. Um bom vinho 
alentejano faz-nos saborear frutos de Setembro, 
ou aproximar-nos do sol, da cal ou da sombra 
de um pinheiro. O vinho também evoca a 
paisagem.

Não pode faltar o bacalhau grelhado que 
nos leva a provar, com a ponta da língua, a 
importância do sal para um prato, como se 
ao nosso amor não pudessem faltar nem o sal 
nem o açúcar. O branco no branco. Os dois 
completam-se e enriquecem-se mutuamente à 
luz da cumplicidade.

Sem a companhia do açúcar, o sal sente-se 
solitário. E com a ausência do sal, o açúcar pode 
ficar triste por ser demasiado doce.

“ Tenho de ser grãos de sal para a tua vida”, mas 
não visa fazer-te lágrimas salgadas.
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É uma das bibliotecas mais 
emblemáticas da rede de leitura 
pública de Macau e é também uma 

espécie de oásis de serenidade no centro 
da cidade, tão perto do ruído e dos escapes 
da Avenida Almeida Ribeiro e do vai-vem 
constante de gente no Largo do Senado. A 
casa amarela que alberga a Biblioteca de Sir 
Robert Ho Tung  partilha o Largo de Santo 
Agostinho com a igreja do mesmo nome, o 
Teatro D. Pedro V e o Seminário de S. José, 
compondo um edificado urbano classificado 
pela UNESCO. Não se sabe ao certo a data 
de construção do edifício, mas sabe-se 
que a Biblioteca de Sir Robert Ho Tung é 
anterior a 1894. A sua primeira habitante 
terá sido Carolina Antónia da Cunha, mas 
o edifício passou pelas mãos de vários 
proprietários até 1918, ano em que Robert 
Ho Tung, magnata de Hong Kong, comprou a 
mansão, ali se instalando durante a II Guerra 

No ano seguinte, Robert Ho Tung morre e a 
família cumpre a sua vontade, entregando 
a casa ao Governo e acrescentando 
25.000 dólares de Hong Kong para que 
se comprassem os primeiros livros que 
haveriam de rechear as salas da biblioteca. 
Em 1958, a Biblioteca de Sir Robert Ho Tung 
abre as portas, sendo, na altura, a maior 
biblioteca pública de Macau e Hong Kong.
 O edifício original divide-se em 
três pisos, onde são notórias as influências 
da arquitectura chinesa tradicional e 
ocidental, num cruzamento de gostos e 
apontamentos decorativos comum em 
tantas casas de Macau. Cá fora, o jardim 
estende-se numa vasta área, com árvores e 
arbustos de diferentes espécies, pequenas 
alamedas onde se pode passear e muitos 
recantos onde, no dia em que visitámos a 
biblioteca, vários leitores aproveitavam a 

ESTUDAR, LER E DESCANSAR

A partir do jardim, acede-se ao espaço 
infantil, imediatamente reconhecível pelas 
pinturas nas paredes. “Vários autores de 
banda desenhada foram convidados para 
ilustrar o ambiente e a escolha recaiu no 
estilo japonês do mangá, muito popular 
entre os leitores mais novos.” Nas estantes, 
alinham-se livros em chinês e inglês, todos 
a uma altura acessível para as crianças. 
 No primeiro andar, começam as 
salas de leitura, repartindo livros, jornais, 
revistas e registos multimedia por diferentes 
espaços. “A área de computadores foi 
reduzida, de modo a ganhar espaço para 
os livros, porque se percebeu que a maioria 
dos leitores recorriam ao telemóvel ou a 
computadores pessoais para pesquisar 
aquilo de que precisavam. Com o wi-fi, 
podem fazê-lo e não precisamos de tanto 
espaço para computadores”, explica a 
responsável do Instituto Cultural. Numa das 
salas, os livros são todos em inglês, na outra, 
em chinês. Quase todos os livros estão 
disponíveis em acesso directo, podendo 
ser retirados das estantes e levados para 
as mesas de trabalho, ou requisitados para 
empréstimo domiciliário. Ao fundo da sala 
de leitura, as janelas ocupam toda a parede 
e oferecem uma bela vista sobre a zona, 
com sofás adjacentes a convidarem ao 
descanso. A vista, no entanto, é temporária, 
porque os estores têm de estar quase 
sempre corridos, de modo a evitar que a luz 
do sol danifique os livros. Os sofás, esses, 
são sempre concorridos, com vista ou sem 
ela, mesmo que não faltem outros espaços 
e recantos confortáveis nos vários andares 
desta biblioteca. Na sala dos periódicos, as 
mesas estão cheias. Há dezenas de jornais 
generalistas e especializados, revistas em 
várias línguas e escaparates organizados por 
temas. “Temos sempre muita gente nesta 
sala, porque a leitura de jornais continua a 
ser um hábito muito presente.” Aqui como 
em todas as bibliotecas de Macau, esta é a 
sala mais movimentada, mas no dia em que 
visitámos a biblioteca todas as outras salas 
tinham gente, repartindo a sua atenção 
entre livros e écrãs.
 Num dos espaços da biblioteca, 
um guichet chama a atenção pela azáfama 
que se observa do lado de dentro. É aqui 
que se atribuem os ISBN, código numérico 
internacional que identifica e individualiza 
cada livro publicado em qualquer parte do 

4. 

A última vontade 
de Sir Robert Ho Tung

Mundial, quando o exército japonês ocupou 
o território vizinho. Terminada a guerra, 
Robert Ho Tung utilizava a casa como retiro 
de férias, sobretudo no Verão. 
 Em 1955, o proprietário escreveu 
o seu testamento, deixando o edifício ao 
Governo de Macau. A condição para que 
tal acontecesse era simples: o Governo 
deveria transformar a casa numa biblioteca 
pública, investindo na aquisição de livros em 
chinês. “Talvez esta especificidade no que 
respeita à língua tivesse que ver com o facto 
de existir a biblioteca do Leal Senado, onde 
se reuniam livros em português e noutras 
línguas estrangeiras. Pode ser que tenha sido 
essa a razão que levou Sir Robert Ho Tung 
a especificar a questão dos livros serem em 
chinês.” explica Ophelia Tang Mei Lin, chefe 
do departamento de gestão de Bibliotecas 
do Instituto Cultural, que acompanhou o 
Parágrafo na visita à biblioteca.

mundo, aos livros publicados em Macau.  
Ophelia Tang Mei Lin recua a 1999 para 
explicar como Macau começou a atribuir 
ISBN: “Depois do regresso de Macau à 
administração chinesa, os responsáveis pela 
leitura pública do território decidiram pedir 
à agência internacional de ISBN que Macau 
passasse a ter um código próprio para os 
livros aqui publicados. A partir desse ano, a 
Biblioteca de Sir Robert Ho Tung passou a 
ser a sede do ISBN em Macau e é aqui que 
se atribuem os números que permitem a 
localização ou identificação de um livro em 
qualquer parte do mundo.” Anualmente, são 
atribuídos cerca de 5000 códigos de ISBN, de 
acordo com Ophelia Tang Mei Lin, número 
que parece demasiado elevado se tivermos 
em conta as novidades editoriais com 
origem em Macau que podemos encontrar 
nas livrarias locais, independentemente 
da língua em que os livros se publicam. A 
responsável do departamento de Gestão de 
Bibliotecas Públicas do Instituto Cultural 
explica ao Parágrafo que “esses números são 
atribuídos a muitos tipos de publicação, e 
não apenas a livros tal como habitualmente 
os entendemos. Podemos estar a falar de 
publicações de pequena tiragem, edições 
comemorativas, publicações do Governo, 
pequenos folhetos...” 

UM TESOURO BIBLIOGRÁFICO

A Biblioteca de Sir Robert Ho Tung 
recebe cerca de duzentos mil visitantes 
anualmente. Talvez a maior parte desses 
visitantes, utentes regulares ou esporádicos, 
não saiba que aqui se encontra uma sala 
reservada que guarda uma colecção de cerca 
de vinte mil livros antigos, todos escritos em 
língua chinesa. “Não se conhecem todos 
os detalhes sobre o início desta colecção, 
mas sabe-se que entre as décadas de 50 e 
60 do século passado, o Governo de Macau 
comprou uma série de livros antigos. 
Depois, a coleção foi crescendo, até hoje”, 
explica a nossa anfitriã. 
 Entrando na área reservada, o 
ambiente controlado é imediatamente 
perceptível. “Aqui não pode haver humidade 
e a temperatura tem de ser constante, ou as 
obras ficariam danificadas”, como explica a 
responsável pela conservação desta parte 
da biblioteca. Os mais antigos livros da sala 
remontam à dinastia Ming e compõem uma 
colecção intitulada Yong Da Ji, com trinta e 
seis volumes, mas quase todas as obras aqui 
guardadas são muito raras, umas vezes pela 
sua antiguidade, outras pelo facto de serem 
exemplares únicos. Apesar de reservada, 
a sala pode ser visitada, mediante um 
pedido prévio à biblioteca, e os livros 
estão à disposição dos investigadores que 
queiram consultá-los. Mas, como explica 
Ophelia Tang Mei Lin, “não há muita gente 
interessada em estudar estes livros”. Talvez 
por isso seja tão relevante o trabalho de 
digitalização de cada um dos exemplares 
aqui guardados, uma tarefa que a biblioteca 
e o Instituto Cultural assumiram e à qual 
já deram início. “O processo é muito 
demorado, porque alguns livros são frágeis 
e a digitalização tem de ser feita com todos 
os cuidados”. E há muitos livros que vão 
precisando de restauro, um processo que 
também é lento e tem de ser meticuloso, até 

B I B L I O T E C A S

P O R   S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A ,  C O M  E L I S A  G A O  E D U A R D O  M A R T I N S

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

sombra para se protegerem do calor. É no 
jardim que Ophelia Tang Mei Lin, recebe o 
Parágrafo, iniciando uma visita guiada que 
nos levará às muitas salas da biblioteca. Para 
além do edifício original, um novo edifício 
foi construído recentemente, criando-se 
uma ligação entre novo e antigo que só é 
perceptível a partir do jardim. O espaço 
já era muito pequeno para as funções que 
desempenhava, por isso foi necessário 
criar novas áreas: “Em 2002, iniciou-se a 
construção do novo edifício, ampliando o 
espaço disponível e inserindo a construção 
no edifício já existente. Em 2006, as obras 
estavam concluídas e o novo espaço foi 
aberto ao público”, conta Ophelia Tang Mei 
Lin. “No futuro, talvez se instale aqui no 
jardim um pequeno café com esplanada, 
que permita aos utentes da biblioteca 
comerem ou beberem alguma coisa sem 
terem de sair do edifício.”

porque as oficinas de restauro se localizam 
na Biblioteca Central, no Tap Seac, o que 
implica transportar os livros e expô-los 
ao ambiente da rua, ainda que durante 
pouco tempo. “Neste momento, já estão 
digitalizados mais de seiscentos livros e 
vamos continuar a fazer esse trabalho”, diz 
Ophelia Tang Mei Lin. 
 Na sala, as lombadas alinham-se 
em estantes com porta de vidro. No centro, 
uma mesa, onde alguns manuscritos foram 
abertos para que lhes pudéssemos apreciar 
a caligrafia, sempre com o retrato de Sir 
Robert Ho Tung a zelar pela integridade dos 

livros. O silêncio e uma certa solenidade 
criada pelas encadernações antigas, ou 
talvez pelos caracteres bem desenhados a 
pincel e tinta, isolam o espaço do bulício 
exterior. Quando nos aproximamos do 
corredor instalado na varanda fechada, 
onde se situam as mesas de trabalho 
destinadas aos investigadores, percebemos 
que lá fora a cidade já pulsa com a agitação 
do fim do dia, gente que sai do trabalho, 
gente que volta para casa, carros, buzinas e 
travagens sonoras a ecoarem a partir da San 
Malo. Cá dentro, silêncio e livros à espera de 
serem descobertos.
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6. 

C R Í T I C A

M
ilan Kundera acredita que Deus – sem 
nunca definir essa entidade – se ri do 
homem quando o vê pensar. E crê 

também que a arte do romance nasceu quando 
François Rabelais ouviu o eco do riso de Deus 
para escrever Gargântua e Pantagruel no século 
XVI. O vento sopraria depois para a Espanha de 
Cervantes, que inauguraria o romance moderno 
com Dom Quixote de la Mancha.
Num conjunto de sete textos escritos entre 
1979 e 1985, o autor de A Insustentável Leveza 
do Ser tenta definir essa arte do romance 
de que é praticante. Começa pelo Quixote 
e pela Herança Desaparecida de Cervantes 
para avançar na direcção dos livros que 
lhe são mais caros. Analisando o percurso 
do romance, identifica vários momentos. 
Quixote e Sancho, como o fatalista Jacques, 
de Diderot, são heróis aventureiros na estrada 
de um mundo imenso, num espaço e num 
tempo sem limites. Com Balzac surgem as 

P O R   H É L D E R  B E J A

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

Noutra, a atenção recai toda sobre Frank 
Kafka, também ele checo, homem que 
causou “uma imensa revolução estética” no 
romance, que conseguiu imprimir beleza 
nos cenários mais cinzentos, que cruzou 
sonho e realidade para criar universos tão 
impossíveis quanto verosímeis.
Sobre o romance e a sua composição, 
Kundera fala da necessidade de utilizar 
a elipse, da polifonia das vozes (aqui 
recorrendo muitas vezes à sua formação 
musical), da unidade temática, dos 
conceitos e das palavras que são a base 
do romance e que devem ser exploradas 
através do recurso à digressão, quando o 
autor abandona o fio narrativo para invadir 
o campo das ideias. “Compor um romance 
é justapor diferentes espaços emocionais”, 
escreve Kundera, para quem “os grandes 
romances são sempre um pouco mais 
inteligentes que os seus autores”.
A Arte do Romance é um livro ensaístico 
que mostra por que tantos dos romances 
são desnecessários, por simplesmente 
propagarem fórmulas estéreis. Milan 
Kundera aproxima-nos de Dostoievski, 
de Musil, de Carlos Fuentes, de Thomas 
Mann, de Goethe e de todos os autores que 
para si apresentaram uma ideia do mundo, 
das possibilidades do homem no mundo, 
desse inesgotável “paraíso imaginário dos 
indivíduos” que o romance pode ser. 

O eco do riso 
de Deus

Milan Kundera

A Arte do Romance
Dom Quixote

instituições sociais e o horizonte encurta-se, 
mantendo-se todavia o encanto e a aventura; 
mas com Flaubert é já o infinito do mundo 
interior a substituir o mundo exterior, as 
agonias da alma de Emma Bovary como 
representação da singularidade individual. Só 
que a História haveria de esmagar esse infinito 
da alma, e aí chegamos a Franz Kafka e seus 
pares. A guerra em Homero e Tolstoi é muito 
diferente da guerra em Hasek e da valentia 
insana do soldado Chveik. Uma coisa é lutar 
por Helena ou pela Rússia, outra é lutar por 
nada e nem querer saber por que se luta. É o 
mesmo que dizer que nesta era a que Kundera 
chama de paradoxos terminais, da aparente 
vitória total da razão, é o irracional puro que 
acaba por triunfar, a força que apenas quer 
o seu querer, órfã de qualquer sistema de 
valores que lhe sirva de obstáculo.
O olhar desencantado de Kundera sobre 
o mundo, das guerras aos meios de 
comunicação massificados e intrusivos do 
nosso tempo, coabita com a crença no poder 
do romance. Porquê? Porque “o romance não 
examina a realidade, mas sim a existência”. 
Das sete partes em que se divide o livro, 
duas são entrevistas bem conduzidas pelo 
autor e investigador Christian Salmon e 
que revelam Kundera à luz da sua obra; 
outra é totalmente dedicada à obra do 
austríaco Hermann Broch (1886-1951), 
autor da trilogia Os Sonâmbulos e um dos 
escritores mais apreciados por Kundera. 

E
m 1975, Saigão aguarda a chegada dos 
vietcongs. O exército do Vietname do 
Sul já iniciou a retirada e os últimos 

militares e respectivas famílias degladiam-
se para ver quem consegue escapar nos 
últimos aviões disponíveis para a fuga. 
Um general desse exército selecciona os 
felizardos e, entre eles, não deixa ficar para 
trás o seu braço direito, um operacional 
vietnamita que sempre trabalhou ao seu 
lado e que ganha, nesta última fuga, a 
hipótese de regressar aos Estados Unidos da 
América, onde já vivera. Um detalhe: esse 
operacional do exército do Vietname do 

Viet Thanh Nguyen

O Simpatizante
Elsinore

A angústia 
do duplo

Sul, homem de total confiança do general, 
é na verdade um espião que relata todos os 
movimentos e informações relevantes aos 
vietcongs, tarefa que continuará a assumir 
quando pisar território norte-americano. 
 Vencedor do prémio Pulitzer para 
ficção em 2016, O Simpatizante é o relato 
desse espião, homem mais atormentado 
pelos muitos vazios que carrega consigo 
do que pela duplicidade que lhe garante o 
ganha-pão: “Sou simplesmente capaz de 
considerar uma questão de ambos os lados. 
Lisonjeio-me por vezes dizendo que se trata 
de um talento e, embora reconhecidamente 

de uma natureza menor, talvez seja também 
o único talento que possuo.” O enredo de O 
Simpatizante é o de um livro de espionagem. 
Há infiltrados, homicídios por encomenda, 
mensagens cifradas e muito jogo de cintura 
de ambas as partes. Para lá dessa primeira 
linha, onde o mistério se equilibra bem 
com o desenrolar de uma narrativa onde 
se reconhecem episódios históricos, 
Viet Thanh Nguyen abre a narrativa às 
considerações emocionais do protagonista, 
usando a sua duplicidade como eco da 
história recente do Vietname – e estendendo 
esse eco a realidades partilhadas com outras 
geografias onde a colonização por parte 
de países considerados grandes potências 
esculpiu uma sociedade muito desigual. 
 A voz confessional deste espião 
faz de O Simpatizante um grande romance 
sobre a culpa, as escolhas e o rancor que 
podem estruturar uma vida, tantas vezes 
sem que se perceba a fragilidade dessa 
estrutura. Atormentado pelo vazio deixado 
pela morte da mãe e a ausência do pai, mas 
sobretudo pela impossibilidade de acreditar 
em optimismos num mundo onde os 

pobres não têm tantas oportunidades para 
escapar ao seu destino como os discursos 
sobre o empreendedorismo (ou o self made 
man, ou o american dream...) querem fazer 
crer, o espião criado por Viet Thanh Nguyen 
é um reflexo cheio de arestas das boas 
intenções de que o inferno parece estar 
cheio e da comiseração com que tantas 
vezes olhamos para todas as pessoas que 
não vivem, pensam e morrem de um modo 
semelhante ao nosso. No Vietname ou em 
qualquer outra parte do mundo.
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tomate, que prometia “confundir os insetos na 

hora de reconhecer os seres humanos”. Ou seja, 

um líquido que tinha a proposta de camuflá-la 

em tomate. Pensou que a mãe teria adorado.

Ao fim da viagem, vinte e oito horas 

depois, ocorreu-lhe que talvez não tivesse sido 

um bom plano, pois ela não falava cantonês nem 

tinha um motivo específico para estar em Macau, 

mas apanhou um táxi para o hotel mesmo assim 

e tratou de ir tomar um banho. 

*

Ana passou o primeiro dia dormindo. 

Quando acordou, já eram nove horas da noite e 

o restaurante do hotel estava fechando, de modo 

que ela decidiu explorar a cidade lá fora. Escolheu 

a avenida mais iluminada e foi caminhando em 

direção ao cassino que mudava de cor – amarelo, 

verde, vermelho. Achou as luzes tão desnorteantes 

que teve a estranha impressão de que ainda não 

estava acordada. A cada passo via a silhueta 

em neon de edifícios enormes, grandes globos 

coloridos de luz, leões gigantes dourados, prédios 

iluminados em formatos excêntricos, avenidas 

largas e letreiros piscantes em chinês. Observava 

os cassinos listrados de luz e as fontes dançantes 

ao som de “Diamonds Are Forever”, enquanto 

turistas chineses tomavam seus chás em garrafas 

térmicas e ambulantes vendiam carne crua de 

porco prensada em formato quadrado. Toda a 

sua história não passava de uma sombra apagada 

perto daqueles salões amplos onde centenas de 

pessoas tentavam a sorte na roleta, no bacará, 

no vinte e um e no fan tan, gritando, fumando e 

bebendo sem saber se era noite lá fora e quantas 

fichas ainda tinham no bolso. 

Os salões de jogos estavam sempre 

abarrotados de homens, alguns com pinta de 

mafiosos, e para percorrê-los era preciso suportar 

os olhares zangados dos seguranças e quebrar 

uma quase sólida nuvem de fumaça de cigarro. 

Uma realidade bem distante das tardes cuidando 

da mãe no hospital em Botafogo e das visitas 

ao Puppy na clínica de cães e gatos velhinhos, 

de onde saiu devendo as próprias calças em 

prestações; uma experiência que ela podia 

apenas ver, sem precisar entender. Era isso que 

queria: ver sem entender. Sentir sem pensar. 

Naquela primeira noite, foi parar 

num restaurante no Largo do Senado, onde 

comeu um prato fundo de noodles com Fanta 

Uva, na companhia de um casal de macaenses 

desconhecidos que alternavam cantonês e inglês. 

Eles pensaram que o Brasil ficava na Europa, 

ofereceram wontons suculentos e no final 

pagaram a conta. “A hospitalidade de Macau! 

Conte para os seus amigos. Nós somos legais”, 

eles disseram, brindando com Fanta Uva. 

Ana voltou zonza e feliz para o hotel, e 

dormiu de novo. 

*

 É bem possível que o guia estivesse 

inventando, mas naquela tarde ele contou ao 

grupo de turistas que a comunidade da Igreja 

Santo Antônio celebrava anualmente o “Dia dos 

Desastres Naturais” no dia 22 de setembro. Na 

ocasião, havia uma procissão com a estátua do 

santo pelas ruas da cidade. 

Ana achou que seria válido passar 

a considerar suas tragédias recentes como 

desastres naturais. Fenômenos da natureza. 

Forças impossíveis de serem contidas. Por 

exemplo: quando seu marido foi engolido por 

um tornado. Quando um raio caiu na cabeça do 

cachorro. Quando um vulcão entrou em erupção 

e levou a sua mãe. Eventos com probabilidades 

pequenas de acontecer, totalmente impassíveis 

de controle, mas com resultados definitivos. 

Gostava de pensar na imagem de um livro fininho 

A 
inscrição estava junto à porta da 

Igreja Santo Antônio, uma construção 

neoclássica acinzentada de desenho 

simples, janelas pintadas de verde e uma torre 

de sino com três andares: “Construída em 1638. 

Incendiada em 1809. Reconstruída em 1810. De 

novo incendiada em 1874. Reparada em 1875”. 

 Conta-se que em 1930 um terceiro 

incêndio acometeu o edifício, que teve de passar 

por uma nova fase de restauro, e parece que 

houve também um tufão em algum momento da 

história, mas naquele momento o guia não soube 

dar mais detalhes. 

Ana se identificava com a Igreja Santo 

Antônio, em Macau. No ano anterior, havia 

se divorciado do marido, um engenheiro que 

a trocou por um Toyota Corolla Altis 2015 2.0 

flex de cor chumbo, com 16 válvulas e câmbio 

automático. Pouco tempo depois, sua mãe 

faleceu. Em seguida morreu também o vira-lata 

branco e teimoso que ela havia resgatado da rua 

onze anos antes. 

Depois dessa série de infortúnios, Ana 

decidiu pedir uma licença do trabalho, consultar 

um atlas e viajar para o lugar mais distante que 

pudesse imaginar. Comprou para a semana 

seguinte uma passagem do Rio de Janeiro para 

Dubai, num voo de quatorze horas e meia, depois 

outra de Dubai para Hong Kong (mais sete horas), 

de onde tomaria um ferryboat para Macau. Ao 

que tudo indica, Ana captou o sentido da vida 

lá pela vigésima segunda hora de viagem, mas 

estava sobrevoando Bangladesh e não deu para 

avisar ninguém. Depois caiu no sono e esqueceu 

o que era. (Tinha a ver com tartarugas.)

Perdeu por completo a noção do dia e 

da hora. Às vezes os comissários de bordo traziam 

o almoço e ela ficava genuinamente surpresa, pois 

esperava o café da manhã. Ou ela dormia e, ao 

acordar, era noite de novo. No duty free comprou 

um repelente chinês de mosquitos à base de 

A vista do tufão

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

C O N T O 

V A N E S S A  B A R B A R A

I L U S T R A Ç Ã O

de Calvin Trillin que lera uns tempos atrás, que 

dizia que a morte súbita de um ente querido era 

como “estar andando na rua e ser atingido na 

cabeça por um balde. A culpa não é sua, e não 

há nada que você possa fazer exceto tentar tirar o 

balde da cabeça e continuar andando”. 

Uma senhora fez uma pergunta mais 

complicada e o guia agora parou para consultar 

o celular. Como dentro da igreja o sinal estava 

ruim e dali a dez minutos começaria a missa em 

coreano, ele conduziu a turma para o lado de fora 

e pediu que esperassem enquanto ele verificava 

a resposta “em um material que a agência deixa 

conosco”. Com o canto do olho, Ana reparou que 

esse material era o Google. 

Na sequência, adotando uma voz de 

profissionalismo, o guia contou que, em 22 de 

setembro de 1874, o céu amanhecera límpido e 

tranquilo em Macau. Na hora do almoço, algumas 

nuvens de aspecto fuliginoso, meio arroxeadas, 

começaram a adensar-se. Às três horas, dezenas 

de pescadores chineses, alertados pela súbita 

virada do clima, foram abrigar suas embarcações 

em local seguro. O pôr do sol daquela terça-feira 

cobriu a região com uma impressionante luz 

vermelha, forte e ameaçadora, o que apavorou 

ainda mais os moradores e prenunciou o que 

estava por vir.

Naquela noite, Macau foi atingida pelo 

tufão Usagi (coelho, em japonês), que em poucas 

horas matou 5 mil pessoas e destroçou a cidade. 

No mar, todos os juncos foram perdendo as suas 

amarrações, de modo que os barcos se chocavam 

e se destruíam mutuamente, espalhando 

destroços, triturando-se na violência das águas. 

Peças de artilharia de muitas toneladas foram 

arrastadas pela força das ondas. O chão tremia 

como se estivesse acontecendo um terremoto; 

era impossível escutar uma pessoa falando a 

poucos metros de distância. 

Enquanto a população tentava 



suplemento literário •  TERÇA 31 DE OUTUBRO, 2017 ponto final • TERÇA 31 DE OUTUBRO, 2017

>  >  >  C O N T O 

encontrar abrigo, havia saques indiscriminados e 

até ataques de piratas. As ruas ficaram coalhadas 

de telhas, troncos de árvores, estilhaços de barcos, 

e foram escavadas pelo mar e pelas chuvas, 

abrindo fossos profundos. O tufão destruiu os 

arquivos do Palácio do Governo, o Leal Senado 

e o Farol da Guia, onde ironicamente são dados 

os sinais de alerta de tempestades tropicais. 

Um barco foi arrastado até as proximidades da 

catedral de Macau e por lá ficou. 

O guia parou de repente para efeitos 

dramáticos. Ana havia se recostado junto a uma 

amurada da igreja e tentava tomar notas mentais 

da história para não esquecer de nada. Àquela 

altura, só ela estava prestando atenção; a senhora 

que fizera a pergunta já tinha ido comprar um 

refrigerante. 

O guia guardara o pior para o final: 

a certa altura, o tufão derrubou o telhado das 

fábricas de chá sobre uma série de fornalhas. 

Foi assim que começou o incêndio que vitimou 

a igreja de Santo Antônio pela segunda vez, 

e também destruiu o cartório, a residência 

paroquial e outros anexos. Boa parte da cidade 

ficou reduzida a escombros. O incêndio foi 

implacável e destruiu o bairro inteiro, mas houve 

um porém: o fogo iluminou o mar e possibilitou 

que os marinheiros se localizassem, o que 

facilitou a fuga. Ana soltou um suspiro. Cabia 

também naquela viagem encontrar o lado bom 

de incêndios e tufões. 

O guia não pareceu se importar com 

o fracasso da história. Reagrupou os turistas 

e começou a falar sobre o próximo lugar que 

visitariam em seguida. 

Nesse momento, uma mulher morena 

de cabelos volumosos e calça justa cruzou a rua 

em direção ao grupo. Ela carregava uma bolsa 

grande cor caramelo e subiu os óculos escuros 

para o alto da cabeça. 

 “Ana..?”

O guia parou de falar e ficaram todos 

acompanhando aquela cena, curiosos, como se 

fizessem parte de uma peça de teatro. 

“Ana? Sou eu, a Vera... Vera Pessoa. 

Lembra de mim? Da Vila Militar.”

Ela não fazia a menor ideia de quem 

era, e ainda assim respondeu:

“Claro que lembro! Que bom te ver.” 

E se cumprimentaram com dois beijos 

no rosto. Só aos poucos é que Ana foi relembrando 

quem era Vera, uma vizinha da mesma idade com 

quem passou alguns anos da adolescência na vila 

residencial em Niterói onde morava com o pai, à 

época major do Exército. Eram muito amigas e 

faziam tudo juntas, desde escrever seus diários 

até ir às matinês do clube para dançar. Depois 

o pai de Ana se mudou para o Rio de Janeiro e, 

apesar de jurarem amizade eterna e ligações 

telefônicas diárias, ambas perderam o contato e 

nunca mais se viram. Fazia uns 30 anos. 

“Que coincidência bizarra”, comentou 

Ana, genuinamente surpresa. “O que você está 

fazendo aqui, do outro lado do mundo, Verinha? 

Aliás – você está ótima!”

Ana mal se lembrava da aparência 

da amiga naquela época, mas achou que seria 

educado comentar alguma coisa para parecer 

atenciosa. Esperava que Vera também elogiasse 

sua boa forma, porém ela apenas respondeu, 

ainda diante dos olhares do grupo de turistas: “Eu 

moro aqui. Já faz uns dez anos.”

“Quer saber? O tour está quase 

acabando mesmo, o que acha de sair para beber 

alguma coisa e botar a conversa em dia?”, Ana 

sugeriu, e nem esperou a resposta para virar para 

o guia e dizer: “Desculpa, gostei muito do passeio, 

mas esta aqui era a minha melhor amiga e preciso 

conversar com ela. Obrigada, viu? Adorei a 

história do tufão.”

Puxou Vera pela manga da blusa e 

abriu caminho na multidão. Antes de chegarem 

a algum bar, Vera falou que gostaria de mostrar 

uma coisa. Conduziu-a para dentro do Jardim 

de Camões, onde havia um caminho de pedras 

redondas à sombra das árvores. Explicou que era 

um caminho para massagear os pés, e insistiu que 

ela tirasse a sapatilha para testar. Ana hesitou, 

mas acabou concordando. Deixando de lado os 

sapatos, foi com vontade dar o primeiro passo, 

mas imediatamente se encolheu inteira. 

 “Ai! Ai! É dolorido”, reclamou, e ainda 

assim tentou dar mais um passo, como se um 

mero caminho de seixos não fosse páreo para 

o seu caráter. Estancou de novo. Tentou pisar 

com mais leveza, sem grandes progressos. Logo 

teve de segurar na cerca, avançar bem devagar 

e a cada passo conter um “Ai! Ai!”, sob a chacota 

generalizada dos locais. Deu quatro passos e 

parou.

Então Vera tirou o tênis e começou 

a caminhar sobre as pedras tranquilamente. 

“Quando eu cheguei aqui, também não 

conseguia”, explicou, animada. “Mas via todos os 

chineses caminhando sem problemas, respirando 

fundo, de olhos fechados, como se fosse algo 

inclusive relaxante, e decidi que ia começar a 

treinar. Eu venho toda semana. É gostoso.”

Ana sentou no chão e tornou a calçar 

os sapatos, um pouco chateada por não ter 

conseguido caminhar nas pedras. 

Ao saírem, Vera apontou para uma série 

de gaiolas de madeira penduradas nas árvores. 

“Todas as manhãs, eles levam os pássaros a 

passear. Depois de estudar uns fatores como 

a direção do vento e a orientação do sol, os 

velhinhos escolhem um grupo de árvores e lá 

penduram as gaiolas. Então se afastam para 

deixar os passarinhos conversando entre si, 

enquanto eles mesmos trocam uns dedos de 

prosa”, contou. “Às vezes mudam a gaiola de 

lugar, quando sentem que o vento virou ou algo 

assim. Sempre me pergunto se é o suficiente para 

enganar os pássaros.”

* 

 

No bar do hotel, Vera contou que era 

casada com um português que fazia serviços 

para a embaixada. Tinha uma filha de 8 anos que 

falava com um sotaque carioca-lusitano muito 

peculiar, e dois cachorros pretos bem peludos 

que resgatou de maus-tratos. Vera trabalhava 

como secretária numa ONG de proteção a 

animais e gostava muito do que fazia. 

Ana falou um pouco do vira-lata que 

adotara e contou a história do divórcio. Deu 

notícias sobre a mãe, que Vera havia conhecido, 

e descreveu como foram seus últimos dias 

no hospital. Afirmou que não gostava de sua 

profissão, que achava a vida adulta muito triste e 

que morria de saudades dos tempos em que elas 

jogavam taco na Vila Militar, molhando a bolinha 

na sarjeta para dar mais efeito. Como já bebera 

um pouco além da conta, Ana confessou:

“Acho que nunca fui tão feliz quanto 

naquela época. Vamos brindar! Às velhas 

amizades!” 

Vera deixou a taça de Ana suspensa no 

ar e recostou-se na cadeira. 

“Pena que eu não posso dizer o 

mesmo”, comentou secamente. E depois, diante 

do olhar intrigado de Ana, acrescentou: “Você 

não se lembra?” 

Enquanto falava, Vera dobrava em 

quatro um guardanapo em cima da mesa, depois 

desdobrava e fazia de novo do avesso. E depois 

de novo. E de novo. Ana largou a taça e pareceu 

preocupada.

“Você fez da minha vida um inferno no 

nosso último ano”, explicou Vera. “Um dia decidiu 

que eu era cafona e que você era popular demais 

para andar comigo, e botou a vila inteira contra 

mim. Começou a me chamar de ‘peluda’ e logo 

o apelido pegou. Cheguei a raspar o meu braço 

com gilete, mas você riu mais ainda, contou para 

todos que eu era esquisita e ninguém mais quis 

minha companhia. Você falou mal de mim para 

o Felipe, justo para o Felipe. Passou a contar para 

os outros as coisas que havia lido no meu diário. 

Começou a andar com aquelas meninas de 

cabelo pintado e nos jogos de vôlei combinavam 

de mirar direto em mim. Um dia vocês acertaram 

uma cortada na minha cara e comemoraram 

achando que eu não ia mais voltar a jogar.”

Ana baixou o rosto enquanto Vera 

continuava, desta vez aprumando-se na cadeira:

“Mas eu voltava sempre. Mesmo que 

nunca levantassem a bola para mim.”

O garçom veio perguntar se elas 

queriam mais bebidas e Ana pediu um chá gelado. 

“E tem mais. Ninguém nunca me 

chamou de Verinha. Eu era a Peluda, mesmo. E 

nunca me esqueci de você. E do esforço que você 

fez para botar todo mundo contra mim.”

Confusa, Ana lembrava de algumas 

brigas com Vera, mas não podia dizer qual 

o assunto nem se foram sérias. Não tinha 

recordação de dar nenhum apelido maldoso 

nem de dar bolada na cara dos outros. Por outro 

lado, também se lembrava só vagamente das 

tardes na matinê com Vera, de como era feliz, e 

de como todos gostavam dela na rua. Sempre se 

achou muito generosa. Pensou por um instante e 

lhe veio à memória a imagem de uma bermuda 

jeans listrada que Vera adorava usar. Ela dobrava 

a barra para cima, o que era mesmo cafona. 

Fizeram alguns minutos de silêncio. 

Ana fez menção de pedir desculpas, mas Vera já 

tinha se levantado. “Eu não vim aqui para ouvir 

desculpas, nem era minha intenção recordar 

tanta coisa”, disse.

Vera deu as costas e foi embora no 

instante em que o chá gelado chegou. Então era 

isso o que acontecera tanto tempo atrás: Ana 

provavelmente quisera saber como se sentiria 

ao exercer algum tipo poder, e Vera era a única 

pessoa sobre a qual ela detinha controle, já que 

conhecia os segredos e fragilidades como se 

fossem os dela mesma. O curioso é que, na época, 

Vera poderia ter feito o mesmo com ela: sabia de 

quais meninos Ana gostava, sabia que achava 

suas coxas grossas demais, que tinha menstruado 

tarde e nadava muito mal. Mas em nenhum 

momento houve revide. Vera simplesmente foi 

embora e deixou tudo para trás.

Quantos anos será que as igrejas 

demoram para ser restauradas? Quantas 

pessoas precisam trabalhar na obra? E o que 

dizer daquelas que foram destruídas há séculos 

e até hoje não se recuperaram, como a Igreja da 

Madre de Deus, da qual só sobrou a imponente 

fachada de granito e uma escadaria de 68 degraus 

depois de um incêndio em 1835? Será que o 

guia conseguiria responder isso consultando 

o material da agência? Será que o tour já tinha 

terminado?

 Ana terminou o chá gelado, pagou a 

conta e subiu para o quarto. Seus pés doíam da 

caminhada nos seixos e ela pensou em tomar um 

banho de banheira com todos os sais aromáticos 

que seu olfato pudesse suportar. Tentou abrir as 

janelas, mas descobriu que estavam lacradas.

Lá fora, algumas nuvens de aspecto 

fuliginoso, meio arroxeadas, começaram a 

adensar-se. O pôr do sol cobriu a região com 

uma impressionante luz vermelha, forte e 

ameaçadora. 
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Como é que a cabeça das 
girafas não rebenta se está 
tão longe do coração? A 
pergunta é de um programa 
televisivo sobre a vida animal, 
um dos muitos sons de uma 
cidade que alberga tantas 
vidas, algumas cruzando-se 
furtivamente. Na pergunta 
cabem mais do que girafas 
e anatomia animal, um olhar 
atento sobre o que somos 
e o desejaríamos ser,a 
confirmação de uma voz já 
segura na nova literatura 
portuguesa.

Originalmente publicadas 
em 1969, as memórias de 
Maya Angelou atravessam os 
Estados Unidos da América 
dos anos 30 e 40 do século 
passado, enfrentando a 
violência do mundo dos 
adultos e o racismo transversal 
a faixas etárias e sociais, 
juntando esta voz a tantas 
outras que a segregação 
tentou calar.

Nova edição de um livro que 
causou perplexidade na época 
em que foi publicado, no início 
dos anos 40. A história de um 
capitão bissexual e da sua 
paixão pelo amante da sua 
mulher, triângulo ambientado 
numa base militar norte-
americana, deu origem, mais 
tarde, a um filme homónimo de 
John Huston, com Elizabeth 
Taylor e Marlon Brando nos 
papéis principais.

Carson McCullers
Reflexos Num 
Olho Dourado
Relógio d’Água

Novo volume de crónicas 
de Ricardo Araújo Pereira, 
explicado na contra-capa: 
“Quanto a novidades como 
o brunch, as caixas de 
comentários de jornais 
online, a moderna utilização 
do adjectivo «brutal», o 
pensamento positivo, as 
notícias de lifestyle, e todos 
os meios de comunicação 
inventados depois do 
telégrafo, o autor é igualmente 
reaccionário. Com dois cês, 
como deve ser.”

Volume que reúne dezoito 
histórias ate agora inéditas 
de Scott Fitzgerald, perdidas 
em arquivos pessoais ou 
públicos, onde a firmeza da 
prosa do autor se confirma 
em torno de temas habituais 
na sua obra, da solidão à 
loucura, passando pelo fogo 
fátuo da fama, o universo 
do cinema ou a trgédia da 
doença.

Ricardo Araújo Pereira
Reaccionário Com 

Dois Cês
Tinta da China

F. Scott Fitzgerald
Morreria Por Ti e 
Outras Histórias 

Esquecidas
Alfaguara

Sandro William Junqueira
Quando as Girafas 
Baixam o Pescoço

Editorial Caminho

Maya Angelou
Sei Porque Canta 

o Pássaro na Gaiola
Antígona

Parece um livro para colorir, 
e talvez também o seja, mas 
Desenho Livre é um livro sobre 
o gesto de desenhar, uma 
sucessão de modos de olhar 
para as coisas à nossa volta e de 
imaginar com traços o que não 
conseguimos ver, um volume 
a preto e branco que parece 
conter a possibilidade de todas 
as cores.

Andrés Sandoval
Desenho Livre

Planeta Tangerina

As dificuldades de reproduzir a escrita da língua 
chinesa em caracteres móveis ou através de 
máquinas de escrever foi uma realidade que 
só os computadores vieram mitigar, como 
explica este livro com detalhe. Apesar disso, há 
quem tenha construído máquinas de escrever 
caracteres e todo o processo de lidar com essa 
transposição é, em si mesmo, um contributo 
inestimável para grandes avanços tecnológicos, 
para a comunicação globalizada e para a história 
linguística daquilo a que chamamos chinês. 

Thomas Mullaney
The Chinese Typewriter: 

A History
The MIT Press

Cinquenta anos depois da 
morte de Che Guevara, o seu 
irmão traça-lhe a biografia 
a partir de um olhar apenas 
possível no território íntimo da 
família, cruzando os momentos 
históricos há muito conhecidos 
com episódios que não 
constam nos livros de história, 
mas que também ajudaram a 
definir o homem por trás do 
mito.

Juan Martin Guevara
O Meu Irmão Che

Objectiva

João Magueijo volta a sair 
do território da ciência para 
se aventurar na ficção, desta 
vez com uma paródia sobre 
os estereótipos associados 
à emigração portuguesa 
e ao seu olhar sobre uma 
certa ideia de portugalidade, 
sempre atravessada pela 
nostalgia.

João Magueijo
Olifaque

Clube do Autor

Best-seller dos livros para os 
mais novos, David Walliams 
regressa com um conjunto de 
histórias onde a ironia – muitas 
vezes mais perceptível para os 
adultos, pelo menos nas suas 
implicações mais profundas – 
se cruza com uma certa ideia 
de impertinência associada à 
liberdade que só a infância pode 
conhecer. As ilustrações são de 
Tony Ross.

David Walliams
As Piores Crianças 

do Mundo
Porto Editora
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A autora de Hong Kong regressa 
aos escaparates com a história 
de He Hui, a soprano chinesa 
nascida em Xi’an que se tornou 
famosa nos palcos de ópera de 
todo o mundo, interpretando 
papéis em peças tão icónicas 
como Tosca, Aida ou Madama 
Butterfly.

Melanie Ho
Journey to the West: He 

Hui, a Chinese soprano in 
the world of Italian opera

Abbreviated Press

Novo romance de António Lobo 
Antunes, regressando a Angola 
e aos fantasmas de uma guerra 
que continua a ser elemento 
estruturante de um imaginário que 
não é apenas geracional e a que a 
literatura portuguesa vai voltando 
pouco a pouco.

António Lobo Antunes
Até Que as Pedras 

Se Tornem Mais 
Leves do que a Água

Dom Quixote

O autor de Nenhum Olhar 
regressa aos livros sem regressar 
à ficção. Entre Banquecoque e 
Las Vegas, o percurso que aqui 
se escreve é o de uma viagem 
que acabará por transformar 
a errância numa espécie de 
demanda, olhando para o que se 
vê em busca das muitas camadas 
que o compõem.

José Luís Peixoto
O Caminho Imperfeito

Quetzal

Navegar é preciso

https://soundcloud.com/biblioteca-de-bolso

Biblioteca de Bolso é um programa que 

semanalmente recebe convidados ligados ao 

mundo dos livros para uma conversa mais 

tarde partilhada na internet. Inês Bernardo e 

José Mário Silva, os anfitriões, já conversaram 

com autores, editores, críticos, jornalistas, 

ilustradores e tantos outros profissionais do 

livro. O resultado desses encontros, que se 

percebem cuidadosamente preparados, mas 

igualmente disponíveis para o imprevisto 

que tantas vezes ilumina uma conversa, pode 

ser ouvido online em formato podcast. A 

apresentação é curta: “uma conversa informal, 

a três, sobre a relação que estabelecemos 

com os livros”. Os convidados escolhem 

livros que são fundamentais nas suas vidas e 

justificam a escolha, o que acaba por ser um 

bom mote para outras derivações, biográficas, 

profissionais, afectivas. 

Pela Biblioteca de Bolso têm passado escritores 

como Afonso Cruz, Rita Taborda Duarte, João 

Tordo ou Ana Luísa Amaral, entre dezenas de 

outros. Com 77 programas já gravados, também 

houve espaço para editores (Maria do Rosário 

Pedreira, Carlos da Veiga Ferreira ou Marcelo 

Teixeira), jornalistas (Carlos Vaz Marques, 

Anabela Mota Ribeiro) e até leitores dedicados, 

convidados que não trabalham directamente 

naquilo a que chamamos mercado editorial e 

livreiro mas que alimentam o seu trabalho e a 

sua vida com esses objectos de páginas, capa e 

lombadas que parecem guardar a capacidade 

de definir, mudar e até moldar uma biografia e 

tantas memórias. 

Todas as edições da Biblioteca de Bolso estão 

disponíveis para audição no Soundcloud e no 

iTunes. E todas as semanas, uma nova edição 

aguarda os ouvintes no éter da internet.

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

Colectânea de poesia de Rui Costa, poeta 
falecido em 2012, aos 40 anos. Organizada 
por quatro companheiros do autor, lê-se no 
prefácio: “Esta antologia procura oferecer 
uma maneira de ler a poesia de Rui Costa, 
sabendo de antemão que tudo o que 
pudermos dizer a respeito da sua obra será 
condicionado por um tom deliberadamente 
pessoal: afinal, fomos amigos do Rui, 
companheiros de vida e poesia, e com ele 
dividimos durante muitos anos os caminhos 
do lado menos visível das coisas.”

Rui Costa
Mike Tyson Para Principiantes

Assírio & Alvim

Com uma obra extensa no 
domínio da banda desenhada, 
onde tem assinado argumentos 
para muitos desenhadores, e da 
ficção, Neil Gaiman dedica-se 
neste livro ao ensaio e à reflexão. 
O volume reúne textos sobre 
cinema, arte, literatura e viagens, 
mas também sobre os sonhos, 
tema caro ao autor de Sandman, 
e sobre a memória.

Neil Gaiman
O Que Se Vê da Última 

Fila
Elsinore

Originalmente publicado em 
2012, no Brasil, o livro de 
Angélica Freitas chega agora 
às livrarias portuguesas pela 
mão da Douda Correria. 
Marco fundamental na poesia 
brasileira contemporânea, aqui 
se declinam muitos modos de 
olhar para o género feminino que 
não eram habituais no espaço 
literário do Brasil – e talvez não 
sejam ainda muito comuns 
no espaço geral da língua 
portuguesa.

Angélica Freitas
Um útero é do 

tamanho de um punho
Douda Correria

Álbum ilustrado que percorre a 
biografia e a obra de Frida Kahlo. 
As imagens criadas pela pintora e 
as suas representações cruzam-se 
num universo poético e pictórico 
de enorme força, acentuado pelos 
efeitos que o papel cortado cria 
em algumas das páginas, criando 
formas, janelas e pontos de vista 
absolutamente surpreendentes.

Sébastien Perez 
e Benjamin Lacombe

Frida
Kalandraka


