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Na biblioteca 
do Jardim Camões, 
as árvores crescem 
com vista para os livros
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B R E V E S E D I T O R I A L

As bibliotecas públicas cumprem outras funções 

para lá da disponibilização de materiais de leitura, 

sejam eles livros ou periódicos – aos quais há que 

acrescentar outros suportes, com conteúdos audiovisuais 

e multimedia, entre música, filmes e registos vários. Há 

bibliotecas que se reinventaram ampliando os seus espaços 

de convívio, outras apostaram fortemente nas áreas de 

leitura para os mais novos, às quais acrescentaram zonas 

para brincar, jogar on-line ou estudar, e outras criaram 

fundos aparentemente inusitados, como a biblioteca de 

Sacramento, na Califórnia, que empresta ferramentas e 

algumas máquinas tal como empresta livros. Em zonas 

isoladas e de baixa densidade populacional, há bibliotecas 

móveis que, para além de levarem livros e revistas aos 

potenciais leitores, fornecem um apoio indispensável na 

resolução de problemas quotidianos, nomeadamente na 

relação entre os cidadãos e as instituições estatais, ajudando 

a preencher declarações de impostos ou a efectuar pedidos 

burocráticos. Tudo isto cabe na ideia de biblioteca, mesmo 

que continuemos a imaginar uma biblioteca como o lugar 

onde se arrumam muitos livros à disposição de quem os 

queira ler. Às vezes, uma biblioteca pública pode ser mais 

importante para combater o isolamento e as carências 

sociais dos elementos da comunidade onde está instalada 

do que para garantir que não falta leitura a quem a 

procura. Em Macau, as bibliotecas públicas assumem as 

características das zonas do território onde se inserem. 

Agitadas pela forte presença estudantil na proximidade 

de escolas, ou frequentadas por leitores diários de jornais, 

podem ser também um reflexo muito íntimo do lugar que 

as rodeia. Assim é na biblioteca do Jardim Camões, que 

visitámos recentemente, onde a maioria dos leitores tem 

mais de sessenta anos ou menos de dez – muitas vezes, 

são os netos dos utilizadores que frequentam o espaço 

durante a semana que usam a sala de leitura infantil ao fim 

de semana, acompanhados pelos avós. As mesmas pessoas 

que exercitam o corpo com os movimentos coreografados 

do Tai Chi e do Chi Kung ocupam parte do seu dia na 

sala de leitura que, entre as árvores e as pedras da colina, 

compõe o coração de uma das mais pequenas bibliotecas 

do território.

Com a aproximação do Rota das Letras – festival literário 

de Macau, entrevistamos um dos seus convidados, o 

poeta chinês Jidi Majia, que acredita que a poesia, pela 

universalidade da sua linguagem, é um dos modos mais 

plenos de diálogo entre pessoas de diferentes realidades, 

contextos e origens, bem como um espaço de liberdade. 

De certo modo, aquilo que uma biblioteca pública também 

deve ser.

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

Carlos Morais José 
na Abysmo

Depois de O Arquivo das Confissões – Bernardo Vasques e a 

Inveja, a editora Abysmo prepara-se para lançar um novo 

livro de Carlos Morais José em Portugal. Anastasis, o livro de 

poesia publicado em Macau, pela COD, em 2013, terá agora 

uma nova edição, revista e aumentada. De acordo com o autor, 

«na verdade, não é o mesmo livro, é um livro diferente, todo 

revisto e com dois novos capítulos, “Egipto” e “Terra Santa”». 

No início de Fevereiro, a nova versão de Anastasis deverá chegar 

às livrarias portuguesas e um mês depois será apresentada em 

Macau, durante o festival literário Rota das Letras.

Olhar de um Porco

Um porco, no meio dos porcos aglomerados num camião 

que está a cruzar a fronteira delimitada pelo “um país 

dois sistemas”, levantou a cabeça e ficou a olhar para fora 

pelas grades. Um olhar ingénuo, curioso e inconsciente 

do que irá acontecer com eles. Um olhar que ignora 

também uma coisa desenvolvida pelo homem, que se 

chama gastronomia: porco à alentejana, porco refogado 

com molho de soja, porco agridoce, porco guisado 

à maneira do poeta Dongpo, fatias de rins de porco 

fritas, leitão assado à Bairrada ou à Cantão…coitado 

do porco que todos dias é cozinhado pelo homem para 

uma grande variedade de pratos de fazer crescer água 

na boca. No entanto, igualmente pela boca, o homem 

sempre ofende este animal que acha sujo, estúpido e 

gordo, aliando esta imagem também ao seu género. 

São oito horas e meia da manhã e um porco, distinguido 

de outros, ficou a olhar para fora, para mim. A caminho 

do matadouro. Raramente estão uns porcos vivos tão 

perto de mim,  apesar de “conviver” constantemente 

com o porco, ou melhor, com a carne de porco. 

Provavelmente, daqui a duas horas, estes porcos serão 

mortos e os seus “cadáveres” cortados em cabeça, 

em pernas, em lombo, em tripas… estarão à venda 

no mercado. Como consumidor de carne, apetece-

me sempre apreciar um porco agridoce ou à maneira 

de Dongpo, mas hoje o olhar deste porco tirou-me 

totalmente o apetite. 

Está a chegar o ano lunar do porco e quais são os meus 

desejos para o ano novo? Um ano pleno de prosperidade 

e boa saúde alimentada pelo sacrifício de outras vidas?

Mercado Editorial 
e Livreiro em Alta 

O mercado editorial e livreiro chinês, um dos maiores – e com maior 

potencial de crescimento a curto prazo – do mundo, continua a 

mostrar números surpreendentes. Numa altura em que as livrarias 

tradicionais em mercados como o europeu ou o norte-americano 

vêem a sua existência ameaçada pela redução das vendas e o 

aumento do comércio on-line, os dados relativos a 2018 sobre o 

comércio livreiro a retalho na China apontam para um aumento 

considerável do número de livrarias e das vendas de livros. De 

acordo com a associação de distribuidores de livros chinesa, o 

ano passado registou-se a existência de 225.000 livrarias na China 

continental, mais 10.000 do que em 2017. Quanto ao volume das 

vendas de livros, o crescimento foi de 5.9% relativamente ao ano 

anterior, num total de facturação que ascendeu aos 370.400 RMB.

Livros infantis 
em tradução

O crescimento do sector do livro infantil na China e o 

intercâmbio de participações entre feiras e festivais chineses e de 

outros países tem permitido a tradução de vários livros de autores 

europeus para chinês. Um dos exemplos mais recentes é o de 

Carmen Chica e Manuel Marsol, a dupla de autores espanhóis 

responsável por obras como O Tempo do Gigante, vencedor de 

vários prémios internacionais e já publicado em chinês. Agora, 

o livro 山中/ A Montanha chega às livrarias com chancela da 

editora Image 3, de Taiwan.
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Entramos na biblioteca e quase todas as mesas 

estão ocupadas por leitores debruçados sobre 

jornais. Nas estantes, há periódicos de Macau, 

Hong Kong e China continental, em chinês, mas 

igualmente em português e inglês. A faixa etária 

dos leitores é avançada, algo que se altera quando 

passamos a outros espaços da biblioteca. Como 

explica Elvis Lam Kin Seng, Chefe funcional 

das Bibliotecas Públicas da parte de Oeste de 

Macau (西區公共圖書館職務主管林健成), que 

nos acompanha durante a visita, «a maioria dos 

leitores são mais velhos, o que se explica pelo 

facto de este ser um jardim muito procurado 

sobretudo por pessoas da terceira idade, e esta é 

uma biblioteca mais pequena do que a maioria 

das bibliotecas públicas de Macau, pelo que 

também tem menos leitores». Apesar disso, 

também a segunda sala de leitura, no espaço 

dedicado aos livros, está praticamente cheia e só 

a área infantil, no andar superior do edifício, tem 

pouca gente quando a visitamos (três leitores, 

quando chegámos, depois mais dois). Nas 

estantes, a maioria dos livros estão escritos em 

chinês, mas há alguns volumes noutros idiomas, 

nomeadamente inglês e português. São cerca de 

dezanove mil volumes, divididos pelas estantes 

de leitura geral e pelo espaço infantil. E entre 

leitores de jornais e de livros, mais velhos e mais 

novos, a biblioteca recebe cerca de 460 visitas 

diárias.

 A pequena dimensão do edifício é 

mitigada pelo aproveitamento do espaço e da 

luz. As estantes ocupam todo o pé-direito da sala 

principal, sem desperdiçar área útil para arrumar 

P O R  S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A  ( C O M  S T A C E Y  Q I A O ) F O T O G R A F I A S + C A P A  E D U A R D O  M A R T I N S

BIBLIOTECA 
Com jardim dentro

livros, e os pequenos acidentes topográficos 

foram transformados em recantos de leitura ou 

áreas de descanso. «Como o jardim foi criado 

numa pequena colina, a construção do edifício 

da biblioteca procurou respeitar as formas e 

volumes do terreno, adaptando-se ao que já 

existia», explica Elvis Lam Kin Seng. Desenhada 

por uma equipa coordenada pelo arquitecto 

Sérgio Azevedo, a biblioteca do Jardim Camões 

é um bom exemplo de como integrar uma 

construção na paisagem sem perder de vista 

o objectivo utilitário do edifício. «Há muitas 

estruturas em vidro, de modo a aproveitar a luz 

natural para a leitura. E há um aproveitamento 

integrado da paisagem, com as árvores e as 

pedras do jardim a serem envolvidas pelo 

edifício.» Esse aproveitamento salta à vista na 

sala de leitura principal, onde uma das paredes é 

uma enorme pedra que faz parte da colina onde 

se situa o jardim. Também os troncos de algumas 

árvores foram incorporados no edifício, com 

enormes paredes de vidro a isolarem o interior, 

por motivos de conforto e higiene, mas deixando 

à vista a flora como se esta estivesse, de facto, 

dentro da biblioteca. 

 Presente no interior da biblioteca, o 

Jardim Camões surge igualmente como tema 

para algumas das actividades de programação 

paralela. Percursos de orientação ou uma caça ao 

tesouro são propostas recorrentes para os leitores 

mais novos, que frequentam o espaço sobretudo 

ao fim de semana, acompanhados pelos pais 

ou avós. Os percursos começam na biblioteca e 

as pistas fornecidas levam os participantes aos 

muitos recantos de um jardim onde é possível 

aprender sobre botânica, tendo em conta a 

diversidade de árvores, arbustos e flores, ou sobre 

a história da cidade. Aos sábados à tarde, há 

sessões de histórias contadas, ou lidas, no espaço 

infantil, onde uma das estantes é um comboio 

que se desloca pela sala.

 Apesar de nos referirmos a esta 

biblioteca usando o nome do jardim onde 

está instalada, o verdadeiro nome do espaço é 

Biblioteca de Wong Ieng Kuan, um comerciante 

que doou parte da sua riqueza para a construção 

de várias bibliotecas públicas no território. «Wong 

Ieng Kuan, natural de Guangdong, cresceu na 

pobreza e não teve oportunidade de ler e estudar 

em bibliotecas, pelo que, quando pôde fazê-lo, 

decidiu contribuir para que outras pessoas não 

passassem essa privação. Depois de emigrar para 

o Peru, regressou à China e acabou por se instalar 

em Macau, onde contribuiu para a construção 

de cinco bibliotecas, quatro na península, sendo 

esta uma delas, e uma outra na Taipa.» E Luís 

de Camões, é uma referência para os leitores, 

maioritariamente chineses? Elvis Lam Kin 

Seng explica que «para a comunidade chinesa, 

Camões não tem um significado muito relevante. 

As pessoas que aqui vêm sabem que é alguém 

importante, porque tem uma estátua lá fora, mas 

não têm um conhecimento mais profundo sobre 

o assunto.» Por vezes, alguns turistas portugueses 

visitam a biblioteca e pedem para ver livros 

de Camões, mas aqui não há nenhum. Para os 

leitores habituais da casa, essa ausência nem 

sequer é notada.

em 1999, os frequentadores habituais são os 

mesmos que ocupam as sombras entre as 

árvores em movimentos ritmados e repetidos. 

Depois de cansarem o corpo, instalam-se nas 

mesas da sala de leitura e entregam-se à leitura 

dos jornais do dia. 

C riado no século XVIII como jardim da 

mansão do comerciante português D. 

Manuel Boaventura Lourenço Pereira, 

o Jardim Camões foi, mais tarde, alugado à 

Companhia das Índias Orientais para a instalação 

de um viveiro de plantas. Já no século XIX, o 

genro do proprietário original herdou a casa 

e os terrenos, tendo acrescentado ao jardim 

um pombal. Lourenço Caetano Marques será, 

portanto, o responsável pelo nome que este 

espaço tem em chinês, 白鴿巢公園, literalmente 

“o jardim dos pombos brancos”. É também ele 

que financia a criação de um busto de pedra com 

a imagem de Luís de Camões, ajudando a reforçar 

a ideia de que o poeta português teria escrito uma 

parte da obra Os Lusíadas aqui mesmo, na gruta 

de pedra onde se instalou a sua estátua.

Andando pelos trilhos que atravessam o 

jardim, é impossível não reparar na quantidade 

de gente que pratica exercício físico. Há quem 

corra, quem caminhe vigorosamente e quem 

dance, mas há sobretudo muita gente dedicada 

aos exercícios de Tai Chi e Chi Kung, práticas 

milenares associadas à longevidade e ao bom 

funcionamento do corpo. Entre os equipamentos 

disponíveis no interior do jardim, há vários 

aparelhos destinados ao exercício físico, quase 

sempre ocupados, independentemente da hora. 

E há uma porta, num dos trilhos descendentes 

do lado direito de quem entra, que conduz a 

outro tipo de equipamento, este mais dedicado 

ao exercício mental, mas igualmente à fruição. 

Na biblioteca do Jardim Camões, inaugurada 

Instalada num 
dos mais antigos 
jardins de Macau, 
a Biblioteca de 
Wong Ieng Kuan 
traz as árvores 
para a sala 
de leitura e os 
livros para o 
centro do jardim.
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Como vê a cena poética na China actual, relati-

vamente às últimas décadas? Há um interesse 

crescente pela poesia? 

A grande mudança na cena poética chinesa nas 

últimas décadas é o facto de ser cada vez mais ac-

tiva. Prova disso é o facto de não haver um estilo 

ou um grupo de poetas que consiga ser o único a 

influenciar a poesia actual. A poesia, uma forma 

de expressão relativamente independente, sem-

pre teve alguns leitores, mas as mudanças trazi-

das pela emergência da internet criaram um ce-

nário sem precedentes. A popularidade crescen-

te e a disseminação da escrita poética, e da sua 

leitura, on-line estão em grande. A internet não 

mudou apenas o modo de as pessoas viverem, 

mudou também o ecossistema da poesia.

Claro que isso também trouxe questões no-

vas: como estabelecer e determinar cânones poé-

ticos? É um desafio que temos de enfrentar. É difí-

cil alcançar um consenso, mas uma coisa é certa, 

os requisitos básicos da boa poesia existem. É um 

facto que a poesia está na moda e a chegar à vida 

de cada vez mais pessoas, e com a ajuda de mui-

tos novos media. O programa televisivo Chinese 

Poetry Contest, emitido pela CCTV, colocou as 

coisas num novo patamar de audiência, e muitas 

contas de WeChat que divulgam poemas atraem 

um número crescente de leitores. Além disso, de 

acordo com as estatísticas de alguns editores de 

livros, a circulação de colecções de poesia tam-

bém tem aumentado significativamente.

Como podemos conquistar os leitores mais no-

vos para a poesia, tanto clássica como contem-

porânea?

Não é uma conquista difícil. Há muitas formas 

que levam à apreciação da poesia, mas creio que 

a leitura pessoal é sempre a mais importante. 

Num certo sentido, a escrita de um poeta é inde-

pendente e pessoal (o que não quer dizer que não 

tenha relação com a vida social; acredito que um 

verdadeiro grande poeta deve ter responsabilida-

des sociais), o mesmo acontecendo com o leitor. 

Para um bom leitor, qualquer leitura é um pro-

cesso de participação na própria obra. De acordo 

com a teoria da Estética da Recepção, ler também 

é um acto de criação. Claro que perceber como 

tornar a poesia mais popular em termos de leitu-

ra, através de iniciativas várias, continua a ser um 

desafio no nosso meio, no sentido de criar uma 

vida espiritualmente mais rica para a sociedade.

Um dos convidados 
da próxima edição 
do Rota das Letras
 – festival literário 
de Macau – a decorrer 
entre 15 e 24 de Março – 
é o poeta Jidi Majia 
(吉狄马加 ). Actual 
vice-presidente 
da Associação Chinesa 
de Escritores, Jidi Majia 
é um poeta várias vezes 
premiado, com extensa 
obra publicada e um 
autor que olha para 
a cena poética chinesa 
com optimismo, 
no presente e 
em relação ao futuro.

Jidi Majia: 
na China, a poesia 
está na moda

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

Acredita que a poesia tem um papel no desenvol-

vimento da cultura chinesa contemporânea e na 

exploração da identidade chinesa no mundo?

A China é um país de poesia. Essa confiança au-

to-cultural exige um conteúdo e a poesia dá-nos 

isso mesmo. Por exemplo, os poemas da dinas-

tia Tang não marcam apenas uma idade de ouro 

da poesia chinesa, mas igualmente uma idade 

de ouro da poesia mundial. Actualmente, num 

mundo onde as trocas e a proximidade culturais 

são cada vez maiores, os poetas e a poesia chine-

sa assumem um papel cada vez mais importante. 

Posso dizer com toda a confiança que a poesia 

chinesa contemporânea não fica a perder quan-

do a comparamos com a poesia de outros países 

e a China está entre as regiões mais activas e ino-

vadoras em termos poéticos. Uma vez disse que a 

poesia não pode carregar todas as tarefas pesadas 

que a humanidade tem pela frente, mas acredito 

que é uma parte importante de uma espécie de 

fundação espiritual que se exige para a nossa so-

brevivência. Talvez seja porque existe poesia que 

a criação humana pode alcançar tanta riqueza e 

ser tão brilhante. A poesia, com a sua indepen-

dência e o seu significado universal, é um dos 

modos mais efectivos de construirmos uma co-

munidade capaz de partilhar um destino comum.

Como vice-presidente da Associação Chinesa de 

Escritores, que papel atribui a esta instituição na 

promoção da poesia e de que modo esse papel se 

tem concretizado?

A Associação Chinesa de Escritores, em conjunto 

com várias outras associações, tem feito um traba-

lho muito importante. Talvez a China continental 

seja um dos lugares com maior número de activida-

des em torno da poesia neste momento. Isso mos-

tra que a ideia de uma China aberta ao mundo não 

passa apenas pela economia, mas também pela co-

municação e o diálogo cultural com outros países. 

Entre outras actividades, o Festival Internacional 

de Poesia do lago Qinghai, a Semana internacional 

de Poesia de Chengdu, a Semana Internacional de 

Poesia da Rota da Seda em Xichang o Festival In-

ternacional de Poesia e Vinho de Luzhou tem sido 

plataformas importantes para as relações culturais 

e poéticas entre a China e outros países, criando um 

impacto notável na cena poética mundial.

E a sua poesia, como tem evoluído ao longo dos 

anos e de que modo o facto de pertencer à mino-

ria étnica Yi tem sido relevante no seu trabalho?

O meu trabalho em diferentes épocas é aquilo 

que melhor ilustra as mudanças constantes no 

meu modo de escrever. Quanto ao facto de per-

tencer à etnia Yi, diria que é o meu contexto espi-

ritual como autor. Em termos de inspiração, cada 

poema é diferente, de outro modo, a escrita afas-

tar-se-ia da sua verdadeira complexidade e das 

suas múltiplas dimensões humanas.

Que expectativas tem para a edição deste ano do 

Rota das Letras, no qual vai participar?

Espero que possa ser uma plataforma sem barrei-

ras a permitir a comunicação entre todos os es-

critores e poetas, no sentido de abrir um espaço 

mais amplo para a liberdade de espírito. Acredito 

que isso pode ser alcançado através do esforço da 

organização.



suplemento literário •  SEXTA 25 DE JANEIRO, 2019 ponto final • SEXTA 25 DE JANEIRO, 2019

roupa, peruca e maquiagem, encarnando novos 

personagens; outra voz, outra personalidade; e 

tudo com um vigor que só podia existir mesmo 

no palco.

Pelo atribulado dia turístico o corpo 

cansou, era necessário o descanso. Aventura 

maior estava por vir.

Manhã seguinte, um domingo ensolarado 

de céu retinto de azul e nuvens em lã de 

carneiro. Milhares de turistas zanzam por entre 

os modernos prédios dos hotéis e cassinos de 

Macau; entrelaçando-se por entre os templos 

chineses e igrejas portuguesas. A exibir 

contrastes das épocas.

Ainda naquela manhã começaria meu 

suplício: a espera pelo quase supersônico 

elevador que iria nos elevar a grande torre. 

Estávamos na fila quando dei acordo da minha 

pessoa e sentir pelo corpo uma gélida euforia. 

Apesar de bem disposto, recém banhado, 

cheirando a loção, e o estômago nutrido 

pelo recente café da manhã. Atentava com 

magnanimidade o dia que me esperava como se 

pressentisse a ventura, e ou, desventuras que a 

mim se destinavam. Pelas veias circulavam meu 

sangue em desarmonia. O desarranjo quase 

chegando ao estômago. Embora ainda muito 

confiante e predisposto para a empreitada que 

meu irmão havia me infligido.

Só o elevador demorava mais do que devia, 

causando um borrão naquela manhã tão límpida, 

alegre e amiga. Não fazia sentido aquela demora 

que, de repente, perturbou-me como a um cisco 

no olho. Vez por outra me agarrava ao ombro de 

meu irmão, demonstrando confraternização, no 

entanto não passava de inoportuno nervosismo, 

como as crianças quando se agarram à saia da 

mãe quando querem se esconder de algo que 

os assustam. Olhava no indicador luminoso do 

elevador, parecia ter estacionado no setuagésimo 

oitavo andar. Queria não pensar em nada. Mas 

de nada adiantava. A mente logo começou a 

conjeturar insólitas situações. — haveria ali, 

no setuagésimo oitavo andar um ambulatório 

para atender os saltadores do Bungee Jump, que 

A 
princípio, as atitudes deste homem 

“personagem’ parecem ser de um 

idiossincrático, pouco circunspecto 

e um tanto ensimesmado. Entretanto, eu o 

definiria como um destemido. E destemido, a 

meu ver, é alguém que busca o improvável. Não 

necessariamente o impossível, mas aquele que 

acha ser a vida uma aventura imensurável. Ou 

seja, é o individuo que busca os extremos dentro 

de si. A considerar ser este prenúncio apenas 

uma forma de insinuar e ao mesmo tempo expor 

os acontecidos com ele na cidade de Macau. E 

para que as pessoas não se surpreendam com 

seus melindres porque para ele, a cidade tornou-

se um rio cujas águas serviram de divisora para a 

história de sua vida. Não obstante, apesar destes 

floreios, cá no meu entendimento, não passe de 

um sujeito cheio de precauções e medos. Um 

borra-botas mesmo. Ainda assim, apesar do 

desabono, declaro ser eu mesmo esta persona.  

Naquele momento estava eu a digerir sobre 

um descasamento recente e em litígio, quando 

fui convidado para uma viagem, no mínimo 

onírica, por assim dizer, pois nunca havia 

sequer imaginado presente tão apropriado 

para hora tão oportuna. Não só pelo estado de 

descrença das coisas da vida, por qual passava, 

mas também pelo fato de nunca ter estado em 

Macau. Tinha eu 39 anos à beira dos 40, quando 

me surgiu essa oportunidade. O contratempo 

era que nada sabia de Macau. Ou quase 

nada. Apenas que também havia sido colônia 

portuguesa, assim como o Brasil e, portanto, um 

território lusófono; que lá estiveram príncipes 

lusitanos em época colonial; e também algumas 

labaredas de fogo dos dragões. O que era de se 

esperar, visto ser um território dentro das terras 

chinesas. Ah! E o Bumgee Jumping mais alto do 

mundo. E como dizem os que por lá passearam: 

ser Macau o lugar para onde fugiu o futuro! 

Meu irmão, por motivos profissionais, 

havia se mudado de Paris para Macau. Estava 

me convidando para visitá-lo. Há tempos não 

nos víamos. Era, pois um bom motivo para 

nos vermos, visto que ele iria ter alguns dias de 
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passem mal? — Eu mesmo respondia que sim, 

era bem possível. Só queria esperar como todo 

mundo, mas via com nitidez, como se estivesse 

de corpo presente no setuagésimo oitavo andar, 

via perfeitamente um socorrista de estetoscópio 

no pescoço a segurar a porta do elevador que 

se abria e se fechava por meio de uma célula 

fotoelétrica. Dois ajudantes tentavam a custo 

enfiar a maca para dentro do elevador.

Fechei os olhos por um instante reabrindo-

os em seguida. A fila crescia e ninguém 

reclamava da demora. Um homem a minha 

frente de pescoço grosso e cabeça redonda lia 

o jornal calmamente. Não estava minimamente 

preocupado. Não quis eu olhar mais a luzinha 

dos andares, jurava que agora o elevador vinha 

descendo. Porém não havia nenhum ruído de 

sua aproximação. Quis certificar-me e dei com a 

luzinha no mesmo andar, o setuagésimo oitavo 

andar. Outra vez como se a tudo assistisse, revi 

os socorristas, — agora eram três — irritados 

tentando encaixar com todas as forças, dentro 

do elevador, a maca enorme. Na fila, ninguém 

dava mostra de impaciência. A rua lá fora e o 

sol continuavam os mesmos. Gente e carros 

passando, não havia nenhum aglomerado de 

pessoas olhando para cima. Nada acontecia. 

Tudo normal. Mas o elevador continuava lá, no 

mesmo lugar. Parado.

Foi num lapso de tempo que acordei 

desse transe medonho. Um estalo e a porta do 

elevador se abriu no térreo. Entrei como quem 

caminha para câmara de gás, agarrando-me 

às paredes.  Enfim acomodei-me no canto 

do carro; aliviando um pouco de toda aquela 

tensão ao observar o panorâmico da paisagem 

se distanciando no horizonte. 

Ao desembarcar no topo, a deslumbrante 

vista premiava toda a expectativa e o vexame 

vivido. Onde pude ver grande parte da 

moderna paisagem de Macau. Numa simbiose 

arquitetônica de arranha-céus cercados por 

rios e baías, e ao fundo o oceano Pacífico.  Lá 

férias. O que seria muito bom para conhecermos 

a cidade, haja vista ser uma cidade cheia de 

surpresas. A começar pelo diferente de sua 

formação: como ser uma colônia portuguesa 

em território chinês. O estilo lusitano com suas 

vielas e sua modernidade pungente com seus 

arranha-céus que impressionam até as mais 

modernas capitais ocidentais.

O que não estava no roteiro era o que eu iria 

encontrar logo ao desembarcar no aeroporto. 

Caía um temporal, cuja perturbação atmosférica 

violenta, disseram ser sem precedente. Corria o 

mês de agosto: o mês que começam as guerras, 

o inferno vira salão de festa e o demônio se 

pendura no pescoço do homem. Após longa 

espera amainou e pude sossegar saboreando 

os deliciosos pastéis de nata com um café 

quente e espumante em uma das lojas coloridas 

dentre suas ruelas, já em companhia de meu 

irmão. Quando me surpreendeu com seu 

inusitado convite em forma de desafio, logo 

após os primeiros cumprimentos no saguão do 

aeroporto: saltar do “Bugee Jumping”. Poxa! Logo 

eu que nunca saltara do primeiro trampolim das 

piscinas que frenquntei?

Após a comilança de pastéis meu irmão se 

prestou a me ciceronear pelos típicos pontos da 

Macau Colonial. Começando pela bela Foz do 

Rio das Pérolas, em seguida percorremos a Ilha 

de Taipa e seu centro histórico. Sua arquitetura 

preservada, as igrejas e seus tantos belíssimos 

prédios. Valendo observar as curiosas placas 

de sinalização que continuam sendo escritas 

na língua de camões. Aproveitando o passeio, 

levou-me a famosa alfaiataria do brasileiro 

radicado em Macau, senhor Domingos. Sem 

titubear encomendei um elegante terno. 

Ainda nesta noite contemplamos um dos 

espetáculos mais belo da noite macaense, o 

espetáculo das águas em frente a um dos hotéis. 

Por fim assistimos a um belíssimo espetáculo de 

teatro. Apesar de macabra, porque só falava de 

morte. Contudo, muito me impressionou, visto 

a velocidade e a perfeição das metamorfoses 

dos atores. Em instantes eles trocavam de > > >

O Saxofone 
Azul

“Uma vez por ano vá a algum lugar 
onde nunca esteve antes”

(Dalai Lama)
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embaixo os cenários se misturavam entre o novo 

e o antigo iludindo o início, onde começa isso 

ou aquilo. 

Dirigindo-me para a plataforma de 

preparação para o salto, o coração, a cada 

segundo descompassava sua arritmia. A falta 

de regularidade e do ritmo era uma constância. 

Creio que os suicidas ao encostar à fronte a 

pistola, sentem o mesmo pânico que eu senti 

naquele instante. O que iria acontecer em 

seguida: os olhos acinzentaram-se e todo o 

corpo amarelou. 

Os controles de segurança são 

rigorosíssimos. Eles medem, conferem, pesam, 

checam, rechecam. São preocupadíssimos com 

a segurança. Entretanto nada disso aliviava meu 

estado de pavor.

Logo no impulso alvoroçado da queda ao 

ver a imensidão de mundo que se descortinava 

a minha frente e o uivar do vento desferi uma 

frase um tanto inconsciente para a morte, 

pois veio a mente a lembrança do espetáculo 

teatral da noite anterior. Quando falavam da 

morte da geometria, da morte das hipóteses e a 

morte da própria morte. Dentro de um cenário 

de labirintos sem nexo nem plexo. Então me 

despedi dela com um sonoro, — “Oiii!”... Dona 

morte!... — e ela respondeu indagando:

— O que você faz aqui? 

— Estou treinando para morrer. E você?

— Ora, você já está ciente. Eu sou a morte!... 

Pelo jeito não queria morrer, pois estava 

cheia de asas. O resto foi tudo silêncio. Desde 

o alto até o asfalto. Fora só uma ilusão do 

pensamento, pelo menos era essa a impressão 

que tinha enquanto caia. Quando rápido passou 

um anjo que, também, vinha caindo do alto 

do céu. Tais visões começaram subsistir como 

uma espécie de latência. Ninguém escutava 

sequer o eco dos meus gritos. Mas eu ouvia o 

coro das pessoas lá embaixo condenando-me 

pela separação arrazoada com minha mulher. 

Porque fora ela a culpada de tudo. Mas eu não 

me dispunha a ceder àqueles apelos, apenas 

reconhecia que também tinha parcela de 

culpa. Mas um tanto perplexo com a questão 

em pauta, por não ser ocasião para discutir 

tão difícil assunto. Eu não tinha tempo para 

tanto. Precisava chegar rápido lá embaixo, não 

podia perder tempo pensando nessas coisas. 

Eu continuava rompendo o ar numa velocidade 

rasgada, os hormônios se diluindo na corrente 

sanguínea... Lembrei-me de mamãe. A mãe 

morrera há dois anos. O pai também... As pernas 

estavam rígidas, o fluxo de pensamentos... 

Influxo de serotonina. Desconcentrei-me, 

lembrei de minha ex-mulher. Ela tomando 

banho numa manhã de sol, nua. A luz no cabelo 

dela... Em vista dessas lembranças pude indagar 

a respeito da morte. É possível perder o medo 

da morte?... Se é ou não é, não sei. O fato é que 

o grito explodiu. Acabei de perdê-lo. Livrei-me 

desse pesadelo... 

Eu sabia estar ali suspenso no espaço. 

Outro, em meu lugar, talvez não tivesse essa 

consciência. Mas, por estar vivendo certo delírio, 

não me apercebi da proximidade do fim de tudo: 

o drástico choque com o chão. 

Foi neste instantâneo que me dei conta, 

pelo impacto do fim da corda elástica, e o 

respectivo repuxo. A sensação do vento a 

golpear, açoitando o corpo, despertando-me 

violentamente do transe hipnótico ao qual 

estava embotado. Os impulsos para cima e 

para baixo, simultaneamente, deixaram-me 

desnorteado, impedindo-me de raciocinar de 

vivo juízo o recobramento dos sentidos.

A operação de resgate fora um tanto 

complicada visto meu estado de demência. 

Cujos transtornos vim, a saber, mais tarde por 

meu irmão ao justificar-se pedindo mil perdões 

pelo mal causado pela empreitada em que me 

havia imposto. 

Rusgas sanadas pedi para sair dali com 

a maior urgência possível. Não estava em 

condições nem de olhar para o céu. E pedi para 

que me deixasse só. Queria eu refletir um pouco, 

desanuviar a mente. Após muita relutância 

por parte do mano consegui ficar a sós comigo 

mesmo. Precisava de um lugar onde pudesse me 

restabelecer de tão assombroso susto. Queria 

sair dali, como o diabo tem urgência em fugir 

da cruz. A intenção era me encontrar com Deus 

em qualquer de suas formas e onde quer que 

estivesse. 

Tomei um táxi e mandei seguir para o Largo 

do Lilau. Já era meio da tarde e mais uma grande 

tempestade se anunciava. Pesadas nuvens 

estavam formadas sobre o Golfo e o Delta do Rio 

das Pérolas. 

O taxista me largou na Praça do Senado, e 

pela violência da chuva que se anunciava, com a 

janela de vidro ainda aberta, gritou:

— Cuidado com a enxurrada! Parece vir por 

aí o tufão de 32!... 

 Girei o olhar em torno. “Era o que me 

faltava, depois de viver as aflições no ar, agora 

morrer afogado numa enchente, para acabar a 

excursão numa apoteose do pesadelo em que 

havia vivenciado” — disse eu para os meus 

botões. — Pesadas gotas de chuva precipitavam 

sobre a praça. Num repente começa a chuvarada 

do tamanho dos meus infortúnios daquele 

domingo desesperante. Corri para me amparar 

sob o toldo de um quiosque. Quando num 

passe de mágica aparece uma bela moça já toda 

encharcada da chuva atira-se para sob o toldo 

esbarrando-se em minha pessoa. Que num certo 

desespero procura se desculpar com as palavras 

um tanto atrapalhadas ao tentar o inglês, o 

portunhol e, por fim o português mesmo.  Grata 

surpresa, era uma brasileira. E talvez, por isso, 

pensasse não estar sendo compreendida. O que 

deixou a cena bastante engraçada.

 — Chuvinha chata, hein? — eu disse, 

abrigando-me mais próximo dela.

 — Pois é… O dia estava tão bonito. Agora 

essa droga, bem na hora de ir embora... — 

falando mais para o vento do que para mim.

— Bom, pra mim o dia só ficou bonito 

agora… — arrisquei sem acreditar no que 

estava dizendo, (nunca fui dessas coisas) — 

displicentemente ela me olhou, cruzou os 

braços, e num semblante de espanto indagou:

— Ops! Você também é brasileiro?... 

Por um instante, meu sangue congelou nas 

veias ao ouvir aquela melodiosa voz de espanto. 

Sorri e confirmei:

— Sim sou brasileiro, algum mal nisso?

— Não, claro que não! Ei, eu também sou 

brasileira...

— Deu pra perceber!... — Ah, se aqueles 

fótons soubessem a fortuna que acabara 

de transportar! Ao atravessarem as nuvens 

trazendo-me você.   E dar-me a chance de ver 

esse rosto pela primeira vez, e descobrir que, 

querendo ou não, irei amá-lo pelo resto de 

minha vida.  E todo esse maldito universo fez 

sentido ao menos uma vez neste domingo. — 

mais uma vez prestei-me a falar comigo mesmo.

— Deu é?  

Nos apresentamos, conversamos sobre as 

coisas bobas que os casais que se descobrem 

apaixonados repentinos conversam, demos 

risadas encharcadas de chuva e dopamina; 

xingamos os motoristas dos carros que jogaram 

água na calçada e xingamos os que não jogaram 

também. Tudo estava encantadoramente 

perfeito. Quando ela me perguntou: 

— E você, o que faz da vida e por essa 

outra banda do mundo, além de abordar moças 

desconhecidas com cantadas de adolescentes, 

é lógico!...

  — Eu… — hesitei, como sempre 

hesitava nessas horas. — Eu sou um Super-

herói — falei de uma vez tentando ser 

engraçado

— Super-herói? — indagou ela 

gargalhando. — Tá tirando onda com a minha 

cara?

— Não… Não estou, não – gargalhei 

também, fazendo parecer que estava.

— Tá… E quais são seus poderes? Você 

voa, tem super-força e tal? —perguntou, com o 

espírito de quem entra numa brincadeira.

— Isso mesmo, eu voo acabei de voar! Saltei 

do Bungge Jump!...

— Não acredito!...

— Olha, tem um café logo ali no Beco do 

Lilau e essa chuva não está com jeito de que vai 

passar tão logo. A gente pode ir até lá comer uns 

Pastéis de Belém, que tal! Daí eu te explico tudo 

com detalhe, sobre meus poderes...

Após uns tantos pastéis e muitas conversas 

abri meu coração como jamais havia feito, com 

a urgência daqueles que finalmente encontram 

o amor e desejam a eternidade, mas sabem que 

o tempo é matéria-prima escassa. Júlia secou a 

boca com um guardanapo, levantou-se, sentou-

se ao meu lado e disse: — Túlio, feche os olhos! 

— e me deu o beijo mais doce de todo esse 

mundo. 

A exemplo de Kafka, eu até me inclino 

a certos exageros. Mas o que é um homem 

apaixonado senão propenso aos excessos? A 

chuva pairou lá por cima, ficou para depois das 

nuvens. Abraçados e, aos beijos, fomos até a bica 

d’água, pois como dizem os felizes turistas que 

bebem da água daquela fonte: “Aquele que beber 

da água do Lilau, jamais se esquecerá de Macau”. 

No meu caso não era só a água que iria me fazer 

não esquecer de Macau.

Ao passarmos de volta pela praça um 

homem tocava lindamente seu saxofone azul. 

> > >
Num registo que se estrutura nos 

códigos do género policial, o novo 

romance do escritor e médico 

Shee Vá cruza alguns episódios 

recentes da história de Macau e 

da China com uma densa trama 

baseada em aspectos mitológicos 

da cultura chinesa.

Shee Vá

Boi Cabeça, Cavalo Cara
Praia Grande Edições

VVAA

Hong Kong Noir
Blacksmith Books

Uma antologia de contos 

assinados por vários autores 

de Hong Kong, revelando as 

matizes mais obscuras da 

cidade em narrativas onde 

o crime, o sobrenatural, 

a História ou os conflitos 

(domésticos, mas também 

políticos) são a matéria 

prima do enredo.

João Miguel Fernandes Jorge

Fuck the Polis
Relógio d’Água

Novo livro de um dos 

mais importantes 

poetas portugueses 

contemporâneos. Um 

excerto: «A procissão pela 

juventude/ — quanto mais 

raro/ mais extremo. Na 

manhã, em direcção ao/ rio: 

o pedagogo, o escravo/ o 

amigo.»

Richard Zimler

Os dez espelhos de 
Benjamin Zarco
Porto Editora

Um romance que une vários 

fios da história recente, 

entre o Holocausto do 

qual algumas personagens 

conseguiram fugir e o 

presente onde a memória 

é herança, mas igualmente 

conflito e necessidade de 

compreensão.

Madalena Moniz

João Timoneiro
Orfeu Negro

Um livro sobre a importância 

da amizade e da partilha, 

colocando em cena dois amigos 

dispostos às mais variadas 

aventuras. Que um desses 

amigos seja, provavelmente, 

imaginário e que a disposição 

se veja, a espaços, ameaçada 

pela falta de coragem não são 

detalhes irrelevantes.

Teolinda Gersão

Atrás da Porta 
e outras histórias
Porto Editora

Novo livro de uma das mais 

prolíficas autoras de contos em 

língua portuguesa, Atrás da Porta 

e outras histórias reúne catorze 

narrativas breves.

Jonathan Conlin

O Homem Mais Rico
 do Mundo
Objectiva

Com o subtítulo As Muitas 

Vidas de Calouste Gulbenkian, 

eis a biografia de uma das 

personalidades mais fascinantes 

do século XX. Do negócio do 

petróleo ao mecenato cultural, 

a história de Calouste Sarkis 

Gulbenkian conta-se agora num 

livro, 150 anos depois do seu 

nascimento.

António Manuel Hespanha

Filhos da Terra 
- Identidades mestiças 
nos confins da expansão 
portuguesa
Tinta da China

Uma história da expansão 

portuguesa contada de um 

ponto de vista pouco ou nada 

conhecido, o dos portugueses e 

respectivos descendentes que, 

longe do centro do império, 

se afastaram do curso previsto 

pelo poder, integrando as 

sociedades indígenas locais.

Alice Brito

A Noite Passada
Planeta

O novo romance da 

autora de As Mulheres 

da Fonte Nova recua ao 

Portugal do fascismo para 

contar a história de uma 

jovem, Amélia, e do seu 

envolvimento amoroso com 

um agente da PIDE, numa 

narrativa que põe em cena o 

conflito entre pensamento 

e acção, cruzando-o com 

o contexto da ditadura e 

do seu caminho para a 

derrocada.

Maria Quintans

Se Me Empurrares 
Eu Vou
Assírio & Alvim

Nova presença no catálogo 

da Assírio & Alvim, depois 

de vários livros publicados 

noutras editoras. «asa 

frágil de um pensamento 

nódoa./ o poema é um osso 

escolhido pela memória.»

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

Shanghai Literary Review
https://www.shanghailiterary.com

Duas vezes por ano, a Shanghai Literary 

Review chega às livrarias e quiosques, 

bem como às caixas de correio dos seus 

assinantes, quer vivam perto ou longe da 

cidade homónima. Com um design cuidado 

e um papel escolhido por quem ainda sabe 

que folhear uma revista pode ser um prazer, 

a Shanghai Literary Review dá continuidade 

à linhagem das revistas literárias que cruzam 

autores consagrados e estreantes absolutos, 

juntando várias outras formas de expressão 

capazes de dialogarem com a literatura. Para 

além da edição e papel, a revista tem também 

uma vida on-line, disponibilizando alguns 

dos conteúdos em acesso livre.

As fotografias de Pixy Liao têm corrido mundo 

com a ajuda das redes sociais. Nascida em 

Shanghai, a fotógrafa que vive actualmente 

em Nova Iorque cria ambientes onde o 

espaço doméstico e a intimidade se vêem 

confrontados por um olhar desconcertante, 

quase sempre focado nos corpos que 

surgem no enquadramento. «Experimental 

Relationship» é o título de uma série da sua 

autoria que se publicou na revista em 2018, 

estando parte desse trabalho disponível 

na edição on-line. O mesmo acontece com 

textos de Nina Powles, sobre Shanghai e 

o diálogo entre as vivências da cidade e a 

literatura, Lynn Zhao, sobre a sua relação com 

Pequim, cidade onde cresceu, ou Hannah 

Lund, que assina um conto atravessado 

pelo inconsciente onde uma outra cidade, 

Hangzhou, tem papel de destaque («If I 

were to say that a snake brought me to 

Hangzhou, I’m sure others might think I had 

drank too much baijiu or dropped my sanity 

somewhere in West Lake. But it’s true: I didn’t 

move to Hangzhou for the deep perfume of 

its osmanthus petals, or Jack Ma’s Alibaba. I 

moved because of a snake: Madame White 

Snake, to be precise. »).

Com uma forte ligação à cidade que lhe 

dá nome, a Shanghai Literary Review 

não se limita à sua geografia. Aceitando 

contribuições, na área da literatura, mas 

igualmente nas artes visuais e na crítica, de 

qualquer autor – desde que escreva em inglês, 

idioma único em que a revista se publica – o 

seu alcance é o de uma revista internacional, 

o que permite colocar em diálogo textos 

e outros objectos artísticos provenientes 

de contextos muito diversos, sem que 

as fronteiras geográficas ou linguísticas 

interfiram na intensidade da conversa.

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

Angola Janga é o outro nome de Palmares, 

o quilombo que nasceu no Brasil do 

século XVI, formado por fugitivos da 

escravatura, e que resistiu longamente 

quer às tropas holandesas, quer às 

portuguesas, afirmando-se como símbolo 

de luta contra a opressão. D’Salete conta a 

história deste espaço mítico numa banda 

desenhada atravessada pela consciência 

política e pela vontade de não esquecer as 

muitas lições de Palmares.

Marcelo D’Salete

Angola Janga
Polvo

Charles Bukowski

Os Cães Ladram Facas
Alfaguara

Antologia de poemas 

de Charles Bukowski, 

seleccionados por Valério 

Romão (que assina a 

introdução) a partir de 

vários livros do autor norte-

americano, alguns deles 

publicados postumamente. 

A tradução dos poemas é de 

Rosalina Marshall.

Martin Puchner

O Mundo da Escrita
Temas e Debates

Percurso geográfico e 

cronológico pela história da 

humanidade, revelando, a 

partir da análise de dezasseis 

textos fundamentais, como 

a invenção da escrita e a 

importância das narrativas 

moldaram o mundo em que 

vivemos.

Helen Zia

Last Boat Out of Shanghai
Ballantine Books

Com o subtítulo The Epic 

Story of the Chinese Who Fled 

Mao’s Revolution, este volume 

regressa a 1949, acompanhando 

as histórias de vida dos muitos 

chineses que saíram de 

Shanghai quando Mao Tsé Tung 

subiu ao poder.

Pedro Vieira

Maré Alta
Companhia das Letras

Pedro Vieira regressa aos livros 

com o seu terceiro romance, 

uma narrativa que acompanha 

o Portugal do século XX pelos 

olhos de várias personagens 

– desamparadas entre a luta 

pela sobrevivência quotidiana 

e o peso de um contexto que 

talvez não consigam abarcar na 

totalidade.

Sérgio Mah e Rui Nunes

Paulo Nozolino
INCM

O segundo volume da Série 

Ph, dedicada a fotógrafos 

portugueses contemporâneos, 

é sobre Paulo Nozolino, nome 

central da fotografia actual. 

Textos e imagens percorrem a 

obra de Paulo Nozolino desde a 

década de 1970 até ao presente.

Deana Barroqueiro

Contos Eróticos 
do Velho Testamento
Planeta

Quinze anos depois da 

primeira edição, reúnem-se 

agora num único volume 

os contos que Deana 

Barroqueiro escreveu a 

partir de leituras da Bíblia, 

numa versão revista e com 

prefácio de Maria Teresa 

Horta.


