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Entrevista com 
José Luís Peixoto: 

“Todos os que 
lerem um texto e se 
envolverem com ele 

são seus proprietários.”

+ 
Poesia 

completa 
de 

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

E
nterradas as leituras críticas que 

faziam da biografia do autor a 

bússola adequada para atravessar 

um livro, o século XX colocou no 

texto os únicos caminhos aceitáveis para esse 

percurso. Fora do texto, nada a declarar, até 

o mesmo século ter baralhado conceitos e 

escolas, categorias e géneros, num vórtice 

que nos fez perceber que talvez as fronteiras 

entre aquilo a que chamamos realidade e 

aquilo a que chamamos ficção não sejam tão 

estáveis como a verosimilhança aristotélica 

nos levou um dia a crer. O último romance 

de José Luís Peixoto entra nessa incerteza de 

braços abertos, explorando a instabilidade das 

tais fronteiras numa narrativa que convoca 

José Saramago e várias das suas personagens, 

convocando igualmente um outro José, 

talvez um eco do próprio autor. Conversámos 

com José Luís Peixoto sobre estas múltiplas 

camadas num livro que, chamando-se 

Autobiografia, talvez seja mais sobre as 

possibilidades infinitas da máquina literária 

do que sobre a vida de alguém. E que guarda 

no seu miolo muitas vidas, registadas ou não, 

talvez até as dos seus leitores.

Também nos poemas de Lei Dan a vida se 

tornou uma outra coisa, capaz de vencer a 

crueldade com que o tempo passa através de 

palavras alinhadas em verso. É uma vitória 

cheia de ilusões, conceda-se, mas enquanto 

a memória não se dá por derrotada, importa 

que os livros vão guardando o que o passar 

dos anos não deixou desaparecer. Num 

volume recentemente publicado pelo Instituto 

Cultural, em língua chinesa, reunem-se os 

poemas deste autor de Macau e uma série 

de paratextos que ajudam a compreender a 

sua produção literária à luz do tempo que lhe 

coube viver.

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

A Recusa
Existe o deserto 

para ser liberdade de indiferença 

para recusar

Recusa a invasão do rio 

Recusa ser dominado pelo oceano 

Recusa o crescimento das árvores 

que serão cortadas como madeira

Recusa a permanência do ser humano 

mas lava os seus ossos com as mãos mais limpas do mundo

Tal como a vontade de desnessecidade, 

a recusa também se recusa cada vez mais

O camelo, como não tem coragem de recusar, 

ficou ajoelhado e 

deixou o seu nariz a ser enfiado por um fio do homem

Novo Proust
Um livro com contos inéditos de Marcel Proust será 

lançado no próximo Outono, em França, com chancela das 

Éditions de Fallois. As narrativas foram escritas ao longo 

da década de 1890 e estariam destinadas ao livro Plaisirs et 

Les Jours, mas acabaram por ficar de fora, sendo mantidas 

inéditas por decisão do autor devido ao seu conteúdo, onde 

explicitamente se fazem referências à homossexualidade, 

nunca assumida por Proust. Descobertos nos anos 50 pelo 

especialista na obra proustiana, Bernard de Fallois, os contos 

serão agora publicados, 97 anos depois da morte do seu autor.

Autores chineses
 em português
Com a edição portuguesa em ritmo de Verão, já 

começam a anunciar-se os novos livros que chegarão 

aos escaparates até ao fim deste ano. A Relógio 

d’Água, editora que vem publicando alguns livros de 

Yu Hua (com tradução de Tiago Nabais), inclui na sua 

lista de títulos dois autores chineses nunca publicados 

em Portugal: Yan Lianke, com As Crónicas da Explosão 

(nomeado para o Man Booker Prize de 2017) e Liu 

Cixin, com O Problema dos Três Corpos, livro que 

contribuiu decisivamente para a fama que a ficção 

científica chinesa contemporânea vem granjeando em 

vários países ocidentais.

Poesia da diáspora
Recentemente criada em Londres, a Bitter Melon苦
瓜 é uma editora de poesia cujo catálogo se fará com 

autores oriundos da diáspora de diferentes países 

asiáticos. Fundada por Nina Mingya Powles, escritora 

nascida na Nova Zelândia e com origens familiares 

na China e na Malásia, a editora acaba de anunciar os 

seus dois primeiros títulos, Diary of a Miu Miu Sales 

Girl, de Jennifer Wong e Wedding Beasts, de Jay G. Ying, 

com publicação marcada para Setembro. 
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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

Inventar 
a própria vida 
no coração 
da vida alheia 

 

Os questionamentos são vários, mas salta à vista 

a reflexão sobre a ideia de literatura, os seus 

limites, as suas possibilidades. Foi a partir desta 

reflexão que se estruturou o romance ou havia 

uma história prévia, uma narrativa, que acabou 

por desaguar nesta reflexão?

Naquilo que é fundamental, costumo levar 

em simultâneo a construção do enredo e as 

reflexões que pretendo provocar. Ou talvez seja 

mais correto dizer que as ideias fundamentais, 

o tema, vão ligeiramente à frente. O enredo e 

os diversos elementos que constituem o texto 

são normalmente decididos em função dessa 

“visão” central. Ainda assim, também é verdade 

que, em algumas ocasiões, não resisto a seguir 

certas linhas narrativas ou a incorporar certos 

elementos que, necessariamente, acabam por 

influenciar também essas ideias.

 

Apesar da dimensão meta-literária, e da 

reflexão sobre a literatura que atravessa o livro, 

não faltam enredos, histórias quotidianas e 

pequenos dramas familiares a Autobiografia. 

Enquanto romancista, alimentas-te mais dessa 

criação de enredos ou da experimentação com a 

linguagem? Ou não separas um do outro?

O modo como entendo o género romanesco, 

pressupõe todos esses planos. A característica 

fundamental que compõe esse género literário 

é a complexidade, que é o mesmo que dizer a 

contradição, o paradoxo. Também assim é a 

própria vida. Parece-me que uma das primeiras 

ambições dos romances é sugerirem a vida, 

apresentarem um modelo que possa levar-nos a 

saber mais sobre ela.

 

Os lugares onde decorre a narrativa, a vida das 

personagens, as idas e vindas nos transportes, 

de carro, para fora de Lisboa, o quotidiano em 

lugares como Bucelas ou a Quinta do Mocho, 

tudo isso dá a Autobiografia um cenário onde 

muitos leitores se reconhecerão. Foi um modo 

de manteres uma linha de verosimilhança total, 

daquilo a que poderíamos chamar realismo, 

contrastando com os momentos em que uma 

certa ideia de fantástico, ou talvez de realismo 

mágico, se insinua?

Trata-se de mais uma dimensão que contribui 

para aquilo que o romance tenta ser. Para mim, 

foi muito interessante criar um certo retrato dos 

anos em que decorre a acção do romance, no 

final dos anos 90. Por um lado, porque tenho 

memórias muito vívidas desse tempo; por 

outro lado, porque me parece que as mudanças 

que aconteceram em relação ao mundo e ao 

Portugal de então são muito interessantes e 

merecem reflexão. Ao mesmo tempo, tentei um 

diálogo com vários retratos literários da cidade 

de Lisboa, inclusivamente aquele que é feito por 

José Saramago no romance O Ano da Morte de 

Ricardo Reis. Tentei trazer para estas páginas uma 

Lisboa um pouco mais alternativa e, no entanto, 

tão quotidiana. Com menos espaços icónicos do 

turismo da cidade, mas sobretudo com espaços 

bem conhecidos de quem aqui vive. 

 

literatura permite e, assim, alargar o próprio 

objeto literário. Tentei que a progressão do texto 

não acontecesse apenas ao nível do enredo mas, 

também, no âmbito do próprio corpo do texto, 

como se fosse alargando em dimensões. Quando 

olhamos para algo, imaginamos implicitamente 

os ângulos que não estamos a ver, damos essas 

convicções por adquirido. Aquilo que tentei fazer 

foi, gradualmente, ir revelando alguns desses 

ângulos escondidos e mostrando os equívocos 

em que estávamos a incorrer por avaliá-los 

superficialmente. 

 

É inevitável questionar-te sobre o título deste 

romance. As regras da boa leitura crítica 

mandam afastar autor e texto, mas este é 

um livro que ironiza sobre várias regras, de 

leitura e de escrita, que força as fronteiras 

da verosimilhança, mesmo que não fuja do 

realismo (nos lugares, por exemplo, ou nos 

acontecimentos históricos), e que desafia as 

categorias temporais, colocando à literatura 

dilemas semelhantes àqueles que podemos 

experimentar perante alguns princípios da 

física quântica... Quanto é que há de ti em 

Autobiografia, ou quanto é que há de ti para 

além daquilo que haverá em todos os livros que 

já escreveste?

Essa é uma pergunta sem resposta. Pessoalmente, 

sinto-me muito cómodo com a impossibilidade 

de respondê-la de forma absoluta. Ou seja, se eu 

Chama-se Autobiografia, 

mas o novo livro de José Luís 

Peixoto é um romance, o sexto 

numa obra que conta com 

perto de vinte títulos. Por 

entre as costuras do texto, 

o livro traz a vontade clara 

de desafiar as leis do género 

romanesco e questionar as 

fronteiras e os labirintos que 

se abrem entre a ficção e a 

realidade.

“Quando Pilar entrou no escritório, Saramago 

acreditou que apenas estava a ler sobre a 

entrada de Pilar no escritório. Não parecia 

haver fronteira que separasse o texto da vida.”, 

lê-se na página 120. Um livro poderá ter este 

poder, mesmo que seja num só leitor?

Sem dúvida. Como leitor, já me aconteceu 

muitíssimas vezes assistir à inexistência dessa 

fronteira: textos que se vivem e que, depois, se 

transformam num tipo de memória que não tem 

qualquer diferença daquela que é deixada pelos 

acontecimentos experienciados. A ocorrência 

dessa sintonia texto/vida depende tanto do texto 

como da vida. Por um lado, o texto tem de ter a 

competência necessária para provocá-la; por 

outro lado, tem de haver uma disponibilidade 

específica por parte de quem lê para aceitá-la. 

E, claro, por ser um momento íntimo, acontece 

apenas com um leitor de cada vez. 

 

Foi essa aniquilação de fronteiras que quiseste 

alcançar com este livro?

Em certa medida, sim. Comecei por tentar 

construir um texto que exigisse o envolvimento 

de quem lê, que lançasse desafios que só podem 

ser cumpridos com a atenção e análise do leitor 

e, depois, levá-lo pelo cruzamento de várias 

dimensões, revelando gradualmente diversas 

ilusões, nomeadamente em relação à identidade 

da voz que nos conta a história e de vários 

elementos desse mesmo enredo. 

 

José, um dos personagens, vê-se incumbido de 

escrever a biografia de Saramago. Esse trabalho 

terá muitos papéis nesta história, mas um 

deles é ser desculpa para que José não escreva 

o seu segundo romance. Revês-te, agora ou no 

passado, nesta procrastinação da escrita?

Sim, claro. Há sempre muitas desculpas para 

não fazermos aquilo que nos amedronta. 

Escrever e publicar é um processo que envolve 

diversos receios, a começar pelas expectativas. 

Não apenas as dos outros, que podem ser um 

nuvem que paralisa, mas também as nossas 

próprias expectativas: escrever é concretizar e, 

a partir do momento em que o fazemos, temos 

de nos confrontar com um resultado concreto 

que, muitas vezes, fica aquém do desejávamos. 

Perante isso, com frequência, parece mais fácil 

arrumar aquela gaveta que não abrimos há meses. 

No entanto, só avançamos quando enfrentamos 

esses fantasmas, quando não os deixamos 

crescer. De certa forma, escrever um romance 

pressupõe essa insistência, essa resistência. 

 

Sem revelarmos segredos, a dada altura torna-se 

claro que este livro está a ser escrito, e lido, por 

várias das suas personagens, à medida que estas 

progridem na história, como uma sucessão de 

caixas dentro de caixas, algumas com espelhos... 

O que é que procuravas enquanto ias escrevendo 

esta espécie de abismo em sucessão contínua?

Tentei utilizar amplamente os recursos que a 

próprio fizesse um exame do texto com o intuito 

de separar o ficcional do autobiográfico, não creio 

que fosse capaz de cumprir essa tarefa de modo 

rigoroso. Até naquilo a que chamamos “realidade”, 

o factual se mistura com o ficcional, criando 

toda a sorte de variações. No âmbito de um texto 

com estas características, parece-me impossível 

alcançar essa separação. E, sim, é muito adequada 

a comparação com algumas questões da física 

quântica. Não apenas em relação ao contraste 

ficção/autobiografia, mas também no que toca a 

questões de espaço e tempo, ou às fronteiras entre 

narrador(es), autor e personagens. 

 

Há neste livro uma série de interrogações – os 

segredos – e outros tantos questionamentos. 

Comecemos pelas interrogações: a ideia do 

suspense, de manter o leitor agarrado até todas 

as revelações acontecerem, atraiu-te desde o 

início?

Em qualquer livro, o leitor tem de possuir uma 

razão para continuar a leitura. Essas razões 

serão pessoais, naturalmente, dizem respeito em 

primeiro lugar ao próprio leitor, às suas vontades 

e expectativas. No entanto, quando estamos 

perante um texto narrativo, é muito comum que 

o leitor queira saber o que vai acontecer a seguir. 

Para tal, é importante que se estabeleça uma certa 

imprevisibilidade, que se coloquem perguntas e 

que se dê a entender que, nas próximas páginas, 

haverá respostas. Foi o que tentei fazer. 

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

E N T R E V I S T A
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D
ez anos passados sobre a 

morte de Lei Dan, publica-

se finalmente um volume 

que reúne as suas obras 

completas. Poemas Selecionados de 

Lei Dan 李丹 詩選 é o terceiro livro 

da  “Série de Livros da Biblioteca 

de Macau”, cuja linha editorial 

representa um esforço para promover 

autores locais e descobrir talentos 

subestimados na cena literária da 

cidade.

 Nascido em 1933, Kok Wai (mais 

conhecido por um dos seus muitos 

pseudónimos, Lei Dan) teve uma 

infância tumultuada, movendo-se 

entre diferentes cidades e sendo 

educado por diferentes famílias 

adoptivas. Aos 16 anos, estabeleceu-

se em Macau e dedicou-se a vários 

trabalhos de modo a sustentar sua 

família de quatro pessoas – trabalhou 

numa fábrica de meias, na livraria 

Kwong e no Hotel Lisboa, entre muitos 

outros sítios. E terá sido nessa azáfama 

quotidiana que o seu interesse pela 

poesia cresceu.

 Lei Dan tornou-se um dos pioneiros 

da poesia moderna em Macau, 

escrevendo poemas em verso livre em 

chinês vernáculo. Já nos anos 50, os 

Lei Dan: 
Cinco décadas 
de poesia

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

e amoladores, entretanto quase 

desaparecidos, também surgem nestes 

versos. E depois há o aumento do 

preço das casas, os impostos e as taxas 

exorbitantes, os autocarros públicos 

sempre lotados, tudo temas sobre os 

quais Lei Dan reflectia criticamente, 

condenando algumas situações 

através de imagens muito fortes.

 O mundo para lá de Macau também 

esteve no centro da atenção do autor. 

Há elogios ao primeiro astronauta, 

Yuri Gagarin, manifestações de 

simpatia para com os países africanos 

que lutavam pela descolonização, 

críticas aos Estados Unidos e à 

Guerra do Vietname. Marcados pela 

força emocional, os poemas do autor 

compõem uma observação aguda 

do mundo através de versos onde 

pontificam a naturalidade e a ausência 

de adornos.

 Para além dos poemas de Lei Dan, 

o livro inclui igualmente entrevistas 

com alguns membros da sua família 

e amigos, textos escritos pela mulher 

e pelos filhos do autor, memórias de 

outros poetas sobre a sua interacção 

com Lei Dan e uma análise crítica 

dos seus poemas. No conjunto, o que 

aqui se oferece à leitura é uma visão 

detalhada e multidisciplinar sobre 

o trabalho do autor: as obras, claro, 

mas igualmente os seus altos e baixos 

biográficos ao longo de uma jornada 

de 76 anos. Embora Lei Dan nunca 

tenha alcançado a fama como poeta 

em vida, hoje podemos confirmar 

sem margem para dúvidas o valor do 

seu legado poético, essa capacidade 

de usar as palavras para um outro 

modo de atravessar a vida quotidiana.  

«Cheio de mérito, mas poeticamente / 

o homem mora nesta terra.»

Foi um dos mais 
importantes 

poetas da Macau 
do século XX 

e a sua obra 
reúne-se agora 

pela primeira 
vez, num livro 
com chancela 

do Instituto 
Cultural.

na forma da poesia, no momento em 

que tentava encontrar a melhor forma 

de expressão. Essas experiências 

são importantes e necessárias para 

um poeta crescer », assinala Wong. 

Com o tempo, Lei Dan tornou-se 

mais confiante na sua expressão, 

livrando-se de exclamações em estilo 

panfletário e exibindo a tranquilidade 

e a simplicidade que haveriam de 

caracterizar o seu trabalho.

 Os poemas reunidos neste livro 

cobrem uma imensa variedade de 

temas e apresentam uma imagem 

vívida do que foi a vida em Macau ao 

longo da segunda metade do século 

XX. O amor e a família são uma das 

fontes significativas de inspiração 

para Lei Dan. Quando a sua filha não 

é aceite na sua primeira entrevista de 

emprego, Lei Dan encoraja-a com um 

poema: “Sê como um cisne gracioso” 

(要 像 高貴 的 天鵝): «Sê como um 

cisne/belo e gracioso/ Nem olhes para 

o lugar/não serve para a tua presença/

Espalha delicadamente as asas/ E 

voa para longe». Temas e cenas do 

quotidiano foram objecto frequente da 

poesia de Lei Dan, que escreveu sobre 

o calendário, redes de pesca, galhos 

caídos, velhos cartomantes e, até, lixo. 

Num poema intitulado “Panchões”, 

escreveu: «Somos meros ninguéns/ 

Mas nunca te deixes abalar/ Quando a 

nossa raiva se inflamar/Há-de sacudir a 

terra».

 Lidos no seu conjunto, os poemas 

de Lei Dan proporcionam uma viagem 

pela Macau do século passado, antes 

de esta se tornar a eléctrica cidade 

do jogo que todos conhecemos hoje. 

Os nomes dos lugares são familiares: 

Ponte Macau-Taipa, lago Sai Van, Rua 

de Henrique Macedo. Engraxadores 

seus poemas começaram a surgir em 

várias publicações de Macau e Hong 

Kong, incluindo o New Field (primeiro 

como jornal independente, mais tarde 

como suplemento do Macao Daily 

News), o diário Va Kio, Macau Students, 

Red Bean (uma revista literária mensal 

do início dos anos 1960) e Wen Wei 

Po. A produção poética de Lei Dan 

estendeu-se ao longo de quase meio 

século, até aos anos 1990, e se o 

seu nome é incontornável quando 

revisitamos a evolução da poesia 

moderna em Macau, a verdade é 

que muito pouco se sabia sobre a 

sua biografia, algo que os Poemas 

Selecionados de Lei Dan vem corrigir.

 Editados por Wong Man Fai (黃文輝), 
escritor local, poeta e fotógrafo, os 

poemas do livro são divididos em três 

categorias e apresentados em ordem 

cronológica. «Lei Dan não publicou 

nenhuma coleção de obras em vida. 

Felizmente, conseguimos reunir mais 

de 300 poemas a partir dos recortes de 

jornais guardados pela sua família, da 

revista literária mensal Red Bean, dos 

volumes coligidos do Macau Students 

Newspaper, etc. », escreve Wong no 

texto introdutório. Dos 300 poemas 

publicados, 76 foram arrumados em 

três categorias: ideais e emoções, 

pessoas e objetos, e assuntos do 

quotidiano.

 Lei Dan foi, nas suas próprias 

palavras, um poeta “esforçado”. As 

primeiras tentativas de escrita foram 

imitações de versos famosos, como 

“To Sayonara”, de Xu Zhimo, canções 

folclóricas de Liu Sanjie e até músicas 

populares como “Roses, Roses, I Love 

You”. 

Essas primeiras abordagens podem 

ser vistas «como experiências do poeta 

C R Í T I C AE N T R E V I S T A

Há um diálogo entre José e Saramago, os dois 

Josés centrais em Autobiografia, que apresenta 

uma série de ideias sobre a literatura. Uma 

delas: “Não se julgue proprietário do romance 

apenas porque o escreveu, esse é um equívoco 

primário.” (pg. 259) O tempo afastou-te desse 

equívoco, como escritor, ou sempre soubeste que 

era assim?

Desde que publiquei o primeiro texto na vida, 

que nunca me senti exclusivo proprietário 

das interpretações possíveis acerca daquelas 

palavras. Isso não significa que não mantenha 

e cultive a minha relação pessoal com os textos. 

Na verdade, essa relação é fundamental também 

para que não os perca de vista, para que os outros 

não se apropriem definitivamente deles. Quero 

com isto dizer que todos os que lerem um texto 

e se envolverem com ele são seus proprietários. 

 

Preocupa-te ou diverte-te pensar que partes con-

sideráveis deste romance podem ser lidas como 

documento, como se não fossem uma ficção?

Acho essa forma de leitura como muito divertida 

e sinto que, de certa forma, o texto se cumpre 

quando tal acontece. Recentemente, numa 

apresentação do livro, dei a entender que 

partilhava um dos vícios do protagonista, o que 

não é verdade. Achei interessante fazê-lo, pareceu-

me que era uma continuação da proposta do 

livro. Apesar de ser uma informação imprecisa, 

não senti sequer que estava a faltar à verdade, 

uma vez que a quantidade imensa de mal-

entendidos que existe a esse nível é incontrolável. 

Como autor, a escrever textos deste tipo, tenho 

de estar preparado para essa avalanche. Acho-a 

inclusivamente muito positiva. Gosto da arte que 

coloca o próprio artista em causa. 

Ganhaste o Prémio Literário José Saramago 

com o teu primeiro romance, Nenhum Olhar. 

Sofreste, como José sofre neste livro, com o peso 

e as expectativas de escrever o segundo?

A forma como lidei com esse dilema foi escrever 

um romance que, a certos títulos é bastante 

radical. Refiro-me a Uma Casa na Escuridão. 

Assim, não foi exatamente no segundo romance 

que senti essa pressão. No entanto, tenho-a 

sentido em todos os livros. Suponho que seja o 

tipo de dor com que nos habituamos a viver. E 

há que encontrar estratégias para ultrapassá-

la, par vencê-la. Pessoalmente, tento resolver 

esse problema fixando-me nas convicções 

específicas que me levam à escrita de cada 

romance. São elas que fazem a diferença e que 

ajudam a ultrapassar os muitos obstáculos que 

se lançam no caminho. 

E o próximo, já está a nascer?

Neste momento, tenho várias possibilidades 

em perspectiva. Tenho avançado um pouco 

em cada uma delas, mas estou ainda à espera 

que uma se destaque. Quando tal acontecer, 

restar-me-á seguir essa obsessão até às últimas 

consequências. 

Lançado simultaneamente em Portugal e no 

Brasil, o novo romance de José Luís Peixoto 

explora a ideia de literatura enquanto mecanismo 

que permite ver o mundo e, simultaneamente, 

construí-lo e reconstruí-lo em vagas sucessivas. 

Dois Josés, um jovem aspirante a escritor e 

um escritor já consagrado, mas à beira da 

consagração maior que o Nobel da Literatura 

lhe há-de trazer, cruzam os seus percursos de 

modo surpreendente. O José mais novo luta 

para encontrar o seu caminho, não apenas na 

escrita, mas sobretudo na vida. O mais velho vai 

fazendo o seu percurso já estabelecido, entre a 

escrita de livros, os compromissos profissionais 

e a vida privada. Pelo meio, o mais novo vê-se 

a braços com a tarefa de escrever a biografia 

do mais velho. Na colisão dos dois mundos, 

os dois Josés ameaçam ser um só, entre outras 

personagens inventadas para este livro ou 

inventadas há mais tempo, por Saramago, e 

aqui ganhando outras vidas. Bartolomeu de 

Gusmão, saindo de Memorial do Convento, ou 

o Fritz de A Viagem do Elefante, a Lídia de O 

Ano da Morte de Ricardo Reis, circulam por esta 

Lisboa dos anos 90 onde um José vai tentando 

equilibrar a sua vida – fugindo da inércia, mas 

também de vícios como o do álcool ou do 

jogo – e outro José vai palmilhando os seus 

dias antes da chegada do Prémio Nobel que 

haveria de deixar o país e o mundo de olhos 

postos numa obra capaz de sobreviver àquele 

que a escreveu. Em Autobiografia, todos estes 

mundos se encontram, fazendo ruir as fronteiras 

entre aquilo a que chamamos ficção e aquilo 

que gostamos de acreditar ser a realidade. Os 

impossíveis que acontecem, a irrealidade que 

tantas vezes nos atravessa os dias e o quotidiano 

a ameaçar delírio mesmo que tudo corra 

conforme as leis da verosimilhança, de tudo isso 

se faz matéria nesta autobiografia inventada, ou 

nesta biografia alheia criada a partir da própria, 

tudo ficção, tudo a rondar factos conhecidos e 

outros ainda por inventar.

Inventar 
Vidas

Entrega do Prémio Literário José Saramago a José Luís Peixoto, em 2001
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Deixou o avô materno na porta da Casa dos An-

ciãos e saiu na direção da Calçada do Botelho; ao 

ver a igreja, fez por hábito o sinal da cruz, mais 

por superstição do que por crença: os da sua ge-

ração não acreditavam mais em muita coisa, a 

não ser no mundo imaginário dos games e em 

patacas. 

 Entretanto, ainda era macaísta o sufi-

ciente para respeitar os ancestrais; e, no caso do 

avô, o amor e o respeito eram genuínos. O avô era 

um velho duro, maltratado pelo tempo, mas ainda 

impassível e resistente, como um rochedo que re-

cebe resignado o embate das ondas. No seu tem-

peramento misturavam-se o carinho e a rabugice: 

o primeiro quando contava boas histórias de an-

tigamente, a segunda quando reclamava da vida 

e da modernidade, o que para o velho significava 

olhos grudados nas telas, edifícios altos e reluzen-

tes, e a falta de fibra das novas gerações. 

 Às vezes, ele não entendia bem o por-

quê da insatisfação do avô: o pequeno aparta-

mento que ele ocupava (por coincidência com 

sua antiga profissão) na Rua dos Tarrafeiros era 

antigo, mas fora totalmente reformado por seus 

pais e tios. Mesmo ele e a irmã levavam algumas 

vezes presentes ao velho para tornar a vida mais 

confortável: panelas e chaleiras elétricas, um li-

quidificador, uma TV nova, de tela plana e com 

acesso à Internet. Debalde: os aparelhos ficavam 

meses sem serem ligados à eletricidade, e depois 

desapareciam, dados de presente a alguma na-

morada da Casa dos Anciãos; mesmo com mais 

de oitenta, o avô continuava um namorador in-

corrigível. 

 Além disso, implicava com camisas 

e letreiros com frases em inglês, com qualquer 

rede internacional de lanchonetes (dedican-

do uma birra especial aos hambúrgueres), com 

tudo o que fosse eletrônico, e, infelizmente, com 

a profissão dele, o neto.

 Não adiantava que ele aos vinte e três 

anos já ganhasse mais patacas num mês do que 

ele ganhara num ano, nem que falasse quatro 

línguas, nem que conhecesse mais mulheres em 

dois anos do que o avô a vida inteira (quem sai 

aos seus não degenera), e elas vinham de todos 

os lugares: da Europa, do resto da Ásia, dos Es-

tados Unidos, do Brasil, da Austrália. Bem, pode 

ser que o velho tivesse uma pontinha de inveja 

disso...

 O avô tinha sido tancareiro, e tarrafei-

ro: nascera num tancar e dizia que queria mor-

rer em um. Vivia contando que a família vinha 

toda do mar, o pai dele – seu bisavô – era las-

carim, e, na juventude (o que ele nem afirmava 

nem negava) um dos piratas da bela e mortífera 

Lai Choi San. Os tios avós tinham sido pescado-

res de camarões, pilotos, contramestres, gente 

que acendia velas para São Pedro e para Nossa 

Senhora dos Navegantes, mas não se descui-

dava de queimar incenso no templo da Deusa 

A-Má. 

 Da Calçada do Botelho passou à Rua 

dos Tarrafeiros, perto da casa do avô; seu desti-

no era uma padaria que servia doces e salgados 

mais chineses do que portugueses, mas ainda 

com um toque lusitano. Sou como os doces, 

pensou: cada vez mais chinês, mas sempre com 

um certo tempero da Terrinha. Ainda sabia al-

guma coisa de papiaçam, ensinado pela avó pa-

terna, que às vezes acompanhava ao teatro para 

assistir as comédias do Dôci Papiaçam. Do avô 

paterno herdara o nome e o último sobrenome, 

que assinava à moda ocidental: Cristiano Kwang 

Medeiros. E também o sorriso, o rosto alongado 

e os olhos amendoados com grandes pestanas, 

que tanto sucesso faziam com as mulheres. 

 Podia ter ido até a padaria com o avô, 

mas o homem não punha os pés lá unicamente 

por causa do nome do lugar: Mcdona, com o “M” 

imitando os famosos arcos dourados e o fundo 

em vermelho. Em vão tentara explicar que pro-

vavelmente se tratava de uma piada, mas o velho 

não via chiste nenhum naquilo. 

 Comeu um char siu, e um pastel de 

natas de sobremesa; arrematou com uma bica 

fumegante. E foi flanar um pouco pelas redon-

dezas: era o seu dia de folga, e prometera almo-

çar com o avô por volta de uma hora, quando ele 

saísse da Casa dos Anciãos. 

 Por azar seu (ainda que não soubesse), 

passou em frente a uma loja que tinha exposta na 

vitrine uma camiseta de riscas horizontais azuis 

e vermelhas, entrou, experimentou, comprou - 

veni, vidi, vici. E saiu à rua de roupa nova, sem 

sequer perceber que ela se parecia - um pouco 

só, na verdade – com a do seu uniforme. 

 Iam comer cheong fan no restaurante 

do Wun Lon Lam, ali mesmo perto, descendo a 

Calçada dos Botelhos. Era uma em ponto quan-

do o velho saiu da Casa do Ancião, seguido por 

um séquito de sexagenárias e septuagenárias 

discretamente perfumadas e sorridentes, arre-

ganhando as próteses para ele. Despediu-se de 

todas com dois ou três beijos: provavelmente 

era o hábito ocidental que assimilara com maior 

contentamento. 

 Só quando a última flor de lótus fanada 

partiu entre sorrisos e adeuses foi que ele notou 

o neto, e, sem maiores explicações, a beatitude 

do seu rosto se transformou num esgar, a risada 

num rictus. E, metendo o dedo no peito de Cris-

tiano, exclamou:

 - Vergonha! Provocação!

 O jovem não entendeu nada: o que fi-

zera de errado? Felizmente, a explicação veio rá-

pido: 

 - A camisa! É para me espicaçar? Ou 

para diminuir você mesmo? Não tem vergonha 

dos seus ancestrais, dos dois lados? Vai insistir 

no deboche, na caricatura? Um descendente do 

povo de Zheng He e de Vasco da Gama chafur-

dando numa piscina, e abastardando os seus an-

cestrais! Virando uma caricatura! Como pode?

 Aos poucos entendeu, e desculpou-se: 

não era de propósito, só uma coincidência. Não 

estava provocando, era só uma coincidência: se o 

vovô quisesse, trocava de camisa num instante, a 

velha estava na sacola. Entrou na Casa do Ancião 

e procurou o banheiro; quando voltou, o velho 

parecia mais tranquilo, quando nada porque ti-

nha ponderado que o neto pagaria o almoço, e 

ele era um unha de fome notório. Mesmo assim, 

manteve o cenho carregado e foi admoestando o 

jovem até o Wun Lon Lam. 

 Chegando lá, pediram duas cervejas 

Tsingtao verdes geladinhas, um cheong fang de 

fígado de porco para o avô, e outro de ovo para 

o neto. Comeram com vagar, com o velho subs-

tituindo as histórias da família dele pelas de um 

remoto tataravô paterno português do neto, o 

Capitão Medeiros, que por volta de 1.880 coman-

dara o Madalena na Rota do Oriente. 

O almoço durou até as quatro e meia da tarde, 

com poucos sólidos e muitos líquidos; daí, avô 

e neto seguiram cambaleantes até o apartamen-

to na Rua dos Tarrafeiros, cada qual com a sua 

embalagem de seis garrafas de Tsingtao. O velho 

se aboletou na sua poltrona do papai, o jovem se 

acomodou como pode na cadeira de madeira, e a 

conversa continuou – quase um monólogo, o avô 

finalmente podendo destilar todo o seu fel con-

tra o neto jogando na cara dele as glórias ances-

trais, enquanto fazia pouco das suas conquistas: 

traidor da vocação avoenga, pobre macaqueador 

de uma nobre profissão, que tinha dado aos mais 

nobres da família uma sepultura digna e profun-

da – full fathom five, dizia o poeta inglês, cinco 

braças plenas. 

 E tanto martelou que lá pelas dez da 
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noite Cristiano acabou sendo convencido, e caiu 

numa profunda melancolia: até então, gostara 

da sua profissão. Via alegria no que fazia, tanto 

nele quanto nos outros, e gostava dos colegas, 

que vinham do mundo inteiro: aliás, ele era um 

dos únicos dois macaenses da turma, a maioria 

vinha da Itália e não achara nada de errado em 

atravessar o mundo para conseguir aquele em-

prego. Mas o avô tinha razão: considerando a sua 

linhagem, o que fazia era um chiste de mau gosto, 

uma punhalada na memória dos seus ancestrais. 

 Apesar de estar embriagado o sono lhe 

fugia, e no estado em que se encontrava não con-

seguiria pilotar a motoneta até o seu apartamen-

to. Acabou por acomodar-se como podia no sofá 

da sala, enquanto o velho caía na cama e logo se 

punha a roncar ruidosamente, sem maiores ceri-

mônias ou boas noites. 

 Enquanto isso, Cristiano contou car-

neiros, fez relaxamento, pensou em verdes pra-

dos, e até rezou uma Ave Maria: enfim, tudo o que 

um cristão insone faz para conseguir dormir. Lá 

pelas três da manhã finalmente desistiu, e resol-

veu cutucar o smartphone: conferiu o whatsapp, 

mandou mensagens a conhecidos e, numa certa 

nostalgia antecipada, foi olhar as fotos que tira-

ra no emprego no Instagram. Ficou olhando por 

uma hora para os rostos sorridentes, inclusive o 

seu: deveria se arrepender de ter sempre traba-

lhado alegre, mas parte dele não conseguia, mes-

mo que os ancestrais se ofendessem. 

] Cochilou por umas poucas horas, e le-

vantou-se assustado: já estava na hora de ir para 

o trabalho. Mesmo que fosse o seu último dia, 

trabalharia como se qualquer outro, e só no fim 

da jornada se demitiria: era não só uma questão 

de hombridade, como um jeito de se despedir de 

tempos até então felizes. 

 Lavou o rosto, escovou os dentes com 

os dedos, vestiu-se apressadamente e saiu; na es-

quina montou na motoneta e pegou a direção da 

Estrada da Baia de Nossa Senhora da Esperança. 

 Como de costume, chegou no local 

do trabalho uma hora antes: morava sozinho e 

adquirira o hábito de comer o pequeno almoço 

fora de casa, e no emprego opções não faltavam. 

Como de hábito, foi até a Lord Stows Bakery, que 

era a cara de Macau – fundada por um inglês, ser-

vindo pastéis de nata portugueses, cheia de gente 

do mundo inteiro. 

 Dali foi para o vestuário, mas o seu 

espírito já era outro: ao invés de responder aos 

“buon giorno” dos colegas com um “bom dia” 

alegre, estava taciturno, melancólico. Já de uni-

forme, olhou-se no espelho: calça preta, cami-

seta de listras horizontais pretas e brancas, faixa 

vermelha na cintura, chapéu palheta bege com 

uma faixa vermelha, um lenço da mesma cor no 

pescoço. Pela primeira vez, viu a sua imagem re-

fletida com os olhos do avô: era mesmo ridículo, 

burlesco, sem propósito. Cabisbaixo, dirigiu-se 

ao seu posto. 

 As filas já estavam se formando, e ele foi 

até o seu barco, com o remo nas costas, e deu um 

suspiro profundo: caíra o pano. 

 Seus ancestrais tinham singrado os 

sete mares, içado as velas de juncos e caravelas, 

pulado no convés de navios inimigos com fúria 

no olhar e a faca entre os dentes, brandindo a es-

pada na mão direita; colocado pazadas de carvão 

no estômago dos buques, erguido redes prenhes 

de camarões e peixes pululantes. Tinham torrado 

ao sol dos trópicos, congelado no Dogger Bank, 

se ensopado em tufões e borrascas, enfrentado 

os ventos cortantes do Cabo Horn: tudo isso para 

que ele, Cristiano Zhang Medeiros, pilotasse uma 

gôndola numa piscina artificial dentro de um 

cassino, fantasiado de gondoleiro e cantando a 

plenos pulmões. Era a desgraça. 

 A primeira leva de turistas entrou no 

barco: eram da Indonésia, uma família sorriden-

te, pais e dois filhos, incluindo uma linda menina 

de uns dezessete anos, que não tirava os olhos 

dele. Em outros tempos teria se apressado em 

corresponder o olhar, mas hoje a tristeza não dei-

xava: a sua cabeça estava em outro lugar. 

 Precisava se redimir com o avô, com 

os ancestrais: pediria demissão e conheceria o 

mar de verdade. No dia seguinte iria a Hong Kong 

procurar algum navio que estivesse precisando 

de gente; ele não entendia nada de navios, mas 

aprendia tudo rápido: falava mandarim, inglês, 

português e italiano, cantava em muitas outras 

línguas. Cantar! Já estava se esquecendo, e os in-

donésios ficavam impacientes. Mesmo que fos-

se o seu último dia, faria o seu trabalho direito: 

encheu os pulmões e começou a entoar Berita 

Kepada Kawan, uma canção do país deles; o tom 

plangente da melodia combinava com seu hu-

mor.

 O Sole Mio foi a próxima música: era 

de praxe. E foi cantando e remando de modo au-

tomático que ele percorreu os canais fedendo a 

cloro, ao longo de seiscentas lojas e bares e res-

taurantes e cafés, sob um céu brilhante e artifi-

cial, pintado no teto: sempre as mesmas nuvens, 

um firmamento falso. Ao redor das lojas, o maior 

cassino do mundo: 39 andares, 2.905 suítes, 6.000 

caça níqueis, 800 mesas de jogos, tudo falso como 

uma nota de 30 patacas. 

 O passeio acabou, e o indonésio pôs 

nas mãos dele uma nota de vinte, esta verdadeira: 

pela primeira vez o dinheiro queimou a sua mão, 

e ele se apressou em metê-lo no bolso. Enquan-

to esperava na fila de gôndolas o embarque de 

mais turistas, voltou a pensar: e se cursasse uma 

escola de Marinha Mercante? Poderia conseguir 

um lugar melhor, percorrer o mundo com mais 

conforto. Tinha algum dinheiro guardado, os pais 

ajudariam. 

 Mas aonde existia uma escola de mari-

nha? Nunca ouvira falar de uma em Macau, talvez 

em Hong Kong. Buscou o smartphone para dar 

uma olhada: não estava em nenhum dos bolsos, e 

ele não se lembrou de tê-lo visto quando trocara 

o uniforme. O aparelho ficara na casa do avô. 

__________ x __________

 O velho acordou tarde, com a língua 

saburrosa e a bexiga cheia: afinal, tinha tomado 

umas dez cervejas. Urinou longamente, espre-

guiçou e foi colocar a chaleira no fogo; enquanto 

esperava a fervura, sentou-se no sofá. 

 Alguma coisa debaixo dele o estava in-

comodando, e ele se levantou: era o telefone do 

neto. Pegou o aparelho quase com nojo e ia co-

locá-lo de lado quando a tela se acendeu, e apa-

receu uma imagem do neto abraçado a uma loira 

lindíssima e sorridente, certamente estrangeira. 

Americana? Inglesa? Francesa? Curioso, passou 

a deslizar os dedos pela tela: mais mulheres com 

o neto, cada uma mais bonita do que a outra – o 

menino tinha a quem puxar, pensou com conten-

tamento. E famílias inteiras, grupos de amigos, 

gente de todos os lugares, todos sorrindo: sorri-

sos abertos, quentes, sinceros. Depois, um filme 

rápido: o neto e outros rapazes e moças vestidos 

de gondoleiros cantando em coro num restau-

rante do cassino, sob uma chuva de aplausos. 

 O avô fez o seu chá, acendeu um cigar-

ro e ficou sentado por um longo tempo, pensan-

do e remoendo. O silêncio era absoluto, e a sensa-

ção de solidão também; finalmente levantou-se, 

tomou um banho, pôs o seu melhor terno – que 

quase nunca vestia – e saiu. 

__________ x __________

No cassino, Cristiano nunca tivera um dia que pas-

sasse tão devagar: remara e cantara, cantara e rema-

ra. Para uns americanos de Milwaukee, fora “New 

York, New York”, para uns brasileiros de São Paulo, 

“Aquarela do Brasil”, para uns franceses de Toulou-

se, “Je ne regrette rien”. E o tradicional repertório 

italiano, uma vez depois da outra, sem parar. 

 Pensou em sair da gôndola e se demitir 

imediatamente, mas seria vergonhoso. Ignorou 

os aplausos, as piscadelas, até um beijoca joga-

da por uma tailandesa. E foi remando como um 

robô, sentindo-se um escravo nas galés; lá pelas 

quatro da tarde parou para embarcar novos pas-

sageiros quando notou uma confusão na fila: 

um senhor de terno tentava passar na frente dos 

demais, gesticulando muito e falando alto, apon-

tando para ele. 

 Era o avô! Saiu da gôndola e foi até a 

moça que recolhia os bilhetes; o velho queria 

embarcar no barco dele, não aceitava outro. Ex-

plicou à colega quem era o senhor idoso, e ela foi 

receptiva, acalmando os outros passageiros. 

 Impassível, o velho sentou-se na gôn-

dola, e só depois de um bom tempo limpou a gar-

ganta, e falou:

 - Vim pedir desculpas. 

 Espantado, Cristiano respondeu:

 - Por que, vovô? O Senhor tinha razão, 

tirou o véu dos meus olhos. É um trabalho estúpi-

do, num lugar kitsch. 

 - Não, eu fui antiquado, intolerante, e 

egoísta. Estava vivendo no passado, numa Ma-

cau que não existe mais. Pensando bem, graças a 

Deus. 

 - Mas vovô, o passado que o Senhor 

descreveu era glorioso, tão diferente disso aqui...

 - E violento, e miserável e faminto para 

muitos. E trabalhoso, e triste muitas vezes, bem 

diferente do mundo que eu vi no seu telefone. 

 - Que mundo?

 - De sorrisos, de gente bonita, feliz, de 

lugares brilhantes, limpos, iluminados. Um em-

prego que faz as pessoas felizes não deve ser des-

prezado. 

 - Mas a monotonia, a artificialidade... 

Até o céu aqui é de mentira...

 - Mas é belo, parece de verdade. Eu 

nunca tinha visto tantas lojas bonitas e limpas na 

minha vida. No meu tempo, para cada sorriso a 

gente derramava uma lágrima; no seu, as lágri-

mas são raras. 

 - Mas não passo de um palhaço fanta-

siado, de um macaco de realejo, como você já me 

disse muitas vezes...

 - Não, meu neto: você é um cantor 

talentoso num lugar freqüentado por gente do 

mundo todo. Muito melhor do que ser um tanca-

reiro que não deixa nenhuma marca no mundo, a 

não ser as que as águas cobrem. 

 Pensativo, o velho continuou:

 - A verdade é que antigamente a gente 

morria de inveja da modernidade de Hong Kong, 

só não dizia nada. É lógico que gostávamos da 

nossa terra, mas que nos sentíamos menores não 

dá para negar. O problema é que quando Macau 

mudou foi tudo muito rápido, e gente como eu 

não gosta de ver um mundo novo que não enten-

demos bem surgir, faz a velhice parecer maior. 

 E Cristiano continuou a remar, silen-

cioso e - por que não? - aliviado, até o avô pedir:

 - Não vai cantar para mim?

 E o neto -, lembrando-se da noite inu-

tilmente angustiada passada em claro - abriu um 

sorriso e soltou a voz:

 - NESSUN DORMA...

 E lá se foi a gôndola, singrando numa 

Veneza de brincadeira. 
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Navegar é preciso

https://serica.blog

Fundada em 1602, a Bodleian Library é 
uma das mais antigas bibliotecas europeias, 
reunindo mais de doze milhões de livros 
e documentos e funcionando como um 
dos polos de registo de depósito legal no 
Reino Unido. A sua fundação deve-se ao 
benemérito Thomas Bodley, que decidiu 
oferecer à Universidade de Oxford um 
conjunto de cerca de dois mil livros, 
destinados a criar uma nova biblioteca que 
pudesse substituir a antiga sala de leitura da 
Divinity School, cujos fundos se perderam 
ao longo do século XVI. Alimentada com o 
passar dos séculos, a colecção da Bodleian 
Library cresceu e obrigou à organização 
dos seus volumes em secções, contendo 
actualmente algumas das mais ricas 
colecções de livros sobre determinados 
assuntos. Uma dessas colecções é dedicada 
aos estudos sobre a China e o bibliotecário 
responsável, David Helliwell, mantém desde 
2011 um blog onde vai registando notas, 
imagens e algumas reflexões sobre o seu 
trabalho. Serica, o nome que os romanos 
davam aos povos da Ásia Central, e cuja 
etimologia se relaciona com a seda, é 
também o nome deste blog, onde podemos 
acompanhar algumas descobertas feitas 
entre os volumes e os documentos que 
compõem a colecção, bem como textos sobre 
muitas das obras que ali se guardam. Temas 
como a caligrafia, a língua, a geografia e as 
técnicas de impressão de livros destacam-se 
por entre a miríade de assuntos abordada 
por Helliwell, um conhecedor profundo da 
história e da cultura chinesas. 
Numa das entradas mais recentes, sobre 
a exposição dedicada a Shen Fuzong, o 
primeiro visitante chinês de Oxford, escreve-
se sobre este homem que foi um antecessor 
do próprio David Helliwell:
«Shen Fuzong is the Bodleian’s first Chinese 
cataloguer. During the course of his stay in 
the autumn of 1687, he examined almost all 
the Chinese books in the Library’s collection 
at the time, well over one hundred, of 
which all but one are still there. He wrote 
down the romanised title of each book on 
the cover, and then explained what the 
book was in Latin to Thomas Hyde, who 
wrote the description down beside Shen’s 
romanisation. Later, Hyde shortened them 
and made a list of them (now among his 
papers in the British Library, Sloane Or. 
853), and it is from this this list that Edward 
Bernard copied almost unchanged the 
entries for the Chinese books in Oxford in his 
famous Catalogi librorum manuscriptorum 
Angliae et Hibernae in unum collecti, cum 
indice alphabetico, which was published 
posthumously in 1697, the year of his death.»

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

A Changan Jie 
atravessa Pequim 
de Leste a Oeste e 
Jonathan Chatwin 
parte do seu percurso 
para contar algumas 
histórias da cidade, 
dos lugares mais 
óbvios do património 
arquitectónico às 
pequenas narrativas 
que fazem a vida de 
um lugar.

Jonathan Chatwin

Long Peace Street 
Manchester University Press

Alice Pace

Hot – A ciência 
debaixo dos lençóis
Gradiva

Não será o momento 
mais propício às reflexões 
científicas, mas o encontro 
dos corpos em modo 
erótico não deixa de ser um 
tema sobre o qual valha 
a pena aplicar o método 
da observação próprio da 
ciência e é isso que faz a 
autora italiana Alice Pace, 
analisando hormonas, 
moléculas e ligações entre o 
cérebro, a memória e a pele.

Luca Argel

Fui ao Inferno e Lembrei-me 
de Ti
Averno

Novo volume de poesia do 
autor brasileiro radicado em 
Portugal. Do poema «Uma 
coisa que você vai gostar no 
inferno”, “é que por excesso de 
oferta/ os dentistas/ cobram 
bem mais barato.»

Luca Argel

Fui ao Inferno e Lembrei-me 
de Ti
Averno

Novo volume de poesia do 
autor brasileiro radicado em 
Portugal. Do poema «Uma 
coisa que você vai gostar no 
inferno”, “é que por excesso de 
oferta/ os dentistas/ cobram 
bem mais barato.»

Leonardo Padura

A Transparência do Tempo
Porto Editora

O regresso do detective 
Mario Conde, personagem 
recorrente na obra de 
Leonardo Padura, faz-se 
com um mistério em torno 
de uma estatueta religiosa 
que revelará segredos sobre 
a Guerra Civil de Espanha e 
a sua ligação com Cuba.

Leonardo Padura

A Transparência do Tempo
Porto Editora

O regresso do detective 
Mario Conde, personagem 
recorrente na obra de 
Leonardo Padura, faz-se 
com um mistério em torno 
de uma estatueta religiosa 
que revelará segredos sobre 
a Guerra Civil de Espanha e 
a sua ligação com Cuba.

Zahra Hankir (ed.)

Our Women on the Ground: 
Essays by Arab Women 
Reporting From the Arab 
World
Penguin

Antologia de trabalhos 
assinados por dezanove 
jornalistas mulheres, todas 
oriundas de países árabes e do 
Médio Oriente, atravessada 
pela reflexão sobre as 
especificidades do jornalismo 
em contextos a vários níveis 
repressivos.

Frederico Lourenço

A Ilíada de Homero 
Quetzal

A versão para leitores 
mais novos de um clássico 
como o de Homero não 
tem de ser uma versão de 
má qualidade do original, 
como prova Frederico 
Lourenço neste volume, 
uma boa introdução aos 
clássicos para quem começa 
a aventurar-se nesse 
território.

Gonçalo M. Tavares

Histórias Falsas
Relógio d’Água

Narrativas breves inspiradas 
em histórias antigas da 
filosofia: «É usual no Japão 
os espectadores de teatro 
agradecerem no final aos 
actores com a palavra 
otsukaresama que significa: 
“Vocês cansaram-se por mim.” 
O mesmo podia, então, dizer 
Faustina às mulheres e aos 
homens que a rodeavam, já 
que ela observava e não agia.»


