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Eliete, o novo romance 

de Dulce Maria Cardoso:

“O que me interessa 

na literatura é o encontro.”
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B R E V E S E D I T O R I A L

O 
romance anterior de Dulce Maria Cardoso agitou 

as águas da literatura portuguesa ao trazer para 

o centro da narrativa o tema dos retornados. 

A Guerra Colonial já tinha conquistado alguns espaços 

no romance português, mas a imensa maré humana que 

regressou a Portugal depois das independências africanas 

– ou que para lá se mudou sem nunca antes ter vivido na 

então chamada metrópole – não era um tema frequente 

nas letras portuguesas, talvez pelas cicatrizes colectivas 

que terá deixado. Com O Retorno, publicado em 2011 

pela Tinta da China, não só os retornados ganharam 

protagonismo literário como o fizeram através de uma 

prosa que já antes havia confirmado o seu valor, mas que 

aqui alcança novos voos, vencendo vários prémios em 

Portugal e no estrangeiro e colocando a sempre exigente 

fasquia do mérito apontada ao livro seguinte. E o livro que 

se seguiu acaba de chegar às livrarias, afastando o peso da 

tal fasquia com uma narrativa onde a densidade psicológica 

e a relação entre personagens e o mundo que as rodeia 

são pedra de toque. Eliete, com o subtítulo A vida normal, 

é a primeira parte de um romance que ainda não se sabe 

quantos volumes terá, mas que já se percebe que diz muito 

sobre o nosso presente comum e a herança de um passado 

que tantos insistem em ver com cores mais leves do que as 

que realmente teve. Em Lisboa, conversámos com a autora, 

poucos dias depois do lançamento do livro, e a conversa 

andou pelos territórios da identidade e da memória, afinal, 

a matéria mais incandescente de que sempre se fez a boa 

literatura. Como diz a avó de Eliete, personagem central, 

algures a meio do seu percurso, «Tudo o que se inventa 

acaba por acontecer, mais cedo ou mais tarde.» (pg. 125) É 

capaz de ser esse o poder da ficção.

Na China, um concurso literário agitou as redes sociais. 

A New Writing Magazine convocou todos os escritores, 

reconhecidos ou não, para a competição e Zhang Yueran 

(张悦然), editora da revista, anunciou recentemente o 

vencedor, lançando um intenso debate sobre o valor 

literário e os seus mecanismos de reconhecimento e 

legitimação. Ao vencedor, Zheng Zhi (鄭執), cabe agora o 

desafio de ver a sua obra crescer e perdurar, resistindo à 

mais difícil das barreiras do cânone literário, a do tempo.

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

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

Prémio Oceanos
A edição de 2018 do Prémio Oceanos, galardão que distingue 

obras literárias em língua portuguesa independentemente do país 

de origem dos seus autores, anunciou recentemente, em Lisboa, 

os livros vencedores, tendo a poesia dominado o pódio. Câmera 

lenta, livro de poesia da brasileira Marília Garcia, foi o primeiro 

classificado, seguindo-se Hoje estarás comigo no paraíso, romance do 

português Bruno Vieira Amaral, A noite imóvel, poesia do português 

Luís Quintais e O deus restante, igualmente um livro de poesia, do 

moçambicano Luís Carlos Patraquim. A esta edição concorreram 1364 

obras, de 406 editoras, e os 60 semifinalistas foram escolhidos por 76 

jurados, de vários países de língua portuguesa, tendo o júri final sido 

composto pela angolana Ana Paula Tavares, pelos portugueses Helena 

Buescu e Pedro Mexia, e pelos brasileiros Flora Sussekind, Heitor 

Ferraz Mello e Julián Fuks.

Biblioteca Digital 
Macau-China
A terceira fase da Biblioteca Digital Macau/China, 

organizada pelo Observatório da China em parceria com 

a Biblioteca Nacional de Portugal, foi apresentada no dia 

13 deste mês, em Lisboa. Na página deste projecto, que 

permite consultar on-line uma colecção de documentos 

dos séculos XVI a XIX relativos a Macau e essenciais para 

a compreensão do relacionamento entre o Ocidente e a 

China, já podem encontrar-se várias novas entradas, entre 

elas as páginas de O Correio Macaense ou O Portuguez na 

China, bem como cartas de missionários, relações sobre 

assuntos vários e os papéis pessoais de D. Francisco de 

Mascarenhas, o primeiro Governador de Macau.

http://purl.pt/26918/1/PT/index.html

A montanha e eu
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1.

mais tempo vivo no meio da montanha

mais nomes de pessoas esqueço

2.

estou ajoelhado a rezar perante o Buda

como qualquer budista

mas ele mandou-me ficar de pé:

deixo de ser Buda

caso fale comigo assim de joelhos

3.

vi por acaso uma muleta no meio do trilho

quem a abandonou?

sem ela conseguiu seguir em frente?

4.

o vento, quando passar

acaricia todas as árvores

sem poupar nenhum ramo

nenhuma folha

5.

pensando em ti

uma tigre saltou do arvoredo

brilhando na sua linda risca de pelos

6.

respiro o alto e a vastidão

no topo da montanha

mas um pássaro voou para baixo

8.

aqui apenas durmo, não sonho

não tenho sonho em mim

9.

todos os dias a água da fonte canta

a mesma coisa

mas da forma que nunca me cansa

10.

prefiro ver peixes no riacho

a ver espinha no prato

11.

quando subir mais alto

mais o mar trago de longe para mim

Meng Lang 
(1961-2018)

O poeta Meng Lang (孟浪), nascido em Shangai e 

actualmente residente de Hong Kong, morreu no 

passado dia 12, aos 57 anos. Com a sua obra traduzida 

em várias línguas, Meng Lang foi igualmente o 

fundador do Independent Chinese PEN Center, 

organização criada em 2011 para promover a liberdade 

de expressão e publicação. Um dos seus últimos 

trabalhos publicados foi a antologia de poemas de 

quase duzentos poetas que organizou em memória de 

Liu Xiaobo, The Contemporary: A Poetry Anthology in 

Commemoration of Liu Xiaobo/ 同时代人：刘晓波纪念
诗集 publicada este ano em Taiwan e Hong Kong pela 

Wave Culture Media/ 海浪文化传播.
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Como?

A minha irmã, que é mais velha, percebeu isso 

e dizia às amigas que eu era capaz de repetir 

tudo o que estava numa página qualquer que 

me dessem. As amigas apostavam que era 

impossível e nos ganhávamos dinheiro. Isso na 

altura era tudo uma brincadeira, claro, mas de 

certo modo foi o tal limite, a tal especialidade, 

isto de um ponto de vista pessoal e quase 

caricato, que me fez perceber outras coisas. Esta 

questão de ter muito boa memória tem uma coisa 

terrível associada, que é o perder o direito ao 

esquecimento. E o esquecimento é fundamental 

para nós prosseguirmos. Foi por causa dessa 

memória que eu consegui escrever O Retorno, 

porque saí muito nova de Angola, tinha dez anos. 

Aquela linguagem, aquilo tudo, foi de memória, 

não precisei de fazer pesquisa, ainda estava lá 

tudo, como ainda está. Sei perfeitamente, consigo 

situar-me outra vez no dia da vinda, consigo ver 

tudo o que estava no aeroporto... A minha irmã 

e a minha mãe não se lembram, o que é normal, 

porque foi há quarenta anos. Quando eu começo 

a dizer as coisas, os pormenores, aí é que elas se 

lembram.

Como se accionasses um mecanismo qualquer?

Sim, porque as coisas estão lá todas, o problema 

é o nosso acesso. E eu tenho esse botão 

relativamente avariado, porque consigo ir 

aos sítios com muita precisão, mesmo que às 

vezes também tenha falhas absurdas. É muito 

complicado viver com isso, porque vais a um 

sítio e queres ir com alguma leveza... Não é só 

vantagens. Isto, em termos pessoais, porque em 

termos de país, ou de corpo social, a memória é 

outra coisa.

Que coisa?

Para mim, é incompreensível como é que já 

estamos tão esquecidos do que aconteceu na 

II Guerra Mundial. Como é possível que os 

fascismos estejam a ressurgir? É como se o corpo 

social também sofresse de demência, também se 

perdesse.

Uma parte considerável da literatura joga-

se no equilíbrio entre a memória enquanto 

algo que realmente aconteceu e a memória 

enquanto coisa construída. Esse acesso tão 

directo às memórias não te retira a hipótese de 

as construíres?

Não, porque esta coisa da memória fotográfica 

vai-se perdendo com a idade, o que é bom. 

Mas ainda tenho muito boa memória, ou não 

conseguiria ter este método de escrita absurdo 

que é reescrever de memória.

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

Dulce Maria Cardoso: 
O direito ao esquecimento 
e o dever de projectar o   futuro

Porque escreves primeiro e depois reescreves a 

partir do que te lembras, é isso?

Sim. E só consigo fazê-lo por ter muito boa 

memória, mesmo que já vá sendo menor. Mas 

isso é uma coisa mecânica e, de alguma maneira, 

a parte de reconstruir o meu passado, também 

a tenho, porque apesar de ter acesso a ele mais 

facilmente, continuo a reconstruir – não posso 

decorar as vinte e quatro horas de todos os 

dias... Mas agora acho que estamos a mudar 

essa memória do passado, essa reconstrução 

permanente, porque no registo exaustivo de tudo 

o que fazemos, as fotografias, as redes sociais, aí é 

que acho que estamos a mudar a nossa memória, 

de um modo parecido com aquele que aconteceu 

quando se inventou a escrita. Dantes, algumas 

pessoas mais obsessivas mantinham registos 

diários, mas no Facebook ou no Instagram não 

é bem isso, porque estamos a comunicar com 

os outros, o objectivo final não é registar, é 

comunicar, mas tudo vai ficando registado. Isso 

está a mudar-nos, e à memória. Estou muito 

curiosa para ver como é que os miúdos que já 

nasceram neste meio vão ver o passado, o seu 

passado. Quando forem grandes, vão poder 

ver quase dia a dia a vida deles e eu acho isso 

assustador.

Porquê?

Porque o passado, sem imaginação, sem 

reconstrução, é outra coisa. Esse conhecimento 

excessivo do que fomos, não sei se nos 

prejudicará em relação àquilo que queremos ser, 

mas de certeza que nos mudará. Estes miúdos 

estão muito determinados pelo registo, não vão 

ter esta liberdade de imaginar o que foi. Esta 

parte da memória é fundamental, e a outra é o 

fazer corresponder o eu digital ao eu real.

Que é, aliás, uma das questões neste Eliete.

Sim, e das nossas vidas. Nós todos criámos esta 

máscara, que sempre tivemos, claro, mas era uma 

coisa menos construída e menos permanente, e 

agora é permanente. 

O surgimento dessa reflexão sobre a vida nas 

redes sociais foi uma coisa pensada previamente 

ou derivou da vida da própria personagem? 

Vou pensando naquilo que me rodeia e tenho 

uma coisa que não sei se abona a meu favor... não 

há nada que eu ache desprezível, naquele sentido 

de achar que não pode ser matéria literária. Há 

muito preconceito sobre isso. Construímo-nos 

como uma elite, com uma série de referências 

culturais partilhadas, e andamos ali naquela 

rodinha à volta dessas referências. Pois bem, 

nunca concordei com isso. O que me interessa 

na literatura é o encontro. No lançamento deste 

romance disse isso mesmo: o que eu gosto de 

celebrar não é o objecto, não é sequer o texto, 

a maneira de pôr as palavras umas à frente das 

outras, é a possibilidade de encontro com os 

outros. Para mim, é para isso que serve a arte. Isto 

faz com que eu ande sempre a ver o que interessa 

às pessoas, não para fazer concessões, no sentido 

de dar às pessoas aquilo que elas querem, mas no 

sentido de perceber onde é que as pessoas gastam 

o tempo, quais são os seus interesses. Não parto 

do princípio que as pessoas são ignorantes e 

estão todas anestesiadas e não quero saber o que 

é que andam a fazer... Um pouco como acontece 

na Eliete, ela tem de ser responsabilizada pelas 

acções que toma, nomeadamente pelas traições 

que vai cometendo, mas quem não cuidou dela 

para ela chegar àquele estado, também tem de ser 

responsabilizado. E em termos políticos e sociais, 

não é diferente. 

E a memória é um desses assuntos?

Para mim, é fundamental, também porque 

calhei nascer com uma memória muito boa. 

Durante muito tempo tive memória fotográfica 

e essa é uma característica física, em que não 

tenho escolha, não fiz nada para ter isso, mas 

determinou-me. Presumo que é como quem 

nasce com um dom para cantar, ou para correr, 

e testa os limites. Neste caso, eu estava um 

bocadinho para além do limite. Não precisava 

de estudar, bastava-me ouvir e fixava, ou tinha 

a tal memória de ler uma folha e de a conseguir 

reproduzir. Aliás, a primeira vez que ganhei 

dinheiro, foi assim.

Tem-se falado muito de identidade a propósito 

deste romance, Eliete. A identidade é essa 

ideia cristalizada de algo que somos e vamos 

procurando ou é muitas coisas, por vezes 

conflituosas, que acabam por nos definir como 

acontece com a personagem principal?

As duas coisas. Por um lado, acho que somos 

sempre várias coisas ao mesmo tempo e vamos 

alimentando umas em detrimento de outras. E 

mesmo que depois nos fixemos mais numa dessas 

coisas, essa coisa é sempre fluida e depende das 

circunstâncias. Somos seres bastante fluidos, 

ainda que gostemos de nos pensar muito sólidos, 

porque precisamos de segurança. Digo sempre 

isto: não foram extra-terrestres que pensaram o 

nazismo, que fizeram as maiores atrocidades que 

já existiram, e que fizeram também as maiores 

maravilhas. Esta possibilidade que há em nós 

do mal absoluto e do bem, do horror e da beleza 

absoluta, há potencialmente em cada um de nós. 

Claro que há limites: dificilmente eu me tornaria 

uma cantora, porque tenho uma voz péssima, e 

nunca farei atletismo, porque não tenho fôlego, 

mas tirando esses limites, somos realmente muito 

fluidos e podemos ir em diferentes direcções.

Essa é uma ideia comum às tuas personagens, 

neste livro como nos anteriores.

Sim, porque é a vida. O que eu pretendo sempre 

é aproximar-me o mais possível da vida e creio 

que é o que todos os escritores procuram, por 

isso é que estamos sempre a falar do que é isto 

de estar vivo, até mesmo quando estamos a falar 

da morte. Não podemos fugir muito disso, isto 

é o que temos, este material, e é com ele que 

podemos trabalhar. O que pode acontecer é que 

alguns autores carregam mais num determinado 

aspecto e eu posso carregar, por exemplo, na 

memória, na identidade, na perda. Temos sempre 

assuntos de eleição, que nos preocupam mais, ou 

que achamos mais interessante pensar.

Depois de O Retorno, Dulce Maria 

Cardoso regressa aos livros com Eliete 

(Tinta da China), um romance sobre 

o papel que a memória e a identidade ocupam 

na vida de uma mulher aparentemente banal. 

Com o subtítulo A vida normal, o novo romance 

da autora é a primeira parte de uma narrativa 

que não se sabe quantos volumes terá e onde se 

cruzam três gerações de mulheres num retrato 

desassombrado sobre um certo quotidiano, tão 

atravessado pelas redes sociais e a ilusão de uma 

comunicação constante como pelos resquícios 

do Portugal salazarista, remediado e convencido 

da sua pureza moral.

> > >
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Para um escritor, a fama não é sempre um 

factor positivo. Quando Zhang Yueran, 

escritora que se tornou conhecida com 

pouco mais de vinte anos – e agora coordena 

a Carp, uma publicação peródica a meio 

caminho entre a revista e o livro – percebeu 

esse paradoxo, decidiu pôr de parte o peso 

do reconhecimento do nome e começar uma 

experiência ousada: o Anonymous Writing 

Project.

Co-organizado pela Carp, pela conta oficial de 

WeChat do site Tencent Dajia e pela editora 

Imaginist, o Anonymous Writing Project 

foi lançado em Maio de 2018. Entre Maio e 

Setembro, recebeu um total de trinta e cinco 

narrativas breves, assinadas tanto por escritores 

famosos como por quase desconhecidos, todos 

identificados pelo número sequencial com que 

as suas obras chegaram ao concurso. Onze 

contos compuseram a longlist e, mais tarde, 

chegou-se a uma shortlist com apenas seis. 

No dia 15 de Dezembro, o painel de jurados, 

composto por Ge Fei, Su Tong e Bi Feiyu, 

anunciou o vencedor numa sessão transmitida 

em directo por livestreaming. Zhang Zhi (鄭執), 

escritor e argumentista de 31 anos, venceu o 

concurso com o conto «The Fairy Malady» (《仙
症》). A sessão on-line foi vista por duzentas e 

sessenta mil pessoas e o concurso transfornou-

se num dos temas de discussão mais participado 

nas redes sociais chinesas. Todos os autores 

que participaram, bem como os elementos do 

júri que decidiram a longlist, permaneceram 

anónimos até ao fim do processo. Como se lia 

no regulamento do concurso, “o anonimato 

assegura que as palavras se manterão afastadas 

da fama dos autores, encontrando as suas 

próprias expectativas. Esta é uma competição 

literária que queremos animada, com suspense 

e competitividade.»

 «O Anomynous Writing Project resulta da 

minha própria ansiedade. Como escritora, 

questiono-me muitas vezes sobre a relação 

entre o meu nome e a minha obra», disse 

Zhang Yueran na cerimónia de apresentação 

do concurso, em Maio. A inspiração para este 

projecto, essa, terá vindo do concurso de 

música Masked Singer, famoso na China.

Zhang, actualmente a leccionar na Renmin 

University, sublinhou o paradoxo da fama 

quando apresentou o projecto: «Durante muito 

tempo, o reconhecimento quase instantâneo 

que eu tive trouxe-me muitos equívocos sobre 

mim própria e as pessoas tendem a rotular-me 

como “escritora juvenil” ou “autora de literatura 

de internet”. Às vezes, sinto que não estou a ser 

julgada de modo justo. Durante mais de uma 

Foi um dos temas mais discutidos do ano pelos internautas chineses interessados 

por temas culturais. O Anonymous Writing Project revelou um escritor e trouxe 

para os écrãs a discussão sobre a fama e a importância de um nome.

Escritores anónimos

P O R   S T A C E Y  Q I A O

década, tentei corrigir esses mal-entendidos, e 

de certo modo consegui fazê-lo. Por outro lado, 

comecei a perceber que também beneficio da 

fama na qual me senti presa – por exemplo, os 

meus textos já não são rejeitados por editores 

ou revistas literárias, enquanto que escritores 

desconhecidos continuam a ter de lutar por 

um lugar. Não consigo evitar pensar no que 

aconteceria se as minhas histórias não fossem 

julgadas tendo o meu nome no cabeçalho... e 

acredito que esta insegurança é partilhada por 

muitos escritores. Quero regressar à origem da 

literatura e perceber o que acontece quando os 

leitores apreciam os textos por aquilo que são, 

sem serem influenciados pelo autor. Para isso, 

o conto é o formato ideal, não só por ser mais 

breve, mas também pelo que exige em termos 

de experiência e conhecimento dos escritores. 

Não sabemos como é que este projecto se irá 

desenvolver. Talvez fique fora de controle e 

alguma coisa inesperada aconteça», disse 

Zhang, rindo-se. «Só podemos esperar que os 

leitores se juntem a nós nesta experiência para, 

juntos, vermos o que acontece.»

O resultado do concurso acabou por ser 

inesperado, quando o jovem e pouco conhecido 

escritor Zheng Zhi venceu um número 

considerável de figuras do meio literário 

chinês reconhecidas pela crítica e também 

pelas vendas, entre eles, Yan Lianke, escritora 

aclamada internacionalmente e vencedora do 

Franz Kafka Prize, e Ma Boyong, cujas ficções 

históricas vendem milhões de cópias.

 O conto vencedor, “The Fairy Malady”, 

é uma narrativa cuja acção decorre no nordeste 

da China, centrada nas histórias do tio Wang 

Zhantuan e de outros membros da família do 

narrador. O júri destacou a história como uma 

espécie de “acervo do Norte”, pelo seu potencial 

no retratar de uma região. No texto que justificava 

a escolha do vencedor, lia-se o seguinte: «Com 

palavras penetrantes e um forte sentido de 

presença, o conto acompanha um indivíduo com 

perturbações mentais e a sua família alargada. 

Realismo e fantasia convivem e a tensão entre 

ambos é muito forte. Neste universo, as pessoas 

procuram desesperadamente pequenos indícios 

de afecto e de sentido com a mesma dedicação 

com que procuram sobreviver.»

 Um dos membros do júri, o escritor Su 

Tong, destacou a caracterização do protagonista 

neste conto: «Esta é uma história particularmente 

interessante. Já conhecemos pessoas com 

doenças mentais como protagonistas em muitas 

obras literárias, mas poucas parecem ser como 

as que conhecemos na vida real. De todas as 

personagens com semelhanças com pessoas 

reais criadas por escritores chineses, Wang 

Zhantuan, de “The Fairy Malady” é uma das mais 

fortemente verosímeis. Está tão bem escrito 

que quase duvido que Zheng Zhi não tenha um 

familiar exactamente igual a esta personagem... 

é difícil ser-se tão bom a caracterizar alguém.» 

 Durante sete meses, o número de 

visualizações na página de internet deste 

concurso literário superou o milhão e o projecto 

de Zhang Yueran transformou-se num fenómeno 

cultural e social. Dan Hansong, crítico literário e 

professor da Universidade de Nanjing, escreveu, 

a esse propósito: «A importância do Anonymous 

Writing Projecto vai muito além de podermos 

descobrir um Zhen Zhi ou um Ma Boyong 

escrevendo contos de fadas... A sua grande 

relevância é o facto de criar uma situação rara 

de leitura pública, com milhares de pessoas 

lendo as mesmas obras ao mesmo tempo e 

discutindo-as, debatendo a sua qualidade, as 

suas características, apresentando argumentos 

para definir o que é uma boa história, um conto 

esteticamente forte. Isto é um verdadeiro festim 

literário!» 

Essa é uma outra reflexão onde o romance se 

cruza com a actualidade.

Sim. Aparentemente, estamos todos distraídos. 

Isto está a mudar-nos em termos pessoais, 

afectivos, mas isto também está a eleger 

presidentes, não é? Pela primeira vez, os 

presidentes estão a escapar aos partidos políticos, 

aos meios de comunicação tradicionais, e estão a 

ser eleitos nas redes. Isto tem de nos fazer pensar, 

até porque os resultados dessas eleições não 

estão a ser grande coisa, no sentido daquilo que 

podemos considerar justo. Não pensar sobre isso 

parece-me grave. Por isso, não foi propositado, 

no sentido em que não decidi que ia escrever um 

romance sobre isto, mas são coisas em que tenho 

vindo a pensar. E se calhar, sou eu que estou um 

bocadinho em contra-mão relativamente ao que 

se pensa da ficção.

Porquê?

Porque acredito profundamente na ficção e 

acredito que a verdade se trata com a melhor 

mentira que a saiba contar. Acredito muito nas 

possibilidades da ficção, mas agora a maior parte 

das pessoas parece agarrada à realidade, porque 

nunca a realidade forneceu tantas histórias. 

Ficámos com a noção de que a realidade nos 

fornece tudo, mas tudo aquilo que são factos 

reais atira-nos para o passado, já aconteceu, e 

tudo o que é ficção, aponta para o futuro. Pode 

não vir a acontecer, porque o que ficcionamos 

são mundos que não existem, mas podem vir a 

existir. Pode toda a gente vir a compreender o 

que é a culpa do modo como Dostoievski disse 

que era a culpa, ou o tédio, do modo como 

Flaubert o mostrou, mas no futuro. É para aí que 

a ficção nos atira e como sou uma optimista, é 

para aí que quero estar virada. Acontece ainda 

outra coisa. Quando estamos ancorados na 

realidade, desresponsabilizamo-nos, é como 

se ao trabalharmos isso e testemunharmos o 

que vimos, a nossa acção se esgote, porque 

em relação ao passado já não podemos agir. 

Quando projectamos para o futuro, temos 

responsabilidade, até na escolha do caminho por 

onde queremos ir. Tudo isto me aponta para a 

ficção, mas vou em contra-mão, porque basta ler 

o que se está a fazer e a quantidade de pessoas 

que diz preferir a não-ficção. 

E isso não é contraditório com a enorme 

importância que dás à memória, ao recordar de 

factos passados?

Não, porque o que a memória nos diz, e bem, 

é o que já aconteceu. Aí, ficamos com alguns 

instrumentos para nos projectarmos no que 

pode vir a acontecer. Somos sempre memória, 

claro, sempre passado, e disso não nos livrarmos, 

até porque o futuro pode não existir. Estou aqui 

a conversar e sou o resultado de tudo o que me 

aconteceu, mas ponho o foco no que está por 

vir. Se estivermos constantemente a falar do 

passado, estamos ancorados nessa realidade que 

é, de facto, a maior fornecedora de histórias, sem 

concorrência possível, mas são histórias que nos 

colocam nesse passado e que, de algum modo, 

nos desresponsabilizam em relação ao futuro.

A propósito de assuntos que muitas vezes se 

consideram pouco elevados para serem incluídos 

na matéria literária, neste romance temos as redes 

sociais a assumirem um papel muito importante. 

Isso obrigou-te a lidar com uma linguagem 

habitualmente considerada pobre e pouco 

literária? Como é que foi esse processo? 

Sim e foi muito difícil, porque não há tradição. 

Estamos habituados a seguir, de alguma maneira, 

um modelo e não tendo descoberto romances 

onde estas realidades estivessem muito presentes, 

isso até me tornou insegura. Há tradição de 

encontros, cartas, crimes, etc, não há tradição 

literária no inscrever-se no Tinder, no colocar um 

gosto ou um não gosto no Facebook, até a própria 

linguagem... Dizemos o quê? “Postar”, “gostar”? A 

própria língua está a mudar por causa disso e é 

difícil perceber o que é aceitável, mas é preciso 

tomar decisões e ter algum critério. Por exemplo, 

a maior parte das pessoas diz “like”, “pus um like”, 

mas não quis ir por esse caminho, porque me 

pareceu demasiado. Isto é, na verdade, a tentativa 

de esvaziar a praia com uma colher.

Porquê?

Porque esta coisa da globalização, de estarmos 

todos muito juntos, vai mudar-nos a linguagem, 

quer queiramos quer não, e eu estar com estes 

preciosismos é uma luta perdida. Mas foi o que 

me pareceu melhor, em termos literários.

Salazar é uma figura que, surgindo no início, fica 

a pairar com diferentes graus de intensidade ao 

longo do livro. Continuamos muito assombrados 

pelo ditador e pela sua herança?

A palavra certa é mesmo essa, herança. Como 

isto é sobre a identidade, a certa altura tive de 

pensar em quem sou e em quem somos. Nesse 

pensamento, tive de me reconhecer, com muita 

pena, como herdeira de Salazar. Temos muitos 

comportamentos ainda salazarentos, herança 

do Estado Novo, que nos tornam particulares 

em relação a outros povos e, mais uma vez, não 

há muito pensamento associado a isso. Um 

Império de cinco séculos não pode desaparecer 

das nossas vidas de um momento para o outro, 

mas desapareceu, de alguma maneira, e só agora 

é que se começa a teorizar sobre isto de termos 

tido um império. Quer dizer, ainda há vinte anos 

fizemos a Expo 98, outra vez com a narrativa 

dos descobrimentos, e não houve muitas vozes 

a levantarem-se contra isso. Tivemos a mais 

longa ditadura europeia, Salazar governou 

a maior parte desse tempo, com excepção 

dos anos finais, e foi esse regime que criou a 

máquina de propaganda que nos deu a ideia do 

império, do luso-tropicalismo, do colono bom... 

Até ao Salazar, se calhar nem tínhamos grande 

consciência do império ou dos descobrimentos. É 

impossível que um homem e um regime que nos 

formou e deformou desapareça repentinamente 

com a revolução. Desaparecem as manifestações 

mais visíveis, a tortura, os presos políticos, a 

censura, mas o modo de ser não desaparece, 

porque são precisas gerações para isso ser 

varrido. Lembremos que não há muito tempo, 

Salazar ganhou aquele concurso televisivo da 

maior figura portuguesa. Já ando a escrever este 

livro há muito tempo e a primeira frase, “Eu sou 

eu e o Salazar que se foda.”, agora parece-me, às 

vezes, muito colada a esta coisa dos fascismos 

que estão a ressurgir, mas quando escrevi isso 

ainda não estávamos nesta fase. E são tempos 

perigosos, estes.

O que tem de fascinante, em termos literários, 

esta ideia da vida normal, da vidinha sem 

sobressaltos?

A vida normal também foi a ideia com que Salazar 

convenceu os portugueses a aceitarem a ditadura. 

É um conceito muito sedutor, apesar de ninguém 

querer uma vida normal, é um paradoxo. A maior 

parte das pessoas tem sonhos extraordinários, 

quer distinguir-se, mas depois quer a vida normal. 

É muito estranha esta relação... Eu quis falar da 

mudança, porque acho que estes tempos que 

vivemos são de mudança, e estrategicamente, só 

numa vida normal se consegue sentir a mudança. 

Numa vida disfuncional, é difícil perceber o que é 

diferente. Foi um ponto de vista estratégico, mas 

foi também filosófico, porque queria perceber o 

que era isso da vida normal. E apercebi-me de 

que é uma espécie de quarto escuro onde cabe 

tudo, no sentido em que tudo o que é normal 

é aceitável, tudo o que se repete é aceitável, 

mesmo que seja a coisa mais absurda. Quando 

olhamos para algumas coisas que aconteceram 

no passado e as julgamos com tanta veemência, 

esquecemo-nos de que elas eram normais, 

nesse sentido. Como agora são normais coisas 

que, daqui a cinquenta anos, as pessoas não vão 

perceber como é que nós as fazíamos. 

Sabemos, quando abrimos a folha de rosto do 

livro, que haverá uma segunda parte. Aquilo 

que fica por revelar no final deste livro será 

revelado no próximo, ou haverá mais livros e 

essa revelação pode ficar para mais tarde?

Sim, pode existir mais do que um livro depois 

deste, isso ainda não sei, mas aquilo que fica em 

suspenso no fim deste percebe-se já no próximo. 

O que aconteceu foi que, de repente, tinha mil 

páginas escritas e percebi que aquilo não tinha 

sentido e que teria de dividir, e quando dividi, 

percebi que esta parte seria a vida antes dessa 

revelação, do que ela julga ser uma descoberta, 

e depois as coisas continuarão. As pontas soltas 

que ficam neste livro já estão definidas, digamos 

que a Eliete já mas disse, mas há outros assuntos 

que quero tratar e ainda não sei muito bem em 

quantos corpos vou organizar o que falta.

São as personagens que dizem a quem escreve o 

que vai acontecer na narrativa?

No meu caso, sou relativamente impotente 

relativamente às personagens, porque sou 

muito... Não consigo explicar isto sem parecer, 

de facto, pelo menos atoleimada... Controlo 

tudo o que escrevo, os parágrafos, os capítulos, 

mas há uma coisa que não controlo, que são as 

personagens. Não controlo a minha relação com 

elas. Por muito que às vezes me dê jeito torcer a 

narrativa de um determinado modo, porque me 

dá menos trabalho, ou porque acho mais lógico, 

de alguma maneira é como se as personagens 

tivessem vontade própria e se impusessem. Não 

sei explicar isto melhor, mas a verdade é essa.

É como se existissem numa espécie de mundo 

paralelo?

Sim, é como se existissem. Acho que quem teve um 

amigo imaginário em criança consegue perceber 

isto, porque um amigo imaginário é alguém com 

quem falamos, até podemos discutir, que tem 

vontade própria. As personagens, para mim, não 

são exactamente a mesma coisa, porque acabam 

por ser muito construídas, mas é a imagem mais 

aproximada que consigo dar. É levar o faz de 

conta a um extremo tal que passamos a acreditar. 

Aquilo que me faz continuar a escrever, que 

não é só o organizar melhor aquilo que penso 

em relação ao mundo, ou o encontrar-me – 

que também é verdade, ainda que isto não seja 

terapia –, é este mistério de avistar estas pessoas 

e ficar com elas. É viciante. E o meu pânico, 

quando acabo um livro, é este: e se nunca mais 

me aparecer ninguém? Porque, a ser alguma 

coisa, sou autora de personagens, que não estão 

ali para cumprir nenhum propósito ou ponto de 

vista e que carregam tudo com elas. Se não me 

aparecerem, nada feito.

> > >

Ilustração do livro Shan Hai Jing, texto clássico e anónimo da literatura chinesa
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— Sim. Talvez seja. — Sorriu malicioso o velho 

marchand.

Isso intrigou o velho. Poderia Nuno Vaz dar cabo 

desse assunto que a tanto tempo incomodava Li 

Wang?

— Nesse caso, podemos afinal chegar a um 

acordo, se tiver coragem de cumprir uma delicada 

missão. E isso, meu caro senhor Vaz, envolve um 

assassinato.

O velho chinês aproximou a xícara dos lábios 

vincados, sentiu o aroma do chá preto e observou 

o artista se afundar na poltrona.  Mãos trêmulas, 

rosto vermelho, olhos fitando o vazio. A cidade 

devorou seu coração. Quem mais senão Li Wang, 

poderia dizer que por debaixo daquela carcaça 

vazia, outrora houve o brilho de um talentoso 

artista? Quem mais senão Wang, acompanhara 

com interesse pessoal a ascensão, êxtase, triunfo 

e desastre de um dos mais famosos artistas de 

nosso tempo?  

O sucesso o levou ao excesso. Tornou-se 

orgulhoso, desertou dos amigos, angariou 

rivais e, completamente isolado, desvirtuou dos 

próprios ideais e aproximou-se das extremidades 

onde vivia o vício. 

Li Wang via Nuno à borda do precipício, oscilando 

entre o desejo de voar e o de cair. Finalmente, o 

jovem perguntou com voz cansada:

— Qual será o preço?

— Doze mil Dólares.

— Belo preço por um assassinato. — Resmungou 

Vaz desconfortável com o assunto.

— Não estou brincando — disse o marchand 

chinês friamente — Estou fazendo uma proposta 

para o senhor matar um homem que eu desprezo.

Pela primeira vez Vaz olhou nos olhos de Li 

Wang. Hesitou. Suas mãos suavam, tremiam, 

apertavam-se constrangidas de vergonha e raiva. 

O pudor de outrora cedendo à incerteza do 

momento e o medo do futuro.  

— Eu... — respondeu Vaz com a boca seca. — Eu 

aceito.

Wang recostou-se à poltrona e, sorrindo, 

depositou a xícara vazia sobre o tampo da mesa. 

— Quem é ele?

— Você não conhece. Seu nome é     Fong Soi. Mora 

no litoral, na parte continental de Macau. Está 

de posse da Pérola de Coloane. Tentei adquiri-la, 

mas sua palavra final foi que não se desfaria dela 

enquanto vivesse. Assim, ele precisa morrer. — 

Acrescentou Li Wang, soprando o vapor da xícara.

Vaz estremeceu. Notando que o artista ainda 

pesava a decisão, acrescentou: 

— O senhor contará com um auxiliar no 

cumprimento de sua missão. Tenho um velho 

amigo em Macau, um colecionador chamado 

Xian Queiroz. Ele mora perto da casa de Fong Soi 

e lhe entregara as minhas instruções finais. É uma 

pessoa de toda confiança e será muito útil para 

nossos interesses comuns.

Li Wang não via mais as estrelas no céu.

Preso às reminiscências de sua memória, 

junto à janela do sobrado, o velho 

comerciante de obras de arte apurou os ouvidos. 

A sequência de abertura da Ópera de Pequim 

desenhava o cenário preliminar da tragédia. 

Wang sabia, por muito bela que fosse a melodia, 

no final, a cortina sempre baixava e o sonho se 

tornava amarga realidade. A maldade que vive 

entre os homens é pujante, insaciável, e no palco 

das tragédias quem se esquece de sonhar tem 

papel garantido.

Lágrimas de luz, débeis e morredouras 

respingavam dos postes; tão dúctil era o 

calçamento da grande Pequim, que a iluminação 

pública, sozinha, era capaz de lhe alterar a 

textura. 

Agora, a calçada era palco. 

E, sob o diáfano véu, esse cenário flertaria com 

os passos apressados dos homens presos aos 

seus papéis. Os passos ecoavam por todos os 

lados. Multiplicavam-se na velocidade em que o 

olhar de Li Wang avançava através do horizonte 

cinzento, na direção do centro. 

Os pregões dos vendedores ambulantes se 

mesclavam à melopeia da cidade e ao vaivém de 

sombras que buscavam abrigo dos frios da noite. 

Uma garrafa de baijiu e companhia alugada sob 

luzes de neon, nem sempre é suficiente.

O velho a tudo via do sobrado.

Seu olhar se tornou mais sombrio ou foi o mundo 

que se encolheu atrás da cortina?

Quando criança, enquanto seu pai cuidava da 

loja, Li Wang sonhava recostado àquela janela. 

Tendo apenas aquelas estrelas como testemunha, 

o menino via as praias de sua terra natal, o mar 

calmo, e a gente sorridente que se banhava junto 

às ondas mansas. O velho marchand almejava 

aquela visão, mas seus sonhos e todas as suas 

esperanças se afogaram antes de chegar àquela 

praia.

Vivemos num tempo em que as nuvens cinzentas 

engoliram as estrelas e a cidade, imenso monstro, 

devorou o coração dos homens. O vício, como 

moscas, se multiplicava nas costas dos afogados. 

Tal é a vida na grande capital, se movimentando 

com perigosa rapidez, tão sequiosa e sedutora 

que, por muito que chova, logo é sorvida toda 

sua água, enquanto afunda onze centímetros por 

ano. 

O velho comerciante fechou cuidadosamente 

a porta que ligava seu gabinete ao salão da 

Wang Art Gallerie e correu o ferrolho para evitar 

qualquer visitante inoportuno. 

De costas, sua silhueta esguia se destacou 

contra a larga janela. Wang cismou por um 

momento, depois, com um gesto brusco, fechou 

as venezianas. A cantilena monótona e lasciva se 

esvaía levando consigo as sensações de excesso. 

Satisfeito, despenhou sobre a poltrona, atrás 

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

C O N T O  

M A R C O S  R O B E R T O  T E R C I

I L U S T R A Ç Ã O

Nuno Vaz levantou-se enquanto Wang contava 

dinheiro de dentro de um envelope. 

— Um navio parte do Porto de Tianjin em alguns 

dias com destino à Hong Kong. — Mencionou o 

velho lhe entregando o envelope. — Aqui tem o 

suficiente para custear sua passagem até Hong 

Kong, depois até Macau.

— Muito bem. Quero ficar bem a par dos 

detalhes. Irei até Macau, e procurarei por esse tal 

de Queiroz.

— Xian Queiroz. Ele lhe entregará minhas 

instruções finais — disse Li Wang.

— E com a ajuda de seu amigo, localizarei Fong 

Soi e o matarei. Não parece que vá ser muito 

difícil.

Wang sacudiu os ombros.

— Fong Soi é esperto. — Sussurrou sinistramente 

o velho comerciante de artes. — É forte, mas você 

foi um homem determinado, senhor Vaz.

— Levo mais vantagem. Fong Soi não suspeitará 

de mim. Um tiro pelas costas parece que resolve.

O jovem deu uma risadinha forçada e se dirigiu 

para a janela. Os sons da rua e a melodia da ópera 

agrilhoada ao vento o assustaram. Afastou-se 

desconsertado. 

— Há outros meios — disse Li Wang, apanhando 

uma pequena bainha esmaltada que estava sobre 

a mesa. 

Com uma leve pressão libertou a lâmina que 

transformou o conjunto em um punhal. Wang 

atirou com maestria, cravando-o no umbral da 

porta. O aço afiado vibrava a poucos milímetros 

da cabeça do pintor. 

— Sugiro que você leve esta pequena arma. 

Familiarize-se com ela. O punhal tem a vantagem 

da surpresa e do silêncio, sendo muito mais 

apropriado para o cumprimento da missão do 

que a vulgaridade de uma arma de fogo.

— Um assassinato nunca deveria ser qualificado 

de vulgar — gracejou Vaz, apanhando aquela 

estranha arma. Pressionou o ideograma no cabo 

e a lâmina retrocedeu para a bainha. — E quanto 

aos doze mil dólares?

— Entregar-lhe-ei o dinheiro quando você me 

trouxer a Pérola de Coloane. E preciso tê-la 

comigo dentro de nove semanas. Tenho um 

comprador.

— Nove semanas? É tempo bastante. Mas 

suponha que eu decida ficar com ela para mim?

— Seria muito arriscado. O senhor não teria 

condições de negociá-la — disse Li Wang com um 

sorriso complacente.

Nuno Vaz rememorava esta cena quatro dias mais 

tarde, quando acordou de uma forte ressaca. 

Sentou-se em sua cama suja e desarrumada. O 

quarto era pequeno e abafado. Além da cama, 

da ampla escrivaninha de mogno atulhada de 

papéis. Bebericou seu chá na pequena xícara de 

porcelana e observou o homem sentando à sua 

frente.  

Seu nome era Nuno Vaz, outrora pintor cujas obras 

o tornaram famoso. Sob a pálida luminescência 

do estúdio, o maltrapilho e abatido português, 

era uma sombra do homem que havia sido. 

Trêmulo, sua cabeça permanecia baixa, olhos 

fixos sobre o chão acarpetado como a procura 

da pasmaceira dos seus passos. Remexeu-se na 

cadeira e esfregou com a mão trêmula o queixo 

onde despontava a barba por fazer.

— Você não estava me esperando, acho eu — 

murmurou.

— Cansei de avisá-lo para não vir mais a este 

estabelecimento — disse o velho chinês em tom 

incolor.

Vaz se inclinou em direção à mesa, sem, contudo, 

erguer os olhos injetados do carpete do estúdio 

de Wang. 

— Vim apenas porque estou desesperado. Preciso 

ir embora. Isso significa a minha vida. Empreste-

me mil dólares para que eu possa voltar para casa.

Wang sacudiu a cabeça.

— Isso não lhe serviria de nada, senhor Vaz. Estou 

certo de que não se esqueceu das outras somas 

que lhe emprestei. Sempre para pagar a passagem 

de volta para casa. — O velho suspirou, como se 

estivesse organizando seus pensamentos, depois 

continuou. — Você destruiu um grande talento. 

Houve um tempo em que ansiei lhe salvar, mas 

perdi completamente as esperanças.

O jovem artista sorriu desdenhosamente.

— Compreendo. Agora que não há mais 

quadros para vender, não está mais interessado. 

Certamente ganhou bastante com meu trabalho. 

Nos velhos tempos...

— Mas sempre lhe paguei o que merecia — 

interrompeu o velho comerciante sem se alterar. 

— E desde que você parou de pintar, continuei 

a emprestar-lhe grandes somas. Agora, porém, 

desisti.

A arrogância de Nuno Vaz desapareceu.

— Preciso de mil dólares. — Gemeu desconsolado. 

— Mas não os receberá de mim — replicou o 

velho chinês, sorrindo. — Você perdeu seu último 

traço de dignidade.

— Quero parar de beber, voltar a ser alguém.

— Palavras vazias, senhor Vaz, palavras vazias. 

Você não tem mais cura. A bebida, tal qual uma 

amante insatisfeita, o obriga a entregar-se de 

corpo e alma. Ela significa tudo para você. Agora, 

fará qualquer papel nesse palco, desde que lhe 

paguem. Será capaz até de matar para arranjar 

dinheiro.

Houve um momento de silêncio, até que o artista 

admitiu:

— Talvez seja mesmo capaz.

Wang fixou nele seu olhar mortiço. > > >

A Pérola 
de Coloane
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navio começava muito antes dos primeiros raios 

de sol tocarem o convés. Rapidamente tomou 

conhecimento de um mundo que até então lhe 

era desconhecido. Passava as horas de folga lendo 

em seu beliche. Não queria fazer amigos entre a 

tripulação ou passageiros. Por diversas vezes 

aparecia uma garrafa e lhe ofereciam um trago. 

Apenas uma vez houve uma longa hesitação 

entre a oferta e a recusa.

Decorrido algum tempo, os dias se tornaram 

uma experiência estimulante e agradável, mas 

as noites por vezes se povoavam de pesadelos, 

à medida que, com a mão cada vez mais firme, 

Nuno Vaz aperfeiçoava sua habilidade em atirar 

o punhal, em se tornar um assassino. Continuou 

praticando até que seu controle se tornou 

perfeito.

Tentou imaginar como seria Fong Soi. Sempre lhe 

vinha à mente a imagem de um oriental idoso, 

com uma longa barba branca. Talvez fosse um 

homem amável e de grande cultura. 

E cada dia que o aproximava mais do porto de 

Macau, também o deixava mais perto do crime. 

Com o retorno da saúde e com a mente mais 

clara, Vaz começou a ficar revoltado com a idéia. 

O quanto ele havia descido, chegando a vender-

se para matar um homem!

Mas Nuno Vaz havia dado sua palavra.

Desembarcou em Hong Kong tomado de 

pavor. Sobravam-lhe apenas três semanas para 

completar sua missão e agora ele não queria 

matar aquele estranho. Devia haver um meio de 

desfazer o acordo. Após passar pela imigração, 

onde um funcionário gentil conferiu seu 

passaporte, tomou a primeiro ferry boat para o 

porto de Macau. 

Os sorrisos cordiais e a recepção em português 

não lhe aliviavam do medo de ser descoberto. A 

todo o momento, a lembrança de sua missão lhe 

fazia prender a respiração. 

“Assassino! Assassino! ”

De passagem pela alfândega, o pintor transpirava 

por todos os poros do corpo, o mal-estar era 

insuportável e tamanho era seu embaraço que 

ao retirar o casaco, deixou cair a bainha do 

bolso. O temor de que um guarda lhe inquirisse 

severamente sobre seus interesses aumentou 

quando o funcionário viu a bainha esmaltada no 

chão.

Vaz entrou em pânico. 

Mas Li Wang antecipara a descoberta ao lhe 

fornecer uma arma semelhante aos estiletes 

usados para abertura das caixas de encomendas 

no porto. O funcionário sorriu, recolheu o objeto 

do chão, lhe entregou e, em português, desejou 

uma boa e prazerosa estadia.

E, sem a exigência de visto, Nuno Vaz chegou 

a Macau sem maiores problemas. O artista se 

congratulava e ao mesmo tempo maldizia a sorte 

que o levara à teia do maquiavélico Li Wang. 

As placas de sinalização naquele trecho estavam 

em português, por isso, Nuno Vaz não teve receio 

de deixar a rua principal, onde abundavam 

os bazares, para localizar a residência de Xian 

Queiroz. Começou a percorrer uma das vielas 

adjacentes e logo descobriu Macau, pequena por 

fora, grande por dentro. 

Após quarteirões, se deu conta de que estava 

perdido num mar de gente e que nem todo 

mundo falava português. 

Horas depois, terrivelmente fatigado, Vaz 

atravessava uma região montanhosa, cercada 

de exuberante vegetação, longe da vista dos 

grandes edifícios e casarões históricos. Os muitos 

trilhos, parques, piscinas e praias lhe diziam que 

finalmente estava na direção certa. Finalmente, 

do alto de uma colina, avistou a estátua da deusa 

A-Ma e logo à frente, a Praia de Cheoc Van onde 

ficava a casa luxuosa de Xian Queiroz 

O simpático colecionador de quadros o recebeu 

com a maior amabilidade.

 — Ora, até que enfim vejo um novo rosto! — 

Exclamou, apertando vigorosamente a mão de 

Vaz. — Wang me escreveu avisando que o senhor 

viria. Entre! Entre, por favor! O senhor parece 

exausto! 

Enquanto percorriam a casa, Nuno Vaz teve 

oportunidade de observar bem seu hospedeiro. 

Era difícil imaginar que aquele homem tão 

cordial fosse um criminoso. Entretanto, o plano 

estava sendo executado. A caixa havia chegado.

Mais tarde, após um banho e uma lauta refeição, 

Xian levou-o até seu gabinete e entregou-lhe a 

caixa. Vaz a recebeu com certo constrangimento. 

Era de tamanho médio, feita de madeira, mas não 

muito pesada. Um resistente cordão de sisal a 

mantinha firmemente fechada. 

— O senhor sabe o que há aqui dentro? — 

Perguntou.

— Não tenho a menor idéia. Chegou há uns dois 

dias. 

Vaz colocou a caixa embaixo do braço.

— Mas o senhor conhece Fong Soi? — Interpelou 

com voz tremula.

— Fong Soi? É claro. Todos aqui sabem que é Fong 

Soi.

— E o senhor também sabe que Li Wang me 

mandou ajustar umas contas com Fong Soi e 

levar a Pérola de Coloane?

 O olhar de Xian era de completa surpresa. Após 

alguns segundos, soltou uma sonora gargalhada 

que ecoou pelo gabinete. 

Nuno o observava com espanto.

— Senhor Vaz, na natureza não há castigo nem 

prêmios, só consequências. — Assuntou seu 

anfitrião. — Por essas bandas, é costume de 

toda gente dizer que Fong Soi vem da natureza, 

portanto, Fong Soi pode ser bom ou pode ser 

ruim, pode trazer calamidade à vida de uma 

pessoa, mas também traz boa sorte. Fong Soi é 

virtude, mas também é vício.

— Não compreendo. 

Xian Queiroz se pôs a falar de Macau com grande 

entusiasmo. Ele tinha voz agradável e uma 

presença serena, mas Nuno ficou cada vez mais 

aflito e perigosamente exaltado no decorrer da 

conversa. Isso não passou despercebido por Xian, 

mas o chinês se recusava a despir-se da postura 

cordial e de sua natural hospitalidade. 

— O que o senhor está me dizendo? — Inquiriu 

levantando-se abruptamente da cadeira. — Fong 

Soi não existe? 

O chinês sorriu. Deu a volta na mesa, aproximou-

se de Vaz e disse tocando-lhe o peito com a palma 

da mão:

— Fong Soi existe aqui bem aqui. 

Tocou, então, o próprio peito. 

— E existe aqui também. Fong Soi existe no 

coração de todo homem que se deixa levar pelo 

excesso, seja de bem ou de mal. E, é certo, um 

não existe sem o outro, são caminhos que um 

caminhante deve caminhar. Fong Soi é a virtude 

como o mais valioso dos tesouros, Fong Soi é o 

vício como o mais desprezível dos bens. É no 

coração do homem que toda gente acerta suas 

contas com Fong Soi. 

Nuno o encarava indignado, a mão fremente, 

acoitada no bolso, o constrangimento se tornando 

algo mais poderoso. O punhal murmurando com 

voz de Fong Soi. 

— Wang me enganou com uma mentira.

— Meia mentira! — Replicou Xian sorrindo. — 

Meia mentira é sempre uma meia verdade. Li 

mostrou o caminho para acertar suas contas 

com Fong Soi. Quanto à Pérola de Coloane, me 

acompanhe, por gentileza.

Vaz seguiu o hospedeiro até à parte de trás da 

casa.

À frente deles se estendia uma impressionante 

vista da China continental e das praias de 

Coloane. Areias negras, salpicadas por conchas 

brancas, bocados do seio do mar que abraçavam 

toda sua margem inclinada até a suave e 

silenciosa espuma das ondas que vinham 

adormecer na areia. As águas de Coloane, mesmo 

na rebentação, eram transparentes, como todo o 

mar diante de si. 

Do alto, a algumas centenas de metros da praia, 

distinguia-se o fundo do mar, as sombras das 

rochas submersas, as silhuetas de algumas 

tartarugas que nadavam junto as miríades de 

peixes multicoloridos, anêmonas e algas cor 

de âmbar. Nuno Vaz ouviu o vento cantante e o 

chilrear dos pássaros nas folhas nativas. Uma 

sinfonia que se sobrepunha docemente ao 

murmúrio das ondas rebentando na praia.

Contemplou os céus acima do mar. Castelos de 

nuvens salpicavam o azul perfeito. Era como se 

o universo inteiro viesse dar à costa, sobrevindo 

de algum naufrágio ou despencado do zênite 

quando resvalou no sono.

Uma cena de tão perfeita harmonia e esplendor 

que entusiasmaria qualquer artista. Nuno Vaz 

sentiu renascer a excitação esquecida.

Xian deu um risinho zombeteiro.

— É essa a famosa Pérola de Coloane. Você pode 

ajustar contas com Fong Soi, mas leva-la consigo, 

há de convir que é um pouco difícil. Suspeito que 

Wang aplicou-lhe uma de suas peças. Ele fez você 

de tolo, meu caro.

Os olhos de Nuno Vaz continuavam fixos na 

beleza do cenário.

— Muito pelo contrário — replicou emocionado. 

— Ele está fazendo um homem de um tolo. Não 

será necessário confrontar Fong Soi. Ele foi 

derrotado durante minha viagem.

Lembrou-se da caixa que conservava sob o braço. 

Colocou-a sobre a mesinha de bambu. Sacou a 

adaga e cortou a corda de sisal que o envolvia. 

Dentro dela havia tubos de tinta, uma paleta, 

pincéis e uma tela virgem. Vaz olhou para Xian 

Queiroz, os olhos brilhando de excitação.

— E o senhor também está enganado a respeito 

da Pérola de Coloane. Vou levá-la de volta comigo.
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havia somente uma pia e um móvel oriental que 

fazia às vezes de guarda-roupa. 

Ao procurar no bolso do casaco por um 

analgésico, o pintor topou com a bainha 

esmaltada e lembrou-se do acordo que fizera. 

Ali estava a arma de um assassino.

O pintor procurou ficar em pé, apoiando-se na 

cabeceira da cama. O batente da porta de entrada 

estava no lado oposto do quarto, a pouco mais 

de dois metros de distância. Vaz liberou a lâmina 

e fez pontaria. A madeira pareceu se mover 

e a parede ficou coberta por uma espécie de 

nevoeiro. Sua mão tremia. Se atirasse o punhal 

certamente não atingiria o alvo. Não estava em 

condições de fazer coisa alguma.

Fong Soi poderia facilmente matá-lo.

Desconsolado, Vaz guardou o punhal sob o 

travesseiro. Depois, saiu do quarto e foi para a 

rua. Mesmo debaixo das grossas nuvens cor de 

chumbo, a luz do dia a princípio o cegou. 

Passou a língua sobre os lábios ressecados, um 

desejo negro se apossou de sua mente. Já era 

tempo de tomar o primeiro gole do dia. O bar da 

esquina devia estar repleto. Havia sempre alguns 

turistas que se prontificavam a pagar-lhe um 

drinque.

Com passos trôpegos, caminhou pela rua 

estreita, dando encontrões nos transeuntes. 

Um velho mendigo de olhos inchados bloqueou 

sua passagem com a mão estendida, mas ele o 

afastou sem hesitar. Ao chegar perto da entrada 

do bar, parou de repente. O relógio com o 

mostrador dourado, em cima da porta, chamou-

lhe a atenção. O tempo estava correndo e lhe 

sobravam agora pouco mais de oito semanas. 

Lembrou-se do punhal e do tremor de sua mão. 

Não devia mais beber. Já era tempo de se preparar 

para Fong Soi.

De volta ao quarto, ele se manteve intranqüilo até 

o cair da noite. Depois, veio a luta contra a terrível 

sede. O dia foi longo e a noite foi atormentada e 

insone. Temia a chegada da alvorada por saber que 

então sua vontade de beber seria insuportável. 

Entretanto, estava resolvido a sofrer, mantendo-

se sóbrio, até que sua mão voltasse a ficar em 

boa forma, pronto a matar sem correr o risco de 

falhar.

Sofreu assim por mais uma semana, a garganta 

ardendo e o corpo dolorido, mas continuou 

sóbrio. Durante todo esse tempo aumentou 

seu ódio por Li Wang, negociante de quadros, 

imaginando-o um intrigante satânico, um 

monstro horroroso que o havia explorado, 

ultrapassando os limites da decência. 

Quando chegou o dia do embarque no navio para 

Hong Kong, já não tinha o suficiente para custear 

a viagem de navio e seu rosto refletia o que ele 

vinha sofrendo. 

Desde aquela manhã em que conseguira voltar 

da porta do bar, nada mais bebera do que café 

bem forte. Adquirira vigor suficiente para ser 

admitido na tripulação do navio, a fim de pagar a 

sua passagem. Empenhou-se no trabalho pesado, 

estranho para ele, com inusitado ardor. O esforço 

o deixava exausto e lhe dava o prazer quase 

esquecido de dormir tranquilo. O trabalho no 
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Navegar é preciso

https://chinesebooksforyoungreaders.wordpress.com

Os livros destinados ao público infanto-

juvenil compõem um dos sectores mais 

dinâmicos dos mercados editoriais 

internacionais e a China tem vindo a 

acompanhar esta tendência. O blog Chinese 

Books For Yong Readers dedica-se a reunir a 

informação dispersa por muitas páginas de 

internet em diversas línguas sobre os livros 

em chinês pensados para estes leitores. 

Helen Wang, Anna Gustafsson Chen e Minjie 

Chen, os seus autores, conheceram-se no 

âmbito do projecto Writing Chinese, da 

universidade britânica de Leeds, que procura 

criar redes de comunicação entre autores, 

editores, tradutores e outros agentes que 

trabalhem o livro em língua chinesa. O 

encontro que os juntou aconteceu em 2016 e, 

daí até à criação do blog, foi um passo curto. 

Percorrendo o blog, podemos ler sobre 

livros ilustrados, álbuns e romances para 

o segmento dos chamados jovens adultos. 

Apesar de, em muitos casos, os livros 

existirem apenas em chinês, os textos 

elucidam sobre o conteúdo de cada um 

deles, com vários exemplos que incluem 

curtas traduções de uma ou outra passagem, 

para além da reprodução de páginas. Quem 

trabalha em edição e usa a internet para 

descobrir novos títulos tem aqui um recurso 

imprescindível. A esse, junta-se uma rubrica 

de ferramentas que permitem acompanhar 

os principais festivais e eventos literários 

associados à literatura infanto-juvenil na 

China, bem como listas de livros, referências 

a centros de investigação ou redes e outros 

blogs com informação relacionada. Nas 

últimas entradas, um livro de Xie Xiaozhen 
谢小振, ilustrador e arquitecto, sobre a 

construção das casas típicas do norte 

da China, com imagens de pormenor e 

belíssimas ilustrações que colocam a história 

da arquitectura tradicional no plano da 

memória pessoal do seu autor e da infância 

vivida numa destas casas. Também por entre 

as entradas mais recentes, referência a uma 

antologia de contos de ficção científica para 

os mais novos, com textos seleccionados por 

Liu Cixin 刘慈欣 (o escritor de ficção científica 

que tem sido traduzido em vários países 

ocidentais) e Han Song 韩松. 

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

É um dos mais emblemáticos 
conjuntos de edifícios de Hong 
Kong, albergue de mochileiros 
e emigrantes em início de nova 
vida, lugar onde quase tudo se 
compra e se vende. Nana Chen 
traçou o retrato das Chungking 
Mansions a partir das imagens 
que foi captando nos seus muitos 
e labirínticos corredores.

Nana Chen

Chungking Mansions: 
Photographs from Hong 
Kong’s last ghetto
Blacksmith Books

Pedro Mexia

Poemas Escolhidos
Tinta da China

Antologia composta a partir 
dos sete livros de poesia 
publicados pelo autor ao 
longo de 20 anos. «Não 
deves abrir as gavetas/ 
fechadas: por alguma razão 
as trancaram,/ e teres 
descoberto agora/ a chave 
é um acaso que podes 
ignorar.»

Bob Woodward

Medo. Trump 
na Casa Branca
Dom Quixote

Os bastidores da Casa Branca 
na era do seu mais recente 
ocupante, investigados e 
reportados pelo jornalista 
que acompanhou oito 
presidências e que recorre a 
entrevistas, notas de reunião, 
ficheiros e documentos 
pessoais para revelar o 
funcionamento e alguns 
segredos da presidência 
de Donald Trump.

Clarice Lispector

Correio Para Mulheres
Relógio d’Água

Reunião das crónicas que 
Clarice Lispector escreveu 
para algumas revistas 
destinadas ao público feminino, 
onde os conselhos práticos e 
as ideias feitas definidas pela 
linha editorial das publicações 
se vêem frequentemente 
atropeladas pela ousadia 
literária da autora de A Hora 
da Estrela.

Chico Buarque

Tantas Palavras
Companhia das Letras

Todas as letras escritas por 
Chico Buarque ao longo de 
mais de meia década de carreira 
reunidas num só volume, onde 
se incluem também várias 
histórias sobre  a biografia 
do compositor de “A banda”, 
“Construção” ou “Roda Viva”.

Afonso Cruz

Princípio de Karenina
Companhia das Letras

O novo romance de Afonso 
Cruz é uma viagem entre 
lugares físicos e emocionais, a 
partir da história que um pai 
escreve à sua filha, procurando 
ultrapassar distâncias e 
construir vias comunicantes.

López Lam

Sirio
Chili Com Carne

Primeiro livro de uma nova 
colecção desta editora 
portuguesa, que publicará 
romances gráficos de várias 
origens, Sirio acompanha 
um casal na sua estada 
de férias junto ao mar, 
desembrulhando os mal-
entendidos, os não-ditos e 
os silêncios e procurando 
os seus reflexos naquilo que 
vai acontecendo em volta.


