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Novo livro de Xu Xi, 
uma elegia lúcida 
e apaixonada à cidade 
de Hong Kong  pag 6

+

Nem todas as livrarias independentes 
fecham as portas: a livraria Pinto's 
reabriu as suas num novo espaço 
e promete resistir. pag 4 e 5
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B R E V E S E D I T O R I A L

J
orge Luís Borges, é sabido, imaginava o paraíso como uma 
espécie de biblioteca, mas certamente não desdenharia o 
efeito que uma livraria aconchegante pode ter num leitor 

devoto. As livrarias independentes têm sofrido rudes golpes 
nos últimos anos, e o motivo não parece ser o afastamento 
dos leitores do seu objecto cobiçado, os livros, mas antes as 
mudanças profundas que o comércio livreiro tem sofrido. Já 
ninguém precisa de sair do seu sofá para comprar um ou vários 
livros, desde que tenha uma ligação à internet e um qualquer 
método de pagamento virtual. Haverá poucos leitores com 
acesso à internet que não conheçam a Amazon, o gigante que 
vende quase tudo para todo o mundo e que começou como uma 
pequena livraria on-line há vinte anos. Os livros, que até há 
umas décadas se vendiam apenas nas livrarias, podem agora 
comprar-se com um ou dois cliques no rato, um ou dois toques 
no écrã, mas também nos hipermercados, bombas de gasolina, 
estações de correios... Na Europa e nos Estados Unidos, as 
livrarias que não foram compradas por grandes cadeias livreiras 
lutam para sobreviver, mas muitas têm tombado no processo, 
privando cidades e vilas de espaços que sempre foram muito 
mais do que simples estabelecimentos comerciais. Em Macau 
não é diferente, mas talvez os preços proibitivos das rendas 
pesem mais na equação do que a venda de livros on-line. Numa 
cidade com tão poucas livrarias, um espaço como a Pinto’s, 
sedeada num primeiro andar do Largo do Senado entre 2003 
e 2016, era um pouco desse hipotético paraíso para qualquer 
leitor, mesmo que não soubesse ler o idioma em que a maioria 
dos livros estavam escritos. Quando fechou as portas, no ano 
passado, temeu-se que fosse mais uma baixa a juntar às muitas 
que vão sendo registadas em cidades do mundo inteiro, mas 
a Pinto’s conseguiu voltar a erguer-se, ainda que numa nova 
morada. Destacamos, nesta edição, a nova vida de uma livraria 
onde predomina a literatura, a arte, as viagens e os livros 
ilustrados e que continua a ser, agora na Rua Coelho do Amaral, 
um espaço que qualquer leitor de Macau devia conhecer.
E porque livros e cidades sempre se combinaram em 
declinações literárias produtivas, destacamos igualmente o mais 
recente livro de Xu Xi, escritora que tem em Hong Kong parte 
das suas raízes e que escreve sobre o território com dedicação, 
amor, raiva e muita lucidez.
Cumprida mais uma volta no calendário ocidental, despedimo-
nos de 2017 com as leituras quase em dia, deixando para o 
início do próximo ano alguns livros que já não couberam 
nestes 365 dias. Aos leitores, desejamos um óptimo 2018, de 
preferência com muitos livros por perto.

2. 

A Literatura de Hong Kong 
no Reino Unido

A revista britânica Wasafiri dedicou o seu número 
mais recente à literatura produzida em Hong Kong, 
procurando perceber os traços distintivos do que se 

escreve no território vizinho e reflectindo sobre a herança do 
idioma inglês, o cruzamento com o cantonês e as questões 
culturais, políticas e identitárias que assomam em tantas 
páginas. Com o título Writing Hong Kong, este número 
especial inclui entrevistas, ensaios, críticas e muita ficção e 
poesia de autores como Sarah Howe, Shirley Geok-lin Lim, 
Tammy Ho, Jennifer Wong ou Xu Xi. 
A revista pode ser comprada através do seu site:  www.
wasafiri.org

Yu Guangzhong 
(1928-2017)

N
ome maior da poesia chinesa, Yu Guangzhong 
morreu no passado dia 14, aos 89 anos. Autor de 
obras como Nostalgia, Yu Guangzhong nasceu 

na China continental, em Nanquin, mas estabeleceu-
se em Taiwan quando era estudante universitário, em 
1949, acompanhando a sua família, comprometida com o 
nacionalismo, na fuga da guerra civil. Ao longo das últimas 
décadas, o poeta nunca deixou de escrever sobre uma outra 
ideia da China, procurando uma unificação baseada na 
herança cultural e na partilha de um património comum, 
mesmo sabendo que as escolhas políticas do século XX não 
permitiam que essa ideia se concretizasse. 

Prémio Vergílio Ferreira

G
onçalo M. Tavares foi o vencedor do Prémio 
Vergílio Ferreira 2017, atribuído pela Universidade 
de Évora. O júri, composto por Antonio Sáez 

Delgado, João de Melo, Maria da Conceicção Caleiro, 
Ângela Fernandes e Cláudia Afonso Teixeira, justificou 
a escolha do autor com a “originalidade da sua obra 
ficcional e ensaística, marcada pela construção de mundos 
que entrecruzam diferentes linguagens e imaginários, 
afirmando-o como um dos autores de língua portuguesa 
mais criativos da atualidade”. O prémio será entregue numa 
cerimónia marcada para o dia 1 de Março de 2018, dia em 
que se assinala o aniversário da morte de Vergílio Ferreira.

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

Um Homem 

de Ninguém

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

T E X T O  E  F O T O Y A O  F E N G

É o filho de quem? É o pai de quem? E é o marido 

de quem? Porque é que com esta idade ainda não 

encontrou uma casa para se alojar? Porque é que à oito 

da manhã não está sentado à mesa para tomar um café 

quente junto com a família? Acordou no frio matinal 

junto com as gaivotas, à procura das refeições diárias, 

tal como elas. Só que ele não voa, antes faz o vaivém no 

largo.

Deitou no chão o cigarro apagado pela brisa, olhando 

para os peões a passar com um olhar pedinte. Ele tem 

um nome: José, o mesmo nome do grande escritor 

português que ganhou o prémio Nobel da Literatura. 

Será que este José conheceu o outro José que está a 

sorrir para todo o mundo de uma forma um pouco 

irónica no seu grande retrato pendurado na fachada da 

casa denominada com o nome dele? Talvez sim talvez 

não, o que, porém, não faz nenhum sentido. O que faz 

sentido é a presença quotidiana do José, um homem de 

ninguém, no largo da Fundação José Saramago, para 

testemunhar o pessimismo que o escritor alimentou em 

relação à humanidade. No entanto, infelizmente, este 

José já não pode entrar como personagem num romance 

de José Saramago, embora os dois se encontrem todos os 

dias no largo.
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D
urante muitos anos, a livraria 
Pinto’s foi um segredo guardado à 
vista em pleno Largo do Senado. 

Quem atravessasse desatento a calçada 
portuguesa, mais focado no chão do que nos 
edifícios, não daria por ela, mas uma janela 
de primeiro andar aberta para a praça dava 
a ver um recanto acolhedor onde as estantes 
cheias de livros marcavam presença. A 
porta aberta, no rés-do-chão, servia todo o 
edifício e as escadas com publicidade a uma 
marca de electrodomésticos não ofereciam 
a certeza imediata de se estar a entrar na 
porta certa, mas chegando ao átrio do 
primeiro andar, as dúvidas dissipavam-
se. Aberta a porta de vidro, com direito a 
sininho como nos filmes, chegava-se a uma 
das salas mais acolhedoras de Macau para 
quem tenha nos livros e na sua respiração 
uma certa ideia de paraíso. O sofá junto à 
janela acolhia os leitores que quisessem 
deixar-se ficar por mais tempo –  desde que 
não expulsassem o gato da sua almofada 
cativa –  e o chão de madeira criava a ilusão 
de estarmos na casa de alguém com uma 
biblioteca suficientemente diversificada 
para receber leitores muito diferentes. 
Noutra sala, os discos marcavam presença, 
com uma oferta difícil de encontrar em 
qualquer outra parte de Macau e onde 
CD’s e vinis conviviam sem conflito, entre 
o jazz, a música clássica e as muitas nova 
tendências do rock dito independente. 
 Em 2016, as janelas da Pinto’s 
fecharam-se no Largo do Senado e durante 
muitos meses os leitores que a frequentavam 
temeram que não houvesse regresso. O 
mercado do arrendamento está difícil para 
qualquer negócio e ainda mais para uma 
pequena livraria, mas a Pinto’s voltou a 
existir noutra morada. No Verão deste ano, 
Anson Ng voltou a abrir as portas da sua 
livraria, agora no número 47 da Rua Coelho 
do Amaral, onde falou com o Parágrafo sobre 
esta mudança e os planos para o futuro. «O 
dono do edifício onde estávamos, no Largo 
do Senado, disse-me que tinha de sair, sem 
grande margem de aviso. Nem sequer me 
disse que queria aumentar a renda, ou algo 
parecido, simplesmente disse-me que tinha 
de sair porque tinha outros planos para 
aquele espaço. Na verdade, agora está vazio. 
Toda aquela área da cidade mudou muito 
nos últimos anos e já estávamos, de certo 
modo, à espera que isso pudesse acontecer.» 
 O novo espaço é muito diferente 
do antigo, começando pela porta de vidro a 
dar directamente para a rua. «Estou muito 
satisfeito com este lugar», diz Anson Ng, 
«desde 2003 que estávamos no mesmo sítio, 
no Largo do Senado, e agora isto faz-nos 
aprender mais sobre o negócio do livro e 
sobre a própria cidade. Este lugar já foi uma 
livraria de livros usados e o edifício, de três 
andares, está alugado a uma companhia de 
teatro e eram eles que tinham essa livraria 
a funcionar. Em 2016, a livraria de livros 
usados já estava fechada e acabou por ser 
uma boa oportunidade para a Pinto’s. Na 
verdade, esta foi a minha primeira escolha, 
ainda que tenha visto outros espaços.» 
Com menos área disponível, as estantes 
reduziram-se e apresentam agora uma 
selecção mais breve. Ainda assim, percebe-
se o cuidado na escolha e a vontade de ter 

4. 

bem representadas as áreas da literatura, 
com destaque para a poesia, da arte, da 
fotografia, das viagens.
 O mercado livreiro mudou muito 
nos últimos anos, com as compras on-
line a resolverem o problema da falta de 
livrarias ou da dificuldade de encontrar 
certos livros. Apesar disso, ir à livraria e 
comprar livros não são a mesma coisa. Na 
Pinto’s, onde a maioria dos livros são em 
língua chinesa, com algumas presenças do 
inglês, pode-se conversar com o livreiro, 
espreitar as novidades editoriais, pedir 
aconselhamento. «Há dez ou vinte anos, 
quem abria uma livraria em Macau via o 
trabalho como um negócio, mas hoje está 
muito claro que não é bem assim. Quem abre 
uma livraria, fá-lo por gosto, por dedicação, 
mas claro que tem de descobrir como 
sobreviver. A minha ideia de uma livraria 
ideal é esta, com livros sobre diferentes 
temas, sobre arte, fotografia, literatura, mas 
livros de qualidade, e com atendimento 
personalizado, de quem conhece os livros. 
Agora, por exemplo, estamos a apostar 
muito na banda desenhada e nos livros 
ilustrados, e não apenas para crianças, e é 
preciso perceber como vão ser recebidos. 
Muita gente pensa que os livros com 
imagens são para crianças e isso não é 
verdade. E também estamos a apostar na 
poesia, porque começam a aparecer vários 
novos poetas em Macau. A ideia é perceber 
as diferentes comunidades e interesses 
que os leitores que nos procuram têm.» 
O movimento da Rua Coelho do Amaral 
é muito diferente do que se verifica no 
Largo do Senado. Aqui estamos numa zona 
residencial, não turística, e as pessoas têm 
outras rotinas, que Anson Ng espera que 
passem pela entrada na sua livraria: «Os 
clientes aqui são diferentes. Alguns antigos 
clientes continuam a acompanhar-nos, 
claro, mas agora há outros clientes, aqui 
do bairro, e estou a tentar perceber que 
livros querem ler. É preciso encontrar este 
equilíbrio e acho que estamos a conseguir 
fazê-lo, aos poucos. Além disso, aqui 
temos menos espaço, por isso é preciso 
escolher com cuidado. De qualquer modo, 
o que me interessa realmente é ter bons 
livros e poder responder aos interesses 
diversos das pessoas, perceber que grupos, 
que comunidades existem em Macau e 
encontrar modos de cooperar com elas, seja 
o grupo que se interessa por poesia ou o 
que trabalha com design gráfico. Agora não 
temos espaço para os discos estarem noutra 
sala, como acontecia na antiga livraria, por 
isso temos poucos discos. Ainda teremos de 
perceber se devemos ter mais ou não, mas é 
uma coisa que vamos estudar.»
 A Pinto’s nasce desta vontade de 
vender livros aos leitores que os procuram 
e de estabelecer contacto com eles, criando 
laços. O nome, que cria alguma estranheza 
nos portugueses, podendo levar a crer que 
o dono da livraria tem apelido homónimo, 
é um trocadilho com a expressão cantonesa 
que significa qualquer coisa como “onde?”, 
uma mistura de incredulidade perante 
a hipótese de uma livraria sobreviver 
como negócio e vontade de lhe descobrir 
a localização. Foi com esse espírito 
aventureiro que Anson Ng abriu a primeira 

Pinto’s, há catorze anos: «Quando abri a 
Pinto’s, em 2003, tinha três sócios. Nessa 
altura, passava a maior parte do tempo em 
Taipé, um lugar onde as livrarias abundavam 
e onde o acesso aos livros era comum. A mim 
e aos meus sócios parecia-nos que a oferta 
livreira em Macau era insatisfatória, por isso 
tentámos criar uma pequena livraria, para 
termos acesso aos livros que queríamos 
ler e para que outras pessoas o tivessem 
também. E depois de abrirmos percebemos 
que havia mais gente a querer ler livros que 
não encontrava em Macau e foi assim que o 
negócio se manteve.» Os sócios, entretanto, 
prosseguiram para outros negócios, talvez 
mais rentáveis, mas Anson Ng mantém-
se firme na vontade de manter aberta 
uma livraria independente e com uma 
oferta de livros capaz de satisfazer leitores 
exigentes. Possa a loucura do mercado 
de arrendamento baixar para níveis mais 
sustentáveis e a Pinto’s manter-se-á no seu 
novo espaço, cumprindo os desígnios que a 
fizeram nascer há catorze anos, no coração 
de Macau.

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

A nova 
vida da 
Pinto’s

Quando a livraria Pinto’s anunciou 

o seu encerramento, em 2016, 

temeu-se que já não voltasse a abrir 

as portas, mas a persistência do 

livreiro Anson Ng trocou as voltas 

àquele que é, demasiadas vezes, 

o destino das pequenas livrarias 

independentes em todo o mundo
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C R Í T I C A

E
legia (do grego elegeía) remete para 
um poema lírico, um cântico lúgubre 
e triste, um jorro de melancolia que 

na época clássica obedecia a regras poéticas 
estritas, mas que hoje se convencionou 
usar mais livremente. Não deixa, pois, de 
ter grande significado que a escritora Xu Xi 
decida usar esta palavra para o subtítulo do 
livro Dear Hong Kong, acrescentando-lhe 
An Elegy for a City.
Publicado no ano em que a Região 
Administrativa Especial de Hong Kong 
assinala (mas não celebra) 20 anos 
de existência, trata-se de um texto 
essencial para quem esteja interessado 
em compreender uma cidade fascinante 
a caminhar nas margens do precipício. 
Essencial, desde logo, por permitir tresler 
Hong Kong através do olhar de uma 
das suas mais lúcidas escritoras. Xu Xi – 
descendente desses milhares de ‘Overseas 
Chinese’ que povoam o Sudeste Asiático, e 
no caso da sua família, a Indonésia, nascida 
na Hong Kong para onde os pais decidiram 
mudar-se, sempre estrangeira na sua terra 
natal, sempre local nos afectos que por ela 
desenvolveu e nas raízes que ali plantou – 
narra em tom memorialista a relação de 
mais de meio século que vem mantendo 
com a cidade vizinha.
Durante a última edição do Festival 
Literário Internacional de Hong Kong, no 
mês passado, Xu Xi apresentou o livro e 
tive oportunidade de assistir à conversa. 
Ao longo de uma hora, e sem ainda ter lido 
Dear Hong Kong, foi possível adivinhar 
a toada agridoce do texto, resultado do 
profundo amor que um ser humano pode 
nutrir pelo lugar onde medrou, mais a raiva 
que a mudança radical daquilo que nos é 
querido pode espoletar cá dentro. 
Esta longa carta a esse amante que dá pelo 
nome de Hong Kong é, como a elegia deve 
ser, quase sempre terna e triste, uma balada 
de despedida, de alguém que, mais do que 

P O R   H É L D E R  B E J A

de uma vida liberal alicerçada numa 
ligação duradoura com o país de Ernest 
Hemingway. Depois de estudar Inglês, teve 
inúmeras e surpreendentes ocupações 
profissionais até finalmente dedicar-se 
à escrita – em alguns momentos, Xu Xi 
reflecte também sobre o ofício de escrever e 
a disciplina que ele exige. “Já deverias saber 
que a escrita requer concentração, imersão 
no dicionário, explorações linguísticas ao 
serviço do género. A realidade da tarefa, não 
a ficção do sonho” (p.33).
Os regressos a Hong Kong estiveram sempre 
relacionados com família ou com dinheiro, 
já que as oportunidades profissionais 
pareciam sempre melhores ali. Mas, como 
cantam os Beatles e a autora cita, money 
can’t buy me love, ou, nas suas palavras, 
“esta escritora não pode viver na sua pele, 
na Hong Kong do pragmatismo e do lucro”.
E foi assim que Xu Xi continuou a deixar a 
cidade e a voltar uma e outra vez. A história 
do programa de MFA (Master of Fine Arts) 
em Escrita Criativa que ajudou a criar na 
City University de Hong Kong em 2010, o 
único na Ásia, e que cinco anos depois foi 
abruptamente encerrado pela universidade, 
também não falta nestas memórias (p. 50). 
Nem tampouco a Revolução dos Guarda-
Chuvas, que levou milhares de jovens às ruas 
de Hong Kong: “Parece que a juventude desta 
cidade acredita na democracia, no Estado de 
Direito, na liberdade de informação. Quão 
inconveniente, irrita-se a elite mais velha que 
gere estas instituições [escolares], esses muito 
bem pagos (alguns dizem demasiado bem 
pagos) empurradores de papel e intelectuais.” 
(p. 53)
Corajosa em tudo o que escreve, das 
relações amorosas e do sexo à morte e 
doença dos seus familiares, da política 
à crítica institucional, Xu Xi revela-se 
desiludida com Hong Kong e apreensiva 
quanto ao seu futuro. “Cala-te, quero dizer 
à cidade, e contenta-te com as decisões 
de expediente que escolheste para a tua 
existência. O problema é que os nativos 
não descansam, e Hong Kong tem razões 
para estar preocupado, mesmo enquanto 
finge que o bolo vai crescer o suficiente para 
alimentar toda a gente por muito, muito 
tempo.” (p. 74).
Lutar não parece ser já uma alternativa ou 
um caminho, não para Xu Xi, uma mulher 
em debandada. “Eu vou embora, eu 
continuo a ir embora, um dia irei embora. 
Para sempre.” (p. 92). E, mais uma vez, 
apetece perguntar: porquê? A resposta, 
contundente, chega quase nas últimas 
páginas: “Apesar do dinheiro, desespero 
não é amor, e por estes dias Hong Kong está 
demasiado desesperado, demasiado em 
pânico, com medo de mais de perder tudo 
aquilo que foi. Pouco a pouco, está a mudar, 
tem de mudar, irá mudar, quer goste ou 
não.” (p. 135).

Quando a 
memória fala 
de Hong Kong

Xu Xi

Dear Hong Kong 
– An Elegy for a City

Penguin Books

das passagens mais ferozes da obra.
Quando refere três rapazes que a cortejavam 
na escola, Xu Xi não pode recordar 
exactamente o terceiro mas quer acreditar 
que ele seria cantonês: “Gosto de pensar 
que ele era um rapaz local cantonês, porque 
os rapazes locais cantoneses evitavam-me 
como à cólera. Eu tinha a pele demasiado 
escura, falava de mais, era demasiado 
progressista. Não era suficientemente 
chinesa, não era autêntica. Autêntica. Sabes 
quantas vezes as raparigas me disseram isso 
na escola, que eu não era autenticamente 
chinesa?” (p.30)
Este episódio diz bem do que foi por muitos 
anos (e talvez ainda continue a ser) a maior 
batalha, e também a maior riqueza interior 
da autora: o multiculturalismo e a questão 
da pertença, a uma etnia, a um país, a um 
legado linguístico, a um passado.
É por isso que a escola e todas as imposições 
de um sistema que, acredita Xu Xi, tem 
tanto de errado que afecta negativamente 
a educação e o crescimento das crianças de 
Hong Kong, merecem a atenção da autora 
e revelam ser a causa de muitos dos seus 
primeiros medos, medos de uma mulher 
que levou anos a acreditar que dominava 
o inglês na perfeição e que leva uma vida a 
tentar expressar-se em cantonês – tudo isto 
quando nenhum destes idiomas era o da 
sua mãe ou do seu pai.
O livro segue a linha cronológica da vida 
de Xu Xi, intercalada com digressões pelos 
anos e acontecimentos mais recentes da 
região vizinha. Ainda jovem adolescente 
a viver numa cidade sob administração 
britânica, percebe ali ao lado a presença 
de um gigante, a China, através da escola 
pela qual passava e onde via crianças em 
uniformes azuis e de livro vermelho na 
mão. Essa imagem e esse livro haveriam 
de simbolizar para Xu Xi um futuro que, à 
época, parecia inimaginável, mas que com 
o passar dos anos se vem tornando cada 
vez mais real – o futuro de Hong Kong como 
parte de uma China liderada pelo Partido 
Comunista.
Mas não é a China, antes Hong Kong, o seu 
território e os seus líderes, o objecto deste livro. 
Sobre a região, a autora diz tratar-se de um 
lugar onde impera o capital e o pragmatismo 
dos números. “Há algo de fundamentalmente 
errado numa sociedade onde o dinheiro é o 
todo-poderoso” (p. 41), escreve. Ali, “a história 
mal é registada numa cidade que esquece 
e expurga o seu passado inconveniente” (p. 
55) e ninguém parece ter uma ideia clara de 
para onde se caminha: “Ainda não sabemos 
quem somos, o que somos e como queremos 
ser, prisioneiros deste estado de adolescência 
permanente” (p.55).
Xu Xi deixou Hong Kong pela primeira vez 
na década de 1970, para estudar nos Estados 
Unidos da América. Seria a primeira de 
muitas partidas e regressos, e o começo 

querer partir, já não consegue ficar. Xu 
Xi fala para Hong Kong como se para um 
namorado, dear John, meu querido, não sei 
como dizer isto, mas vou ter de te deixar. 
Não quis que fosse assim, amo-te, tu sabes, 
mas não aguento mais. Mudaste, mudaste 
muito, e não podemos continuar juntos. 
Então, porquê?
Xu Xi aceitou o desafio de reflectir sobre 
a cidade e de explicar por que está tão 
zangada com a Hong Kong de hoje. Para 
fazê-lo, teve de voltar ao momento em 
que os pais, vindos da Indonésia a meio 
do século passado, decidiram estabelecer-
se na região, e às salas de aula onde, anos 
depois, a jovem Xu Xi haveria de versar-
se na infelicidade da infância – a crítica 
ao sistema de ensino de Hong Kong é 
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Quando as pessoas vinham provar as 
roupas, sorriam, sorriam muito. A menina 
do cheongsam florido sorriu quando o 
vestiu – bem moldado ao corpo, dava-lhe 
uma silhueta elegante. Até volteou em 
frente ao espelho, como que ensaiando 
uma suave dança. E era tal a satisfação, 
tamanho o seu sorriso, que a cada gesto 
me parecia mais bonita, sempre mais 
bonita. Acreditem, até me apeteceu 
dançar ao lado dela. Sempre a pensar 
que, se eu fosse mais velho, era eu quem 
lhe pedia namoro, porque a minha mãe 
trabalhara toda a noite para lhe dar o 
sonho de ser princesa. E eu, juro, olhava 
para ela como se fosse uma princesa de 
carne e osso, porque minha a mãe sempre 
soube bem-fazer sonhos por medida. 

             
Era uma casa alegre, sempre com 

música e um cheiro no ar – xiang - incenso 
a arder de cassia ou canela; um espanta-
espíritos que tilintava na janela; um peixe 
esvoaçante de papel vermelho, preso por 
linhas ao tecto; calendários antigos nas 
paredes a servir de quadros - com dragões, 
cavalos e serpentes -, e um calendário 
português dos Missionário Combonianos 
perdido num dos cantos da sala. Havia 
sempre velas acesas junto ao retrato de 
meu pai, um português que tivera umas 
lojas de algibebes na Rua dos Ervanários, 
e outra ainda, de quinquilharia para 
turistas. Havia sempre junto à sua foto um 
livro de Camilo Pessanha e outro do poeta 
Yu Jianwu, um velho relógio sem corda e 
um cachimbo de madeira e marfim. 

No dia dos meus anos, comprava-
me gelados e levava-me ao antigo Teatro 
Apollo. Era o único dia que tirava para 

Minha mãe foi a costureira mais famosa de 
Macau. Todos a conheciam ali na rua dos 
Mercadores, a dos passeios em calçada 
portuguesa. Por ali cheirava a biscoitos de 
amêndoa e havia sempre gente a correr 
para comprar carnes doces ou peixes 
salgados. Costurava roupa na máquina 
e sonhos na cabeça. Porque os sonhos, 
caso não saibam, também precisam de ser 
desenhados a giz e moldados com aquela 
matéria de que são feitos os sonhos - que 
é a mesma de que é feita a vida. E é preciso 
chulear as diferentes partes do sonho 
para não esgarçarem e só depois se vão 
cosendo com linha fina mas resistente, até 
ganharem a sua forma acabada. 

É preciso ser uma costureira muito 
boa para que os sonhos nos assentem que 
nem uma luva. Minha mãe foi sempre 
uma excelente costureira, sei do que 
falo porque já vesti muitos dos sonhos 
coloridos que ela fez para mim, desde 
criança. 

Quando a noite chegava, ela 
preparava-me uma cama entre os tecidos 
e eu adormecia agarrado ao meu grou de 
origami, a vê-la trabalhar, encantado com o 
seu sorriso. 

A sua máquina de costura, uma 
“Butterfly”, era a minha canção de embalar, 
porque a melodia é apenas a forma como 
arrumamos os sons na nossa cabeça – essa 
é a essência da música. E podia lá haver 
harmonia mais bela do que a minha mãe a 
costurar sonhos com sorrisos? 

Ela pedalava a noite inteira, curvada 
sobre a máquina, sobre a vida, curvada 
sobre o peso de tudo o que pesa numa 
pessoa. E mesmo quando o sol lhe morria 
na janela, e adormecia o barulho da rua, 

Costureira 
de sonhos

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

C O N T O 

J O Ã O  M O R G A D O

I L U S T R A Ç Ã O

mim ao longo do ano. Os demais dias 
eram passados dentro das lojas e depois 
da morte ali ficaram a sombra das suas 
memórias.

Minha mãe não falava dele, não falava 
da morte, só dos sonhos. E todos os dias 
vinham pessoas tristes mandar fazer 
sonhos. Ela era muito inteligente. Sabia 
que os sonhos ilimitados eram com os 
deuses, ela só fazia sonhos com princípio, 
meio e fim. Por isso passava-lhes sempre a 
fita métrica pelo corpo. A fita era amarela 
de um lado e azul do outro, mas dos 
dois lados media o mesmo. Dizia-me ela 
que também os sonhos tinham sempre 
a mesma medida, mesmo quando os 
virávamos do avesso (como ela fazias 
com as presilhas das calças). E media-
lhes então o peito, a barriga, as ancas, o 
tamanho das pernas, a distância que lhes 
ia do pescoço aos pés… apontava tudo 
em papel de arroz, com um lápis grosso, 
números grandes para não haver engano. 

Por vezes as pessoas eram pequenas 
por fora, mas tinham grandes sonhos 
dentro delas, mas minha mãe sabia ver 
a diferença e nunca se enganava, tirava 
sempre as medidas certas. Debruçava-se 
sobre a mesa, estendia os moldes sobre 
os tecidos, desenhava as peças com um 
giz azul e depois cortava-as com uma 
tesoura grossa, muito grossa, mas que já 
se moldara aos dedos da minha mãe. E 
tudo começava de novo. 

Por vezes, enquanto preparava o seu 
chá, Meng Ding Huang Ya, no seu zisha 
de argila, deixava que eu chuleasse umas 
peças, cosesse uns botões - colasse uma 
ou duas penas nas asas do sonho -, de 
resto, tudo era com ela, incansável, noite 
fora, a trabalhar, sempre a trabalhar, 
acompanhada da chávena de porcelana 
esbocelada que era da sua avó

 - Mãe, ainda estás a costurar sonhos? 
– perguntava eu quando acordava noite 
dentro e a via ainda de agulha e dedal, 
alinhavando um tecido vermelho - hongsè.

- Sim, meu filho, neste cheongsam 
de seda bordado, vai o sonho de um 
casamento feliz com as cores do amor e a 
bênção do deus Tsao-Chün!

E eu pensava, como seria triste este 
mundo se ela não cuidasse das pessoas, se 
não estivesse a zelar por elas como um anjo, 
vestindo-as de sonhos. E era neste pensar 
que eu adormecia vaidoso da mãe que tinha. 
E os sonhos dela, como seriam? - pensava 
eu tanta vez. Será que de tanto cuidar dos 
sonhos dos outros acabava por esquecer 
os seus? E ela olhava para mim e sonhava-
me, costurava-me com os olhos e sorria. 
Depois fazia-me uns calções para alimentar 
os meus sonhos de ser jogador da bola – eu 
tinha para comigo que um dia haveria de 
ser guarda-redes de umas das equipas de 
Macau, talvez mesmo da Europa. 

               

não se lhe acabava o dia. Continuava a 
trabalhar serão adentro, acasalando panos 
que se transformavam em calças, peças 
de algodão de onde nasciam camisas de 
longas mangas e golas de mandarim…

- Mãe, ainda estás a costurar sonhos? 
– perguntava eu quando acordava a meio 
da noite e a via ainda de agulha e dedal, 
alinhavando um tecido de cetim cor-de-
rosa.

- Sim, meu filho, neste cheongsam 
florido vai o sonho de uma menina 
arranjar namorado na próxima festa do 
Yuan Xiao!

E eu sorria e voltava a adormecer, 
orgulhoso da minha mãe, porque das 
suas mãos saía a felicidade das pessoas. 
Ela trabalhava todas as noites e eu agora 
entendia porquê, é que era de muita 
responsabilidade fazer as pessoas felizes. 

A pedido de minha mãe, um vizinho 
trazia-nos todas as noites noodles quentes 
que nos aconchegam. Era das poucas 
pausas a que se dava direito. Por vezes 
descansava os olhos por minutos. Depois 
de me dar um beijo, retomava os seus 
afazeres, embalada pela música de um 
velho rádio a pilhas, envolta em fumo 
de incenso de sândalo que mascarava os 
cheiros fortes que vinham da rua. Era vê-
la seroar noite dentro, sempre a pedalar 
na máquina horas e horas, naquela 
máquina que me embalava com o seu 
laborar ordeiro, com o sobe-e-desce da 
sua agulha incansável e um sem fim de 
linha que, tal como a noite, parecia nunca 
mais acabar.  
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Por certo que na cabeça da minha mãe 
havia outros devaneios, mas nunca falava 
deles. “Os sonhos não se dizem, desenham-
se, costuram-se, vestem-se… quando se 
trata de sonhos, falar é perder tempo, 
é gastar linha sem dar ponto nem nó!”. 
Por isso as suas palavras eram alinhavos 
silenciosos. Os seus sonhos eram feitos de 
realidades construídas ou em construção. 
E a realidade era simples - minha mãe 
sobrevivia dos sonhos dos outros para que 
os seus pudessem sobreviver. Esta era a 
verdade. A realidade é a matéria de que se 
fazem os sonhos, pois os sonhos fazem-se 
de vida.  

- Mãe, ainda estás a costurar sonhos? 
– perguntava eu quando acordava a meio 
da noite e a via ainda de agulha e dedal, 
alinhavando um tecido azul - lánsè. 

- Sim, meu filho, neste, ch’ang-p’ao, 
neste robe comprido com grous bordados, 
vai o sonho de ser mãe, o sonho d’um 
menino por nascer…!

E eu ficava tão feliz que me custava a 
adormecer. E de repente, dava por mim 
a pensar que era estranho toda a gente 
dizer, “dorme bem e tem bons sonhos”. 

Esta frase para mim não fazia sentido, 
porque a minha mãe era a prova mais que 
provada de que os sonhos não nascem a 
dormir. Ela estava acordada a noite inteira 
a costura-los. E eram acordadas que as 
pessoas os vinham vestir e sorriam, e 
eram acordadas que eram felizes, quando 
arranjavam namorados nas festas, quando 
casavam de vermelho, quando grávidas se 
vestiam de azul, quando tinha filhos… 

E não julguem que sonhar é fácil, 
digo-vos eu que não, não é mesmo nada 
fácil. Sei do que falo, porque a minha mãe 
sempre costurou sonhos à minha frente, 
e sei como lhe doíam as costas, como 
lhe tremiam as mãos, como lhe picavam 
os olhos, como lhe cresciam as rugas. Eu 
vi como ela envelhecia a fazer os outros 
felizes, porque cada sonho a consumia 

um pouco. Por vezes eu fingia adormecer, 
mas continuava acordado. E via como 
ela rezava, como ela chorava, como ela 
sofria. Eu não dizia nada. Sabem porquê? 
Por respeito, porque ela não gostaria que 
eu a visse chorar, porque esse era o seu 
segredo – os sonhos eram feitos de muita 
fé, de muita lágrima, de muitos sacrifícios. 

E foi assim que ela me costurou 
os calções para a escola, as calças 
de homem feito, o meu hanfu negro 
debruado a doirado para a festa do 
meu casamento… porque ela sempre 
esteve comigo, lado a lado, sempre a 
costurar todos os sonhos da minha 
vida inteira, a ensinar-me a voar nas 
fantasias e a alimentar-me com raízes 
do chão. Minha mãe não gastava pano 
nem linha no falar, mas ensinava-me 
da melhor forma que ela tinha para 
ensinar alguém, com o seu exemplo 
de cada dia e de cada noite. Talvez 
por isso, hoje, já adulto, eu goste de 

trabalhar noite dentro para costurar os 
meus sonhos… talvez porque aquelas 
noites eram mágicas, faziam florir 
sonhos das suas mãos de fada.

- Mãe, ainda estás a costurar sonhos? 
– pergunto eu quando acordo a meio da 
noite e a revejo já sem agulha nem dedal…

- Sim, meu filho, ainda estou… a 
sonhar-te!

Na minha imperfeição, talvez eu 
nem sempre seja como minha mãe me 
sonha, mas ela não se importa, continua 
a sonhar-me com sorrisos, porque sonhar 
um filho é uma história interminável, não 
acaba nunca. E eu, vivo também o sonho 
de ser seu filho. Um sonho que é meu, só 
meu…e também foi ela que o desenhou, o 
moldou, foi ela que costurou! 

E é assim que somos felizes… a 
sonharmo-nos um ao outro!

•  h t t p s : / / p a r a g r a f o p o n t o f i n a l . w o rd p re s s . c o m  •

.11

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

Nova edição, com um texto 
escrito em 2017, de um livro 
fundamental para conhecer 
a vida e a obra de Caetano 
Veloso, mas também a 
constelação de amizades, 
referências e descobertas que 
cimentaram o Tropicalismo 
e estiveram na origem de 
alguns discos fundamentais 
do século XX. 

Recuperando uma rubrica que 
publicou na revista Asiaweek 
nos anos 90, Todd Crowell 
reúne centenas de palavras e 
expressões comuns na Ásia, 
sobretudo nas notícias e na 
internet, e aparentemente 
indecifráveis para o resto do 
mundo.

Algumas das peças assinadas 
por Almada Negreiros e reunidas 
num só volume, permitindo 
uma leitura que revela o modo 
multi-disciplinar com que o autor 
encarava o teatro, uma arte 
total onde cabia a literatura, a 
musicalidade, a arquitectura, as 
artes plásticas e performativas.

José de Almada Negreiros
Teatro Escolhido

Assírio & Alvim

Em pleno governo de Salazar, 
as Edições Afrodite, de 
Fernando Ribeiro de Mello, 
publicavam A Filosofia na 
Alcofa, do Marquês de Sade. 
Entre 1966 e 1967, o processo 
por “abuso de liberdade de 
imprensa” terminou com 
quatro réus acusados. Este 
livro percorre o processo e 
apresenta o seu contexto, 
republicando igualmente o 
texto que Aníbal Fernandes 
dedicou ao tema em 1992.

Aníbal Fernandes 
e Pedro Piedade Marques

Portugal em Sade
/ Sade em Portugal

Montag

Caetano Veloso
Verdade Tropical

Companhia das Letras

Todd Crowell
The Dictionary of the 

Asian Language
Blacksmith Books

Há muito desaparecida das 
livrarias, regressa agora uma 
das mais originais novelas da 
literatura portuguesa do século 
XX, cruzando e desconstruindo 
as regras do género fantástico 
com marcas de um erotismo 
intenso. A edição, de luxo, 
integra ilustrações de Mariana 
Viana.

Jorge de Sena
O Físico Prodigioso

Guerra & Paz

Livro de memórias partilhadas entre filha e mãe, 
reconstruindo a infância de Isabel Sun Chao na 
Xangai dos anos 30 do século passado e relembrando 
a ocupação japonesa, as diferenças sociais que 
caracterizavam a cidade e os momentos anteriores à 
instauração de um regime comunista na China.

Isabel Sun Chao e Claire Chao
Remembering Shanghai

Edição de Autor

Novo livro do neurocientista 
português, propondo uma 
nova abordagem ao papel da 
linguagem e dos sentimentos 
no desenvolvimento cultural 
e intelectual do ser humano. 
Damásio privilegia os 
sentimentos e as emoções 
neste processo, colocando-os 
como mecanismo central da 
evolução do intelecto.

António Damásio
A Estranha Ordem 

das Coisas
Temas e Debates

Novo livro da colecção 
infanto-juvenil dirigida por 
Afonso Cruz, A Revolução 
traz um texto carregado de 
ironia e muitos convites à 
reflexão assinado pelo polaco 
Sŀawomir Mrożek, autor de 
vários textos e cartoons 
satíricos que marcaram a 
Europa do pós-guerra. As 
ilustrações são de Tiago Galo.

Sŀawomir Mroŀek 
e Tiago Galo

A Revolução
Alfaguara

Prosseguindo a edição das 
obras completas de Agustina 
Bessa-Luís, a Relógio d’Água 
lança agora um texto inédito 
e inacabado da autora onde 
pode ler-se, já, um esboço de 
alguns dos seus romances mais 
memoráveis, como A Sibila.

Agustina Bessa-Luís
Deuses de Barro

Relógio d’Água

Conjunto de histórias breves, 
por vezes quase instantâneos 
narrativos, que contam o amor 
de diferentes maneiras, sempre 
com a província de Cantão 
como cenário e as décadas de 
80 e 90 como cronologia.

Dung Kai-Cheung
Cantonese 

Love Stories
Penguin
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Ensaio biográfico sobre um dos 
nomes da História portuguesa 
para sempre ligado à expansão 
do chamado Império Português 
para o Oriente, bem como à sua 
imposição, entre a diplomacia e o 
comércio, em terras longínquas.

João José Brandão Ferreira
Afonso de Albuquerque

Vega

Este é o primeiro romance do 
conhecido biógrafo do Rio de 
Janeiro e de algumas das suas 
personagens mais emblemáticas. 
Partindo da vida do poeta Olavo 
Bilac e do seu amigo José do 
Patrocínio, jornalista que quer 
construir um dirigível inspirado em 
Santos Dumont, Castro constrói 
uma narrativa com os sonhos, 
a cobiça e a sedução como 
motores.

Ruy Castro
Bilac Vê Estrelas

Tinta da China

Navegar é preciso

https://ldod.uc.pt/

Num dos fragmentos que compõem essa 

obra magistral, uma espécie de enciclopédia 

desordenada da alma humana, que é o Livro 

do Desassossego, escreve Bernardo Soares: «E 

eu chego a ter não sei que misterioso modo de 

visionar esses absurdos — não sei explicar, mas 

eu vejo essas cousas inconcebíveis à visibilidade.» 

Tudo o que Fernando Pessoa registou num dos 

livros fundamentais da literatura portuguesa está 

agora disponível para os leitores a partir do écrã 

do computador, num site que oferece diferentes 

edições da obra, explicando as muitas hipóteses 

de arrumação dos seus fragmentos e fornecendo 

outras informações relevantes para a leitura. 

O site chama-se Arquivo LdoD, abreviatura 

para ArquivoDigital Colaborativo do Livro do 

Desassossego, uma ferramenta criada pelo 

Centro de Literatura Portuguesa da Universidade 

de Coimbra, com a organização de Manuel 

Portela e António Rito Silva. 

Eis a apresentação que pode ler-se na abertura 

do site: «O Arquivo LdoD é um arquivo digital 

colaborativo do Livro do Desassossego de 

Fernando Pessoa. Contém imagens dos 

documentos autógrafos, novas transcrições 

desses documentos e ainda transcrições 

de quatro edições da obra. Além da leitura 

e comparação das transcrições, o Arquivo 

LdoD permite que os utilizadores colaborem 

na criação de edições virtuais do Livro do 

Desassossego. Inclui ainda um módulo de escrita 

que, futuramente, permitirá aos utilizadores 

escreverem variações a partir dos fragmentos 

do Livro. Deste modo, o Arquivo LdoD combina 

um princípio representacional com um 

princípio simulatório: o primeiro consiste na 

representação da história e dos processos de 

escrita e de edição do Livro; o segundo consiste 

na possibilidade de os utilizadores assumirem 

diferentes papéis no processo literário (ler, editar, 

escrever), usando a flexibilidade do meio digital 

para experimentarem o Livro do Desassossego 

como máquina literária.» Navegando entre as 

edições de Jacinto do Prado Coelho, Teresa Sobral 

Cunha, Richard Zénith ou Jerónimo Pizarro, os 

leitores podem aceder a todo o conteúdo do livro, 

percebendo-lhe a genealogia e as derivações, 

e podem até fugir destas edições, escolhendo 

uma nova ordem para aceder aos fragmentos de 

Bernardo Soares.

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

Álbum ilustrado de grande 
formato onde os belos quadros 
de Emmanuelle Houdart 
acompanham o texto de 
Stéphane Servant sobre a relação 
entre uma mãe e a filha, a criança 
que a descreve cruzando ternura 
com fantasia.

Stéphane Servant e 
Emmanuelle Houdart

A Minha Mãe
Orfeu Negro

Nos 150 anos do nascimento de um 
dos mais originais autores da língua 
portuguesa, um livro que pretende ser guia 
de leitura e crítica, compilando igualmente 
textos do autor, muitos deles inéditos. A 
organização do volume é de Vasco Rosa.

Raul Brandão
A Vida e o Sonho

E-Primatur

Edição bilingue, português-inglês, 
de um livro ilustrado assinado por 
uma artista sueca e compondo 
uma narrativa sobre uma mulher, 
a companheira da autora, que 
sofre de cancro da mama. Sem 
pedagogias, Cancer é um livro 
belo e avassalador sobre o amor 
e a morte, mas também sobre a 
memória e o modo como esta nos 
constrói.

Tilda Markström
Cancer

Mmmnnnrrrg

Compilação de palestras que 
o autor deu no Japão e nos 
Estados Unidos da América, em 
1916 e 1917. Tagore utiliza a sua 
visão crítica e muito cautelosa 
sobre o nacionalismo indiano 
para reflectir sobre as ameaças 
de um certo conceito de nação 
e os efeitos que isso poderia 
causar no Japão e no Ocidente.

Rabindranath Tagore
Nacionalismo

Livros de Bordo

Distinguido com o prémio de 
banda desenhada de Angoulême 
em 2007, o livro em que Shigeru 
Mizuki recupera as suas memórias 
de infância, nomeadamente a 
relação com a avó e as histórias 
que esta lhe contava sobre os 
yokai (figuras míticas da devoção 
popular japonesa), chega 
finalmente à tradução portuguesa.

Shigeru Mizuki
Nonnonba

Devir


