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As vozes da rua: o novo volume da colecção Ephemera, de José Pacheco Pereira, 
reúne uma imensa amostra dos cartazes que têm marcado diversos protestos 

em Portugal. pg 4-5
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Poetas 

migrantes 
nas fábricas 
de Shenzhen. 
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B R E V E S E D I T O R I A L

«O futuro entupiu», lê-se num dos muitos 

cartazes incluídos no novo livro saído do 

arquivo reunido por José Pacheco Pereira, 

Que Força É Essa, uma edição da Tinta 

da China organizada por Helena Sofia Silva. 

Alguém desenhou as letras desse cartaz para 

uma manifestação ocorrida em 2013, no Porto, 

contra o governo de então e contra a presença 

da Troika em Portugal, mas a frase tem um eco 

desconfortavelmente duradouro e nem é preciso 

sair à rua para o sentir. As frases escritas por tantas 

mãos anónimas nos cartazes que vão marcando 

presença nas ruas, ora em manifestações 

dirigidas a um determinado governo, ora em 

protestos mais abrangentes, pelo tema ou pela 

sua universalidade, retratam um certo Portugal 

entre 2012 e o ano que agora vivemos. O muito 

que mudou e o tanto que ainda parece exigir 

mudança. Da presença da Troika aos problemas 

ambientais, dos direitos LGBTI+ à transformação 

das cidades em imensos parques turísticos onde 

é cada vez mais difícil viver, tudo isso tem reflexos 

múltiplos em descartáveis pedaços de cartão onde 

alguém decidiu inscrever algumas palavras, que 

agora nos ajudam a olhar para trás, sabendo que 

não deixamos de, nesse gesto que parece apenas 

retrospectivo, olhar igualmente para o momento 

em que vivemos. Aqui ao lado, em Hong Kong, 

também se fazem cartazes como estes e talvez 

alguém os recolha e permita que outras leituras 

para além da urgência das palavras de ordem 

venham a surgir por entre o emaranhado de letras, 

imagens e caracteres. 

Sem tempo, espaço ou oportunidade para 

palavras de ordem, nem por isso os trabalhadores 

migrantes que enchem as fábricas de Shenzhen 

(e as de tantos outros sítios) deixam de usar a sua 

voz para outros a possam ouvir. A poesia chinesa 

escrita por migrantes tem vindo a ocupar um 

espaço cada vez maior nas redes sociais onde a 

literatura também é assunto e há vários casos de 

autores, sobretudo poetas, com obra entretanto 

publicada em revistas literárias ou em livro. Nesta 

edição, detemo-nos no trabalho de alguns autores 

que trabalham ou trabalharam em Shenzhen, e 

no modo como a sua poesia reflecte a realidade 

laboral em que vivem, sendo também muito mais 

do que essa realidade laboral. Nos versos de Xu 

Lizhi (許立志) ou Guo Jinniu (郭 金牛) estão o 

desenraizamento e a estratificação social, estão 

os preços baixos dos componentes que fazem 

funcionar a tecnologia sem a qual achamos que 

não podemos viver (e o preço a pagar por tamanha 

pechincha), e estão a solidão, a melancolia e o 

desamparo que nos fazem pertencer à mesma 

espécie humana. Talvez pudéssemos não o 

esquecer.

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 G R A F I A  Y A O  F E N G

Bolsas para 
a língua 
portuguesa

Até ao próximo dia 31 de 
Outubro, estão a decorrer as 
candidaturas ao programa 
Bolsas Criar Lusofonia, 
gerido pelo Centro Nacional 
de Cultura (cnc.pt) com o 
apoio do Ministro da Cultura 
de Portugal. Os projectos 
seleccionados receberão 
uma bolsa que permite aos 
seus autores, que podem ser 
escritores ou investigadores, 
a produção de uma obra 
destinada à divulgação no 
espaço da língua portuguesa. 
São instituídas duas bolsas de 
criação/investigação literária 
que permitirão estadas de 
quatro meses em Portugal ou 
num dos outros sete países 
lusófonos. Pelo menos uma 
das bolsas será atribuída a 
um português, sendo que 
cada uma delas tem o valor 
de   3000 euros. €. Podem 
candidatar-se às bolsas de 
criação/investigação escritores 
e investigadores com obra 
publicada nos respectivos 
países e, preferencialmente, 
também fora deles. 

Festivais 
literários

A próxima edição do Hong Kong 
International Literary Festival 
decorre entre os dias 1 e 10 de 
Novembro, no território vizinho. 
Entre os convidados estão o 
autor irlandês John Boyne, 
a jornalista sino-americana 
Helen Zia e a repórter Jennifer 
Lee, conhecida pelos seus 
livros sobre a importância 
da gastronomia na cultura e 
no quotidiano. Nas mesmas 
datas, também Singapura 
recebe o seu festival literário, 
o Singapore Writers Festival, 
que este ano dedica o seu tema 
central à diversidade linguística 
e à importância da língua na 
formação da identidade e de 
uma ideia de comunidade.

José Viale 
Moutinho 
premiado

Com o livro Monstruosidades 
do Tempo do Infortúnio (Letras 
e Coisas), José Viale Moutinho 
venceu esta semana o Grande 
Prémio de Conto Camilo 
Castelo Branco, atribuído pela 
Associação Portuguesa de 
Escritores. O júri, composto 
por  Fernando Batista, José 
Manuel de Vasconcelos e Paula 
Mendes Coelho considerou 
que «estes contos de José Viale 
Moutinho, servidos por uma 
ironia mordaz numa prosa 
exigente e sadia, transportam 
a estranheza e o absurdo de 
situações resgatadas a tempos 
e atmosferas distantes, para 
outras “monstruosidades” 
destes novos “tempos do 
infortúnio”», segundo um 
comunicado divulgado pela 
APE. É a segunda vez que Viale 
Moutinho vence este prémio e 
a decisão do júri foi tomada por 
unanimidade.

America First
 

Na Avenida dos Americanos

o Mc’Donalds funciona 24 horas sem conhecer a noite 

mas o grande Trump quer que os Estados Unidos tenham 25 horas por dia 

“America First”: o país tem de correr à frente do tempo

à frente de todos os países do mundo

e o dólar tem de circular sempre verde durante as quatro estações  

No Domingo, às 11 da manhã

já está decorrer a festa de promoção para a reeleição do Presidente

Há discursos patrióticos e canções charmosas:

Precisamos de um Superman para tornar a América novamente forte   

 

Tudo é tão atraente como o gratuito almoço oferecido pelo patrocinador 

O amigo John está a louvar méritos conseguidos pelo Superman 

a mastigar uma fatia de bife bem passado

21.09.2019
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P O R  S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A

C A P A  © I N Ê S  D ’ O R E Y

AS VOZES 
DA RUA

que saíram às ruas de muitas cidades portuguesas 

em Março deste ano, na convocatória da Greve 

Climática Mundial, onde a presença juvenil se 

reflecte também no conteúdo dos cartazes. 

 A História não se faz apenas com as 

vozes de quem detém o poder ou de quem ocupa 

os espaços institucionalmente reconhecidos em 

determinado momento. O gesto de inscrever a 

própria voz no espaço público remonta às origens 

da própria democracia, aquela que os gregos 

inventaram, «o pior sistema, com excepção de todos 

Um novo volume da colecção Ephemera, de 

José Pacheco Pereira, recolhe uma imensa 

amostra dos cartazes que têm marcado 

as manifestações de rua em Portugal 

desde os anos da Troika.

A força de uma ideia ou a veemência de um desabafo 

não dependem necessariamente do suporte em que 

se inscrevem. Feitos à mão, em pedaços de cartão 

recuperados de caixas ou outros desperdícios, os 

cartazes que integram Que Força É Essa. Imagens 

de protesto e participação democrática em Portugal 

(Tinta da China), novo volume da Colecção 

Ephemera, de José Pacheco Pereira, compõem um 

importante acervo para se olhar para os últimos 

anos da vida política e social portuguesa e sobre ela 

reflectir. 

 Editado por Helena Sofia Silva, curadora 

da exposição homónima que integrou a primeira 

edição da Porto Design Biennale (PDB´19), o livro 

reúne imagens de centenas de cartazes cuja origem 

começa nas manifestações contra a presença da 

Troika em Portugal e contra o governo de então, 

em 2012 e 2013, prosseguindo, cronologicamente, 

até às recentes manifestações convocadas no 

âmbito da Greve Climática Mundial, que teve um 

eco expressivo em Portugal, sobretudo entre os 

estudantes. Na introdução que contextualiza as 

imagens aqui publicadas, registando cartazes feitos 

de modo artesanal e com um carácter sempre único, 

Helena Sofia Silva explica que «falamos de um sujeito 

produtor colectivo, mas também de um objecto 

histórico singular, precário, efémero, cujo resgate e 

memória dependem da atenção e consciência dos 

seus contemporâneos.» Esses objectos históricos 

singulares puderam ser visto nas ruas, no momento 

para o qual foram criados, e podem ser vistos 

no arquivo que agora integram, nomeadamente 

por investigadores das mais diversas áreas, mas 

a sua publicação em livro configura um outro 

modo de lhes dar vida, permitindo que os leitores 

abarquem num mesmo objecto uma miríade de 

vozes, intenções, queixas e vontades, bem como 

uma série de documentos que permitem traçar 

muitas linhas sobre a vida sócio-política portuguesa 

contemporânea. 

 O governo chefiado por Pedro Passos 

Coelho, que deu origem às primeiras manifestações 

aqui representadas, já não existe. O que resta das 

reivindicações desses protestos? Uma história linear 

e resumida aos factos noticiosos indicaria que, 

terminado o governo, anulada a Taxa Social Única 

que serviu de mote às idas para a rua e afastada a 

presença da Troika em Portugal, nenhum destes 

cartazes mantém a sua razão de ser e o arquivo 

é o único lugar onde os arrumar. Olhando para 

as frases dos cartazes, onde se reclamam direitos 

laborais, acesso aos serviços públicos para todos 

ou emprego sem precariedade, percebe-se que 

o caso não estará encerrado. Sobretudo, quando 

palavras de ordem com conteúdos semelhantes, 

ou decorrentes, voltam a surgir em manifestações 

posteriores, já com outro governo. Estamos, 

portanto, perante documentos que ajudam a 

identificar uma cronologia muito concreta, mas 

igualmente perante elementos que nos permitem 

reconhecer o ar do tempo, um contexto mais amplo 

– e com ecos internacionais, como se vê em cartazes 

que fazem referência a Donald Trump, por exemplo. 

Às manifestações organizadas pelo colectivo Que 

Se Lixe a Troika juntam-se imagens de protestos 

feministas, onde a indignação perante as sentenças 

de um juiz português sobre a violência doméstica 

faz igualmente eco de situações ocorridas noutros 

países, Marchas LGBTI+, que têm vindo a exigir 

direitos relacionados com a orientação sexual, 

com a identidade e o género ao longo dos últimos 

vinte anos, desfiles de comemoração do 25 de Abril, 

que anualmente enchem a Avenida da Liberdade, 

em Lisboa (e onde têm marcado presença os 

cartazes de um colectivo intitulado Toupeiras, 

bem documentado neste livro), manifestações 

os outros», como canta Sérgio Godinho, igualmente 

autor do verso que os responsáveis por este livro 

escolheram para título. As imagens aqui reunidas 

documentam isso mesmo, uma vontade colectiva 

de falar feita de muitas vontades individuais que se 

encontram na rua, longe dos lugares onde quem 

legisla e decide costuma tomar assento, mas perto 

de uma certeza que se faz sentir de modo particular 

nestas imagens: as vozes contam todas e qualquer 

tentativa de perceber o mundo, ou parte dele, passa 

inevitavelmente por escutá-las.

O PORTO NÃO SE VENDE, PONTO!, PORTO, SETEMBRO 2017 ©JULIANO MATTOS (ATIVISMO DIGITAL)
  GREVE FEMINISTA INTERNACIONAL, PORTO, MARÇO 2019 ©INÊS D’OREY

  MARCHA DAS MULHERES, PORTO, 2017 ©ARQUIVO EPHEMERA   COLECTIVO AS TOUPEIRAS, LISBOA, 25 DE ABRIL 2017 ©INÊS D’OREY

  QUE SE LIXE A TROIKA, PORTO, MARÇO 2013 ©INÊS D’OREY

 HELENA SOFIA SILVA (ED.)
QUE FORÇA É ESSA
TINTA DA CHINA
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P O R   S T A C E Y  Q I A OC R Í T I C AE M  F O C O

Poetas na linha 
de montagem

Um parafuso caiu no chão

Nesta noite escura de horas extraordinárias

Mergulhando verticalmente, tinindo levemente

Não vai atrair a atenção de ninguém

Assim como da última vez

Nma noite como esta

Quando alguém mergulhou no chão

in «Um parafuso caíu no chão», de Xu Lizhi (許立志 )

E
m 2010, treze trabalhadores da Foxconn 

de Shenzen, o maior fabricante de 

produtos electrónicos do mundo, 

bem como o maior produtor de 

componentes da Apple, atiraram-se das janelas 

dos edifícios da fábrica. A onda de suicídios 

provocou grande controvérsia sobre as condições 

dos trabalhadores, sobretudo os migrantes 

vindos das áreas rurais de várias partes da 

China. No gigantesco complexo conhecido como 

Foxconn Town, a vida destes operários enfrenta 

ambientes perigosos para a saúde, longas horas 

de trabalho, salários muito baixos e repetições 

entorpecentes na linha de montagem, tornando-

se insuportável. Xu Lizhie, autor do poema citado 

no início deste texto e trabalhador da Foxconn, 

descreveu-se a si e aos seus colegas de trabalho 

como os «Guerreiros de Terracota da linha de 

montagem».

 Para impedir o suicídio dos 

trabalhadores, a Foxconn instalou redes do lado de 

fora de vários dos edifícios do seu complexo – são 

cerca de 3.000.000 m2 de rede –  para amparar os 

corpos em queda... Além disso, a empresa realizou 

várias sessões de “reforço moral”, para aumentar 

os níveis de felicidade, obrigando os trabalhadores 

a prometerem que não acabariam com as suas 

próprias vidas dentro da fábrica (sobre o que se 

poderia passar no exterior, nada a acrescentar). 

Os trabalhadores mantêm os seus níveis de 

infelicidade e as tragédias continuam a acontecer. 

Na véspera do Dia Nacional, em 2014, Xu Lizhi, 

então com vinte e quatro anos, saltou do décimo 

sétimo andar de um prédio de escritórios perto da 

fábrica da Foxconn, abraçando o mergulho vertical 

inscrito no seu poema. E cumpriu a cláusula de 

não o fazer dentro da fábrica.

 Na sua curta vida, Xu escreveu centenas 

de poemas que publicou no seu blog, uns 

mais líricos, outros mais experimentais, todos 

retratando aspectos do seu pensamento sobre a 

vida. Num país onde o crescimento económico 

se rege pela necessidade de manter o estatuto 

de “fábrica mundial”, a luta e a miséria de cerca 

de 300 milhões de trabalhadores migrantes 

continuam a ser praticamente invisíveis. Com 

palavras dolorosas, Xu aponta o fracasso do seu 

país no poema «Engoli uma lua de ferro»:

Engoli uma lua de ferro

Eles dizem que era uma unha

Engoli esse esgoto industrial, essas formas de 

desemprego

Curvada sobre máquinas, a nossa juventude 

morreu jovem

Engoli a agitação, a miséria

Pontes pedonais engolidas, vida coberta de 

ferrugem

Não engolir mais

Tudo o que eu engoli transborda da minha 

garganta

E medra na terra dos meus ancestrais

Num poema vergonhoso.

 A lua, uma das imagens recorrentes 

da poesia chinesa, remeterá aqui para a auto-

erosão do ser humano e o fim abrupto da vida de 

Xu Lizhi é uma ilustração trágica desta metáfora, 

bem como do destino de tantos trabalhadores da 

China actual. Noutros tempos aclamados como 

líderes do país e “forças produtivas avançadas” 

O rebento abre lentamente

Lentamente, muito devagar. Para a minha filha 

chegar à terceira classe

Precisa de nove anos de

Água corrente comigo, dia e noite

Numa terra estrangeira, tudo pelo que passei 

vale a pena

Voaram os gansos selvagens

Aprendo com as aves migratórias, pratico a 

mudança, agarro-me a um barco no quarto 

alugado

Ser um vagabundo deitado na cama

Rio e lago, tentei a profundidade

Apenas para encontrar dois riscos

Pobreza

E

Doença

Infelizmente,  as coisas nunca permanecem iguais

da sociedade, os operários industriais de hoje 

transformaram-se numa das comunidades mais 

exploradas da China. No caso particular da 

Foxconn, os trabalhadores são forçados a cumprir 

horas extra muito frequentes, alegadamente 

de modo voluntário, mas sem dúvida que o 

voluntarismo terá uma explicação nos salários 

básicos muito baixos, tal como já foi referido mais 

do que uma vez em artigos publicados em People.

cn, Hexun.com ou TV.Sohu.com, entre vários 

outros sites noticiosos. Na linha de montagem, 

repete-se o mesmo procedimento milhares de 

vezes por dia e não há permissão para conversar 

ou estabelecer qualquer tipo de comunicação 

com os colegas enquanto se trabalha. 

 As pessoas que deixam as suas aldeias 

e vilas no campo, deslocando-se para as grandes 

cidades, fazem-no com a esperança de encontrar 

uma vida melhor, mas acabam enredadas em 

contratos de trabalho e práticas laborais muito 

injustas e difíceis de suportar. Afastados das 

suas geografias de origem e sem experiência 

profissional qualificada, estes trabalhadores são 

vistos como estrangeiros no seu país. Para alguns 

deles, escrever poesia transforma-se num escape 

da vida quotidiana, marcada pelo stress e pela 

falta de um sentido.

 A poesia dos trabalhadores migrantes 

surgiu, enquanto corpo poético tangível, com as 

primeiras vagas de migração, nos anos 90 do século 

passado. Várias revistas literárias começaram a 

ser publicadas nessa altura com o propósito de 

dar a ler estes poemas a um público mais vasto, 

como foi o caso da Trabalhador Migrante, de 

Foshan, ou da Poeta Operário, de  Huizhou. Nesta 

poesia, composta por vozes muito diversas, mas 

ainda assim formando um corpo reconhecível, 

a injustiça social, o sofrimento e as muitas lutas 

diárias de quem vive no fundo da pirâmide 

social são temas recorrentes. Os poetas usam as 

palavras para dar voz a centenas de milhões de 

trabalhadores migrantes cuja existência é muitas 

vezes esquecida, e para revelar o lado sombrio de 

uma sociedade a que tantas vezes fechamos os 

olhos.

 Um enorme grau de acutilância 

nas observações e na crítica feita em modo 

poético também se encontra nas obras de outro 

conhecido poeta e trabalhador migrante, Guo 

Jinniu (郭 郭郭), cujas obras foram apresentadas 

na última edição da publicação Poesia Chinesa 

e Ocidental, publicada (apenas em chinês) 

pela Fundação Macau e pelo Comissão de 

Criação de Poesia da Associação de Escritores 

de Guangdong. Natural da zona rural de Xishui, 

província de Hubei, Guo foi para Shenzhen com 

vinte e poucos anos, garantindo vários empregos 

para conseguir sustentar-se: trabalhou como 

vendedor ambulante, construtor, oleiro, operário 

da Foxconn e fiel de armazém. Os seus poemas 

têm frequentemente a dureza desta vida de 

múltiplos trabalhos precários como fonte de 

inspiração e matéria-prima. Em «Microfone 

de Wang Mei» , Guo Jinniu descreve uma cena 

em que alguns inspectores urbanos, furiosos, 

destroem barracas e pequenas construções de 

rua com a missão de “embelezar a aparência da 

cidade”: 

Neste momento, a cidade não tem

Montanhas

Nem flores silvestres, ou fragrância. Nenhuma 

abelha ou onda. O que mais me entristece

Não é isso

Mas ter de assistir ao espectáculo dos inspetores 

urbanos assassinando melancias

O microfone de Wang Mei, fala, fala!

As melancias deixaram uma poça de sangue na 

beira da estrada, como uma queda

O vendedor ficou para ali, com

Feridas e impossibilidades.

Em «O rebento abre lentamente», o sujeito 

poético compara-se às aves migratórias e retrata 

uma vida turbulenta, atormentada pela pobreza 

e pela doença:

 Poemas como estes, directos no 

modo como abordam os temas, e muitas 

vezes carregados de uma espécie de sombra 

permanente, dão aos leitores a oportunidade de 

mergulhar no universo íntimo de um sector da 

sociedade tantas vezes ignorado, mas a poesia 

dos trabalhadores migrantes não se encerra nessa 

abordagem, ou não passaria de documento. Isso 

mesmo explica Guo Jinniu, falando sobre a ideia 

da narrativa de uma sub-classe social, numa 

entrevista ao jornal Yangcheng Evening News, 

depois de ganhar o Prémio Internacional de 

Poesia Chinesa do ArtsBJ.com: «A situação dos 

trabalhadores migrantes é apenas uma questão 

de sobrevivência? Não. Se não tivermos atenção 

ao outro, e esse é o grande dilema espiritual, 

aquilo que escrevemos passa a ser apenas uma 

lista de queixas cheia de lugares-comuns sobre 

a dor e o sofrimento. A narrativa da sub-classe 

é uma construção apoiada em dilemas, quase 

como construir uma torre para baixo.» Nos versos 

de muitos destes autores estão as histórias, as 

emoções, os fragmentos de vida e a natureza 

humana, umas vezes surpreendente, outras 

despedaçada, tal como acontece na obra de 

outros poetas, sem nenhuma relação com este 

universo social.

GUO JINNIU XU LIZHI
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ra refeição da irmã, do cunhado e das sobrinhas; 

lavar as roupas nas águas frias do rio. Tinha ainda 

de costurar as roupas, bordar e manejar a roda de 

tecer. Teve ainda de aprender a preparar os seus 

próprios sapatos e da restante família, prepa-

rando a madeira e cozendo tiras de couro. Tinha 

ainda de dar de comer a um porco que tinham 

no quintal, cortar o bambu para secar, regar as 

verduras do quintal da casa; por a mesa, servir o 

jantar, levantar a mesa, lavar as loiças; costurar 

a roupa miúda e adormecer as meninas, depois 

de lhe apertar as faixas dos pés, para que estes fi-

cassem pequenos e elegantes, e pudessem mais 

tarde encontrar um marido rico. Segundo um 

costume chinês, o pé-de-lótus deveria ser o mais 

pequeno possível, quem não conseguisse ter um 

pé ligado conforme a tradição ficaria solteira para 

o resto da vida. Ainda acompanhava Huang, o 

pescador, carregando o peixe para o Mercado do 

Patane e na Rua do Tarrafeiro, no centro de Ma-

cau. Assim passaram muitos anos, agradecendo 

com trabalho e humildade, a enxerga onde dor-

mia num quarto diminuto, com a janela entaipa-

da e por onde quase não entrava luz.  

Um dia, Huang, o pescador chegou satisfeito - a 

pescaria tinha corrido bem. Chamou a família 

para que o ajudassem com as redes. Yeh Hsien 

encantou-se com um pequeno peixe de barba-

tanas vermelhas e os olhos dourados, que ainda 

respirava. O pescador não era muito afectuoso 

com ela, mas naquele dia estava feliz, ofereceu-

-lhe o peixe que ela colocou de imediato numa 

vasilha com água. Acontece que o peixe cresceu 

e cresceu, já mal se mexia dentro daquele aquá-

rio mal improvisado. A jovem sentiu pena dele e 

resolveu lança-lo nas águas do rio, junto à casa, 

onde todos os dias o visitava para lhe levar restos 

de comida. Estava cada vez maior. O peixe reco-

nhecia a sua figura e, se não houvesse mais nin-

guém por perto, nadava até à margem, confiante 

a gradecido. Criaram uma relação quase íntima. 

Ela falava da sua vida, ele parecia ouvir. A irmã, 

Pó, apercebeu-se dessa relação. De tempos-a-

-tempos, também se aproximava das águas, mas 

o peixe nunca aparecia. Sentiu-se desconsidera-

da e ganhou uma raiva interior que pedia vingan-

ça. Pediu à meia-irmã que despisse as roupas que 

habitualmente usava, para tirar a medida para 

novos trajes. Um dia que ela saiu para o mercado, 

colocou o vestido de Yeh Hsien, soltou os cabelos 

como ela, e aproximou-se das águas. Enganado 

por tal figura, o peixe de barbatanas vermelhas e 

olhos dourados deitou a cabeça de fora. Quando 

se apercebeu do engano, já Pó lhe tinha cravado 

uma faca. Um peixe enorme, com mais de dez pés 

de comprimento, alimentou a família por dias. As 

espinhas e os restos do animal foram enterrados 

num monte de terra nas traseiras do canavial.  

Yeh Hsien voltou uma e outra vez à margem do 

rio, mas o seu amigo não aparecia. Primeiro es-

tranhou, depois chorou a sua ausência, com o 

mesmo nó na alma que se sente pela perda de 

um familiar. Foi quando lhe surgiu numa barca, 

homem farrapento, de longas barbas brancas, ro-

deado de aves marinhas.

- Não procures nas águas quem já cá não vive. 

Agora, o peixe só poderá nadar no teu peito… 

Disse o velho misterioso, que logo lhe contou a 

maldade da filha de Wu, Pó. E acrescentou: 

- Desenterra as espinhas e leva-as para o teu quar-

to. Não esqueças, tudo o que lhe pedires, o peixe 

mágico te dará! 

Yeh Hsien seguiu as palavras do homem, não pela 

magia dos desejos, mas por amor ao peixe.

O baile 

Quando chegou o Novo Ano Lunar Chinês, a jo-

vem esteve ao serviço da família – limpou e arru-

mou e decorou a casa com flores, cortou o cabelo. 

Era preciso dar as boas-vindas aos deuses do Céu 

e da Terra, e assim atrair uma vida longa e feliz. No 

fim dos festejos, na primeira noite de Lua Cheia, 

haveria uma grande festa popular no centro da 

ilha. Como rezava a tradição, as pessoas levariam 

as suas lanternas coloridas para serem lançadas 

nos ares. Yeh Hsien era já uma jovem casadoura, 

estava entusiasmada com o festejo. Acabou de 

confecionar um vestido novo, bem simples, mas 

de acordo com a tradição – vermelho. Acreditava 

que a cor iria atrair a sorte e o amor. Mas chegado 

o dia, a filha de Wu, Pó1, não a deixou ir à festa 

por considerar que estava andrajosa e iria enver-

gonhar a família. Chorou muito. Com o seu novo 

vestido vermelho, de cabelo arranjado com uma 

flor, Yeh Hsien sentia-se bonita, mas não poderia 

dançar nas festas do Novo Ano. Restava-lhe colo-

car a lanterna vermelha junto à sua janela e pen-

sar com calma nos seus desejos para o novo ano. 

Pegou num papel vermelho – que representava o 

fogo e o sucesso, e num pequeno frasco de tinta 

preta – cor que representava a água e a sabedoria. 

Na cabeça, tinha muito que pedir, mas naquele 

momento só uma coisa lhe ocorreu: 

- Desejo um lindo vestido e uns sapatos para dançar.

Dependurou o papel na soleira da porta do quar-

to. Foi quando todo aquele pequeno espaço se 

iluminou a ponto de a cegar. Ao recuperar a vista,  

viu à sua frente um fabuloso cheongsam, um lon-

go vestido vermelho, com pássaros bordados em 

oiro, uma touca de pedras em jade para os cabe-

los, e uns sapatos em seda…

- O que aconteceu aqui…? 

Questionou-se a jovem, ainda a tremer, com as 

mãos sobre a boca a disfarçar o espanto. Lem-

brou-se então do velho farrapento de longas 

barbas: tudo o que lhe pedires, o peixe mágico te 

dará! 

Na sua cabeça assomou a imagem de um peixe de 

barbatanas vermelhas e olhos dourados. Chorou 

num misto de saudades do seu amigo e de ale-

gria. Depois vestiu o seu traje de encanto, pintou 

os lábios com uma tinta obtido da flor de cárta-

mo e partiu para a festa. Ouvia-se muita música. 

Ali estavam reunidas todas as gentes da ilha de 

Taipa. A chegada da Yeh Hsien não passou des-

percebida. Elegante, cabelos compridos, pele cor 

de açúcar mascavo, despertou logo a cobiça dos 

mais jovens. E ela não se fez rogada, dançou e ro-

dopiou como se precisasse de gastar todas as suas 

energias em uma noite só. Mas num dos cantos 

da praça havia um forasteiro ocidental, um ho-

mem alto, com uniforme militar branco, que a 

seguia com os olhos. Por fim, aproximou-se, ofe-

receu-lhe uma laranja da sorte – uma tangerina 

– e sossegou-a: 

- Não tenhas medo. Sou oficial da Marinha Por-

tuguesa. Filho do Governador de Macau. Percebes 

português? Sabes que és a mulher mais bonita que 

vi na minha vida…?

Não falava português, mas percebia um pouco. 

Baixou os olhos e sorriu timidamente. Entende-

ram-se. É que as coisas bonitas da vida não preci-

sam de ser traduzidas, ou então era magia do pei-

xe. E nessa noite rodou e rodopiou com o jovem. 

Dançaram, tocaram-se, abraçaram-se, entrela-

çaram as mãos, os braços… comeram bolinhos 

em forma de lingotes de ouro, beberam sumos, 

dançaram. E porque já toda a gente olhava o par 

romântico, também a filha de Wu, Pó, lançou os 

seus olhos de cobiçosa…

- Aquela mulher… parece a… Yeh Hsien!

Exclamou ela mal acreditando no que viam os 

seus olhos. Também a jovem sentiu os olhos da 

sua irmã mais velha. Era meia-noite. Entendeu 

que era hora de partir… Quando estalaram os 

panchões e o fogo-de-artifício iluminou os céus 

chamando a atenção de todos, largou os braços 

do jovem oficial e correu para casa com tal pressa 

que perdeu um dos sapatinhos… 

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

C O N T O    

J O Ã O  M O R G A D O

I L U S T R A Ç Ã O

Yeh Hsien,
 a cinderela de Macau

Nota: 
A mais antiga versão escrita de “Cinderela” 
terá sido chinesa e tirada de “Yuyang 
Tsatsu”, um livro de mágicas e contos 
sobrenaturais. A obra foi escrito por Tuan 
Ch’eng-shih, que morreu no ano 863 da era 
cristã - história que já lhe terá sido contada 
por uma velha serva da família.  
Este conto pega na nessa versão original 
de Yeh Hsien e o peixe mágico para o 
transportar para Macau, dando-lhe uma 
roupagem diferente e um final original…

U 
Li era um grande proprietário de 

terras junto ao rio, na W Areia Preta. 

Um homem alto e forte, mas que 

teve azar no jogo e nos amores. 

Primeiro perdeu grande parte das colheitas 

numa grande tempestade, depois perdeu grande 

parte dos terrenos a jogar aos dados em apostas 

clandestinas. Os deuses estavam tão zangados 

com ele que lhe levaram a mulher por doença. 

Restou-lhe uma filha, Pó, e um punhado de 

terras. Mas como a filha não o queria ajudar na 

trabalhosa vida do campo, tratou de se casar com 

um pescador da ilha da Taipa e sair de casa. 

Wu entendeu por bem tomar uma nova mulher, 

da qual teve Yeh Hsien. Durante uns tempos, tra-

tou de a colocar a dormir debaixo da sua cama; 

para brincar, ofereceu-lhe uma malga de porce-

lana já partida; e deu a conhecer o seu nome aos 

antepassados, com ofertas de arroz e queima de 

paus de incenso. Quando cresceu, todos comen-

tavam à boca grande que, era a menina mais bo-

nita das ilhas de Macau. 

Orgulhoso, Wu sentiu que estava de novo aben-

çoado pelos deuses, pelo que apostou nos dados 

o dinheiro da colheita de arroz. Perdeu. Depois 

apostou as terras que lhe restavam na margem do 

rio e perdeu de novo. A sua jovem esposa adoe-

ceu e foi levada pelos deuses. A Wu Li nada mais 

restava que a vergonha. Assim que, aquando das 

Festas da Lua, pôs fim à sua vida, deixando órfã a 

menina mais bonita das ilhas. 

Yeh Hsien foi viver com a sua meia-irmã, Pó, o seu 

marido, Huang, e as suas duas filhas. Levou con-

sigo a tristeza e umas roupitas gastas, coisa pou-

ca. Levou também a sua energia. Para compensar 

aquele lugar debaixo de tecto, a órfã aprendeu a 

ser dedicada, a deitar-se tarde e a acordar cedo 

para seus deveres. Ir buscar água ao poço, cortar 

a lenha para acender a lareira e tratar da primei-
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A noiva 

Quando a família chegou a casa, estava Yeh 

Hsien a dormir serenamente no seu quarto. Pó 

sorriu. Tudo não tinha passado de uma ilusão. 

Nos dias seguintes chegou-lhes a notícia de que 

militares do exército português procuravam na 

ilha uma mulher pela qual se tinha apaixonado 

o filho do Governador. Uma mulher que a todos 

deslumbrara com o seu cheongsam vermelho, 

mas, sobretudo, com o brilho do seu olhar. Nin-

guém parecia saber do seu paradeiro, do seu 

nome sequer. Tudo o que tinham era um sapa-

tinho per dido… Perguntavam, questionavam, 

mas ninguém tinha a resposta que procuravam. 

Quando se aproximaram da casa de Pó, esta ves-

tiu as suas filhas com as suas melhores roupas, 

talvez o filho do Governador português se apai-

xonasse por uma delas e esquecesse a mulher 

misteriosa. Mas o oficial não se encantou por 

elas. Pó insistiu. Os militares ainda experimen-

taram o sapatinho encontrado nos pés delas, 

mas era grande demais.

Elas tinham os pés pequenos e deformados de 

terem sido tão enfaixados desde crianças. Já 

se preparavam para partir, quando uns olhos 

brilhantes chamaram a atenção no esconso da 

casa. 

- Quem é esta mulher?

Pó colocou-se à sua frente como que a esconde-la 

do mundo, mas os militares afastaram-na e trou-

xeram a rapariga andrajosa para junto do filho do 

Governador. 

- Não preciso do vestido vermelho, nem do touca-

do, para reconhecer a tua beleza…

Disse ele, pegando-lhe na mão. Ela baixou os 

olhos e sorriu timidamente. Ainda assim, colo-

caram-lhe o sapatinho perdido no pé… serviu 

perfeitamente. Todos ficaram encantados. Enrai-

vecida, Pó mostrou o seu desagrado

- Mas ela tem o pé tão grande, tão feio… já os pés 

das minhas filhas…

Ninguém lhe deu atenção. Afastaram-na. Só ha-

via olhos para Yeh Hsien. O filho do Governador 

estava encantado. Falava muito nervoso e um dos 

seus homens traduzia:

- És a mulher mais bonita do mundo. Quero levar-

-te para Portugal, para Europa, para um novo o 

mundo… o meu barco vai partir esta noite, estarei 

ausente por uns meses, mas regresso. Casas comi-

go?…

Yeh Hsien respondeu com os olhos. Nem preci-

sou de palavras. Pó não apreciou esse pedido de 

casamento que a levaria para bem longe da ilha 

de Taipa, para “para Portugal, para Europa, para 

um novo o mundo”. Um mundo que sabia existir 

mas que não estava ao alcance dos seus pés. Ti-

nha a grilheta da sua condição, um marido pesca-

dor, duas filhas que cheiravam a peixe. Que mais 

podia sonhar? Que agora a sua meia-irmã pudes-

se ter todos os sonhos que ela perdera, era algo 

que não podia conceber. Sentiu-se frustrada com 

a vida que os deuses lhe tinham reservado e ciu-

menta do sorriso franco da irmã. Se ela partisse, 

quem se levantaria de manhã para lhe acender o 

lume, preparar a comida, lavar a roupa, tratar das 

filhas…?

- Quem julgas tu que és? Não te iludas. Os milita-

res brancos prometem casamento a todas as mu-

lheres bonitas que conhecem. Achas que o filho 

do Governador iria casar com uma pobre órfã de 

Macau? Nunca. Nunca casará contigo… nunca te 

levará a qualquer lugar…

Era isto que lhe repetia vezes sem fim, dia após 

dia. Yeh Hsien mostrava-se triste. Dizia que o 

amava, que queria navegar no seu barco, nos seus 

braços, no seu amor. Mas Pó, insistia:   

- Tu precisas é de conhecer um rapaz cá da ilha, 

casar, ter filhos… deixa-te de sonhos!!

Num daqueles dias, Pó convidou um vizinho para 

jantar, um outro pescador chamado Shui, o tarra-

feiro, mais velho que ela. Convidou-o para jantar 

nesse dia e nos seguintes. Passou a ser visita re-

gular na mesa de família, dividiam o pouco que 

tinham, arroz, uns rebentos de feijão e bambu, 

cogumelos secos. Por vezes um queijo de soja. 

O convidado trazia peixe, e uma vez por semana 

um ovo de mil anos – um custoso ovo de pato, 

conservado em palha, cal, sal e ervas aromáticas, 

que dava um dourado à casca e o deixava negro 

por dentro. Yeh Hsien adorava aquela iguaria. Era 

a sua maneira de lhe agradar. Sentava-se ao seu 

lado enchia-lhe o copo de água, partia-lhe o pão, 

sorria-lhe.

-Shui é o homem certo para ti. Tem dois barcos. 

Uma pequena casa que herdou dos pais. Mora 

aqui ao lado. Seremos uma  só família…

O convidado regressou noite após noite, com o 

seu cheiro de rio, com o seu cheiro de peixe. Foi 

ficando á lareira, bebendo com Huang, de quem 

era muito amigo, falando das pescarias de gran-

des peixes que um dia haveriam de ter, do muito 

dinheiro que iriam ganhar. Falando de como se-

riam ricos um dia. Mais ricos que o filho do Go-

vernador. Sim, certamente bem mais ricos que o 

filho do Governador, repetiam eles em voz alta. 

Um dia teriam uma boa casa, e as suas mulheres 

lindas roupas. Por falar nisso…

- Yeh Hsien, onde conseguiste aquelas roupas ca-

ras? O toucado? Os sapatos?

Questionou o pescador. A jovem baixou os olhos, 

sem saber o que responder. Na sua simplicidade, 

acabou por confessar: 

- Foi milagre dum peixe mágico de barbatanas 

vermelhas...

Eles todos riram - “um peixe mágico” - julgaram 

que estava a ficar doida. Por certo, alguma caixa 

perdida nas águas do rio… Não ligaram às suas 

palavras. A jovem suspirou de alívio, mas enten-

deu que era melhor guardar fora de casa os seus 

bens e as espinhas do peixe. Recolheu tudo numa 

caixa e enterrou-a junto do rio, onde por certa 

andaria o espírito do seu amigo mágico de olhos 

dourados. Assim estaria tudo mais seguro.  

Com o tempo, Shui já era da casa. A cada dia, 

estava mais confiante e ocupava mais espaço, 

trazia mais presentes, rebuçados de gengibre e 

pequenas coisas artesanais. Valiam mais pela 

lembrança, pela atenção. Por seu lado, Yeh Hsien, 

que tinha um quarto pequeno com uma janela 

entaipada que lhe reduzia os horizontes, foi-se 

acomodando ao encosto, a estas pequenas aten-

ções, pois nunca tivera nenhumas. Passados uns 

dias, sem aviso, um tufão enorme abalou as ilhas. 

A chuva e os ventos mostraram a fúria da natu-

reza. Nada parecia acalmar os deuses. Impedido 

de ir para o mar, também Shui veio a casa para 

a proteger. Colocou-lhe o braço por sobre o om-

bro, acendeu incensos e rezou com ela. Foi talvez 

o primeiro abraço da sua vida de órfã, pensou. 

E desde o tempo de seu pai, Wu, nunca se tinha 

sentido tão protegida. Desse passado, regressa-

ram também outras memórias. O dormir debaixo 

da cama, como símbolo de humildade, pois seu 

pai queria que ela estivesse ao serviço dos outros 

antes que dela mesmo; a malga de porcelana já 

partida que lhe oferecera para brincar, para que 

entendesse desde cedo os serviços que lhe esta-

vam destinados, cuidar da casa e da sua família; 

e também o facto de a ter apresentado aos seus 

antepassados com oferendas, assinalando que 

seria ela a dar continuidade à sua família. Du-

rante os dias da tempestade, meditou sobre tudo 

isto. Quando regressou o sol, o céu mostrou-se 

imenso, mas ela, temerosa, fechou-se nos seus 

pensamentos, olhou-o pela janela que permane-

cia entaipada – os seus horizontes acabavam ali. 

O tempo passou ... 

A lágrima 

Diz-se que o Buda Siddhartha Gautama nasceu 

com uma mão apontada para o céu e a outra 

apontada para a terra. Terá dito: “no céu e na 

terra, eu sou o rei.” Tais palavras fizeram tremer 

a terra e nove dragões cuspiram água para lavar 

seu corpo. Por isso, o dia do seu aniversário2 é 

dedicado à limpeza de todas as imagens do Buda 

existentes nos templos de Macau e das ilhas. 

Huang e Shui foram com os restantes pescado-

res até ao templo do Kuan Tai, perto do Largo do 

Senado, para as festividades do “Banho do Buda” 

- as mulheres, vestiram os seus fatos tradicionais 

e levaram flores. Todos queriam pedir o dom 

da renovação das suas vidas, que andavam tão 

castigadas pelos deuses. Foi um dia de festa, de 

comida, de muita bebida e dança. Quando re-

gressaram a casa tinham uma surpresa. Havia 

militares e o filho do Governador estava de volta 

com a sua farda militar branca, com o seu ar de 

príncipe, esperando pela sua noiva – a mulher 

mais bonita das ilhas de Macau. Mas o oficial 

encontrou Yeh Hsien agarrada ao braço do vizi-

nho, o tal tarrafeiro que tinha dois barcos, e uma 

pequena casa herdada de seus pais, ali mesmo 

ao lado. A jovem baixou os olhos mas desta vez 

não sorriu. Pelo contrário, deixou escapar uma 

lágrima, deixou escorrer um sonho.

O desejo 

De tempos-a-tempos, uns militares traziam a Yeh 

Hsien, envelopes com fotografias de Nova Iorque, 

Viena, São Petersburgo, Jaipur, Casablanca… o fi-

lho do Governador, nunca aparecia. Era ele que 

tirava as fotos e escrevia nas costas de cada foto-

grafia:

我为你看到了这个世界 – vejo o mundo por ti.

Guardava as fotos numa gaveta, escondidas 

numa caixa. Quando tinha tempo, gostava de as 

olhar e de se imaginar naqueles lugares. Quero 

levar-te para Portugal, para Europa, para um 

novo o mundo… Depois acordava do sonho e 

voltava ao seu trabalho.

Não podia perder tempo, até porque ainda ti-

nha de ir buscar água ao poço, cortar a lenha 

para acender a lareira e tratar da primeira re-

feição do marido e dos filhos; lavar o chão da 

casa e as roupas no rio de águas frias, costurar 

roupas velhas, bordar roupas novas; aprontar 

os seus próprios sapatos e da restante família, 

preparando a madeira e cozendo tiras de cou-

ro. Tinha ainda de dar de comer às galinhas 

que tinham no quintal, cortar o bambu para 

secar, regar as verduras do quintal da casa; por 

a mesa, servir o jantar, levantar a mesa, lavar 

as loiças; costurar a roupa miúda e adormecer 

o filho. Ainda acompanhava Shui, o pescador, 

carregando o peixe para o Mercado do Patane e 

na Rua do Tarrafeiro, no centro de Macau. O seu 

homem tinha perdido os sorrisos, já não lhe en-

chia o copo de água, nem lhe partia o pão, nem 

trazia pequenas prendas artesanais. Continua-

va a beber com Huang, o pescador. Era um bom 

homem, só que agora bebia demais…  

Um militar português veio encontrá-la a lavar o 

chão. Entregou-lhe uma nova encomenda. Yeh 

Hsien limpou as mãos num avental sujo, abriu o 

pacote com nervosismo, com os dedos vermelhos 

da água fria, e lá de dentro tirou uma quantidade 

enorme de fotografias. Tal como em todas as ou-

tras fotos, estas diziam:

我为你看到了这个世界 – vejo o mundo por ti.

Deixou escapar uma lágrima, endireitou as cos-

tas, colocou a mão sobre a barriga grande – espe-

rava já o segundo filho -, e suspirou:

- Queria ver mundo pelos meus olhos, a teu lado…

Esse era o seu desejo. Um desejo impossível de 

realizar sem magia. Um dia ela voltara às mar-

gens do rio para desenterrar uma caixa com as 

espinhas do seu peixe de barbatanas vermelhas 

e olhos dourados, mas o tufão tinha enfurecido 

as águas, sulcado as terras, levando tudo na sua 

fúria - até a caixa que ali tinha guardado com 

as espinhas do seu peixe mágico, realizador 

dos seus dos desejos. Foi quando passa no rio 

uma barca com um homem farrapento, de lon-

gas barbas brancas, rodeado de aves marinhas. 

Chamou por ele, mas este não respondeu. Limi-

tou-se a seguir o seu caminho de água, calma-

mente. Ela regressou ao seu mundo, ao mundo 

que via de uma janela entaipada.

> > > C O N T O    

S É R G I O  C O R R Ê A  D E  S I Q U E I R A
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Navegar é preciso

https://www.instituto-camoes.pt/

Entre os vários recursos que disponibiliza, 

a página do Instituto Camões guarda num 

dos seus espaços uma série de exposições 

temáticas que podem ser um óptimo recurso 

didáctico-pedagógico ou simplesmente fonte 

de conhecimento sobre alguns assuntos. 

Entrando na página geral desta instituição, 

um link intitulado Centro Virtual permite 

chegar ao apartado das exposições virtuais 

e percorrer, a partir daí, uma extensa galeria 

que inclui mostras sobre Fernão Mendes 

Pinto, a língua portuguesa no mundo ou 

a arte da azulejaria em Portugal. Uma 

das exposições disponíveis é dedicada à 

Clepsidra, de Camilo Pessanha, e a sua 

criação está ligada às comemorações do  70°. 

aniversário da primeira edição desta obra 

organizadas pelo Instituto Português do 

Oriente, que convidou Pedro Barreiros para 

expôr as suas criações a partir de Pessanha. 

Lê-se no site:

«Sendo do nosso conhecimento que os 

poemas de Camilo Pessanha têm sido, ao 

longo de muitos anos, fonte de inspiração 

para grande parte dos desenhos e pinturas 

de Pedro Barreiros, macaense residente 

em Lisboa, na planificação das acções em 

torno da figura de Camilo Pessanha desde 

cedo nasceu no instituto a vontade de que 

a Clepsidra, vista e sentida por esse artista, 

pudesse ser partilhada por mais pessoas.

Desse conjunto de trabalhos, o primeiro 

retrato de Camilo Pessanha data de 1959, 

quando o pintor tinha apenas 16 anos. Já 

nessa altura, no entanto, era apaixonado da 

obra de Pessanha. O seu avô tinha sido amigo 

pessoal e colaborador do poeta e os seus 

pais também o conheciam e admiravam. De 

resto, é imediatamente notório para quem 

contacta com Pedro Barreiros e sua família, 

que se fala de Camilo de quem se guardou 

inúmeras recordações e objectos pessoais ou 

com ele relacionados.

Depois desse primeiro retrato, Pedro 

Barreiros continuou a aprofundar o seu 

conhecimento da vida e obra de Camilo 

Pessanha, enquanto simultaneamente 

tentava criar no papel ou na tela as imagens 

que os textos lhe inspiravam.»

A exposição virtual inclui as obras plásticas 

de Pedro Barreiros, bem como os textos e 

painéis que integraram a exposição original, 

e está agora disponível ao alcance de 

qualquer ecrã.

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

São mais de vinte autores 

que se reúnem num 

volume para reflectir 

sobre diversas questões 

da identidade macaense. 

Do património edificado 

à literatura, passando pela 

gastronomia, as tradições e 

os temas sociais e históricos 

associados ao cruzamento 

de culturas, este passa a ser 

um livro essencial em todas 

as bibliotecas de Macau.

VVAA

O Macaense – Identidade, 
Cultura e Quotidiano

Universidade Católica Portuguesa

Peter Waller

Lost Hong Kong: 
a history in pictures
Blacksmith Books

Um álbum com 

fotografias de muitos 

autores, entre 

conhecidos fotógrafos e 

anónimos, muitas delas 

inéditas, percorre a 

história de Hong Kong 

e as muitas histórias 

que se guardam no seu 

percurso nem sempre 

pacífico.

Oliver Sacks

Tudo no Seu Lugar
Relógio d’Água

Livro póstumo do aclamado 

neurologista que pensou 

incansavelmente sobre as 

relações entre o cérebro, 

a memória, os afectos e a 

identidade, aqui se reúnem 

vários ensaios dispersos de 

Oliver Sacks, muitos deles até 

agora inéditos.

Isabel Minhós Martins e 
Bernardo P. Carvalho

Hey, Big Bang! (ninguém 
disse que era fácil)
Planeta Tangerina

Um cavalo anda às voltas com 

as interrogações da vida e ainda 

tem de enfrentar os desmancha-

prazeres, os questionadores 

acérrimos, os pessimistas crónicos. 

É uma história com palavras e 

imagens e não é necessariamente 

uma história que só os leitores 

mais novos poderão perceber...

VVAA

Macau Explorers
Mandarina

Um livro para os mais novos 

que ajuda a conhecer Macau 

e a descobrir com detalhe os 

recantos do território. São 

vinte e quatro páginas que 

ilustram alguns dos lugares 

icónicos de Macau e uma série 

de autocolantes que permitem 

interagir com cada página, 

intervindo na construção de um 

livro que passa a ser único, feito 

por cada leitor.

Alberto Manguel

Monstros Fabulosos
Tinta da China

Com o subtítulo Drácula, Alice, 

Super-Homem e outros amigos 

literários, o mais recente livro 

de Alberto Manguel percorre 

uma galeria de personagens 

ficcionais, reflectindo sobre a 

importância que assumem na vida, 

na construção da identidade e no 

mundo emocional dos leitores.

Margaret Atwood

The Testaments
Chatto & Windus

A muito aguardada sequela de 

The Handmaid’s Tale já está nas 

livrarias, por enquanto apenas 

em língua inglesa, focando a sua 

acção naquilo que parece ser 

o princípio do fim de Gilead, o 

regime imaginário dos Estados 

Unidos onde as mulheres são 

subjugadas e escravizadas.


