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

N
o mês em que a academia sueca 

atribuiu dois Prémios Nobel da 

Literatura, distinguindo Olga 

Tokarczuk e Peter Handke, a 

polémica que nunca abandona o galardão voltou 

a estalar. Depois de um escândalo motivado 

pelas acusações de assédio sexual relativamente 

a um membro da academia, o Nobel ficou por 

atribuir em 2018, retomando agora o seu curso 

com esta dupla distinção e enfrentando um 

novo debate, desta vez motivado pelo apoio que 

Peter Handke demonstrou publicamente ao líder 

sérvio Slobodan Miloševicć durante o conflito nos 

Balcãs. Salman Rushdie, Joyce Carol Oates e Slavoj 

Zizek foram alguns dos autores que repudiaram 

a escolha do autor austríaco, juntando-se ao 

PEN América, que mostrou igualmente o seu 

descontentamento pelo galardão atribuído a 

Handke, emitindo um comunicado onde se lê 

o seguinte: «Repudiamos a escolha de que um 

escritor que persistentemente colocou em dúvida 

crimes de guerra minuciosamente documentados 

mereça ser premiado por sua ingenuidade 

linguística». Depois do desconforto assumido por 

vários literatos quando o Nobel foi atribuído ao 

cantor e compositor Bob Dylan, a discussão sobre 

se o mais importante prémio literário do mundo 

é apenas e só uma questão de literatura ganha 

um novo fôlego. Infelizmente, o mais influente 

crítico literário do nosso tempo já não pode ser 

uma voz a acrescentar argumentos a este debate. 

No mesmo mês em que o Nobel foi a dobrar, 

morreu Harold Bloom, crítico e académico norte-

americano a quem devemos, para além de uma 

extensa obra dedicada à literatura, à cultura e ao 

pensamento, uma certa ideia de cânone. 

O Cânone Ocidental, originalmente publicado 

em 1994 e entretanto traduzido em várias línguas, 

não é um livro consensual, nem nas escolhas, 

nem na abordagem, mas não deixará de ser uma 

referência a partir da qual discutir o que fica ou 

se perde no tempo quando falamos de literatura. 

Pouco receptivo às abordagens mais recentes da 

teoria e da recepção literárias, Bloom defendia 

acerrimamente a estética e a qualidade como 

único argumento para a canonização, o que 

lhe valeu várias discussões acesas com teóricos 

dos estudos marxistas ou feministas, a que 

chamava, sem disfarçar o tom pejorativo, “escola 

do ressentimento”. O tempo tem essa qualidade 

assustadora de instalar a glória ou o esquecimento 

sem que possamos prever um ou outro, mesmo 

com a segurança solidamente fundamentada e 

certeira de um crítico como Bloom, cuja obra 

estará sujeita à mesma prova de fogo que o passar 

dos dias, meses e anos a tudo impõe, mas seria 

um contributo inestimável para a discussão sobre 

o Nobel ainda termos entre nós alguém com 

os pergaminhos de Harold Bloom – que talvez 

recusasse sem pudor o mérito literário de ambos 

os nomeados, afastando da discussão qualquer 

questão exterior à escrita das respectivas obras. 

Não podemos mais do que imaginar.

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

Uma nova editora 
de banda desenhada
Em Portugal, acaba de nascer uma nova editora dedicada 
à banda desenhada. A Umbra foi criada por Filipe 
Abranches, autor de BD e realizador, e Pedro Moura, crítico 
e professor, tendo iniciado o seu catálogo com a publicação 
de uma antologia que se anuncia bianual, com cinco 
histórias de autores de língua portuguesa. A Umbra #1 já 
está em distribuição e conta com vinte páginas a preto e 
branco com narrativas que cruzam a ficção científica, os 
cenários pós-apocalípticos e muitas referências à literatura 
e ao cinema de género. 

White Ravens 2019
Anualmente, na Feira de Frankfurt, apresenta-
se o catálogo de livros para a infância e 
juventude White Ravens, uma escolha feita 
por críticos e especialistas internacionais 
que selecciona o que de melhor se publica 
no mundo nesta área. Do White Ravens 2019 
constam três livros de autores portugueses: 
A Construção do Mundo, de Fábio Monteiro 
e Mariana Rio (Livros Horizonte), Coisas Que 
Acontecem, de Inês Barata e Susa Monteiro 
(Bruaá), e Não Te Afastes, de David Machado 
(Caminho). Entre os duzentos títulos que 
compõem este catálogo de 2019, oriundos de 
meia centena de países e em cerca de trinta 
línguas diferentes, há cinco livros de autores 
da China, assinados por Zhenyuan Guo, Tao 
Xue, Hua Xie, Hongyou Dong e Haiqi Liu. De 
Taiwan, foi seleccionado um livro de Wanwen 
Lin, e em representação de Hong Kong, os 
seleccionadores elegeram uma obra assinada 
por Michelle Fung e Juanxue Feng.

Prémio 
Fernando Namora
O romance Um Muro no Meio do Caminho (Porto Editora) 
valeu a Julieta Monginho o Prémio Fernando Namora 2019, 
promovido pela Estoril-Sol. O júri, presidido por Guilherme 
d’Oliveira Martins, referiu que este é um romance que 
se «constrói sobre uma das mais pungentes tragédias 
contemporâneas: a dos refugiados, sobretudo sírios, em fuga de 
loucuras humanas cada vez mais selváticas. (…) Os tormentos 
experienciados em campos de refugiados, particularmente no 
campo da ilha de Chios, desenham o contexto em que Julieta 
Monginho situa a problemática deste drama contemporâneo».

O céu nunca copia o céu 

porque as nuvens em eterno movimento 

são sempre de autoria criativa

A terra nunca copia a terra 

porque veste-se sempre de nova roupa ao chegar uma Primavera

Eu, de hoje, não copio o eu de ontem 

porque contigo tenho de ser novo todos os dias 

porque prefiro abandonar o coro 

mesmo sem jeito para cantar a solo

Escrita 
Criativa
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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

O medo e o mundo 
no festival literário de Óbidos

O Folio 
– Festival Literário 
Internacional 
de Óbidos cumpriu 
a sua quinta edição 
com um programa 
cheio de autores 
portugueses
 e estrangeiros,
 onde não faltaram 
alguns olhares
sobre o Oriente.

A 
escolha podia 
parecer arris-
cada: organi-
zar um festival 
literário numa 

pequena vila portuguesa de dois 
mil habitantes e fazer dele uma 
referência no panorama interna-
cional de encontros do género. A 
isso, juntar a criação de uma série 
de livrarias, de portas abertas todo 
o ano, em sítios há muito encerra-
dos ou a exigirem uma nova vida. 
O risco tornou-se aposta ganha 
pela Câmara Municipal de Óbi-
dos, com o Folio a ser paragem 
obrigatória nas deambulações 
de muitos escritores, com o anti-
go mercado e a inactiva igreja de 
Santiago, entre outros espaços, a 
transformarem-se em livrarias e 
com o público a marcar presença 
expressiva nos vários momentos 
da programação do festival. Ao 
longo de dez dias, Óbidos acolheu 
mesas de debate, apresentações 
de livros, cinema, performances, 
exposições e várias actividades 
pensadas especificamente para o 

público escolar da região. A quinta 
edição do festival teve como tema 
“O tempo e o medo”, cruzando a 
homenagem à revista portugue-
sa O Tempo e o Modo, fundada 
nos anos 60 do século passado, 
com uma reflexão transversal e 
interdisciplinar sobre os dias que 
vivemos, entre guerras, ataques 
constantes aos direitos humanos 
e a constante ebulição da internet, 
lastro para fake news e para o cres-
cimento de movimentos pouco 
dados à razão, à ciência e aos prin-
cípios básicos que sustentam os 
sistemas democráticos, mas tam-
bém para a discussão, a partilha e 
a procura de soluções.

O ORIENTE NÃO EXISTE

Numa conversa sobre o Orien-
te, o autor francês Mathias Énard 
e o português Valério Romão fala-
ram sobre os seus livros e sobre as 
relações que a escrita de cada um 
vai estabelecendo com o mundo. 
O título da mesa que juntou os 
dois escritores era, na verdade, “A 
Oriente do Oriente”, deixando em 
aberto a que geografia se referia e 
permitindo a hipótese de todas as 
geografias ali se encaixarem – sen-
do a terra redonda, ao contrário do 
que algumas teorias da conspira-
ção querem fazer crer, alguém que 
parta de um ponto em qualquer 
lugar desse território indefinido a 
Leste da Europa a que os europeus 
chamam Oriente e avance sempre 
na direcção oriental, acabará por 
chegar ao que os Europeus cha-
mam Ocidente... E como a con-
versa entre Énard e Romão veio 
a confirmar, as geografias físicas 
serão essenciais para se estruturar 
uma compreensão do mundo e da 
história, mas é nas emocionais que 
se joga verdadeiramente o nosso 
acaso de todos os dias.

A propósito de Zona, o ro-
mance que publicou em 2008, 
Mathias Énard começou por fo-
car-se na Europa, não descurando 
o tema desta edição do Folio, o 
medo: «Quando escrevi este livro 
tive uma sensação quase física de 
reconhecer que as paisagens eu-
ropeias são, em grande medida, 
os campos de batalha que conhe-
cemos da história. Num comboio 
que atravesse a Europa, vamos 
andando podemos localizar esses 
sítios e os respectivos aconteci-
mentos à medida que avançamos 
nos carris.» Zona é um romance 
de carácter épico, uma viagem de 
comboio entre Milão e Roma pro-
tagonizada por um antigo espião 
que se vai transformando numa 
longa meditação sobre a história 

da conspiração: «Os reptilianos, 
que dizem que a Rainha de Ingla-
terra é um lagarto, a cientologia, 
essas coisas que lemos e nos fa-
zem perceber que, se dermos um 
passinho a mais, já não voltamos. 
Este é um dos temas que melhor 
descreve esta época, que vem de 
um grande progresso científico, 
mas onde a opinião prevalece so-
bre a razão. A teoria que defende 
que a Terra é plana é a mãe de to-
das essas teorias da conspiração e, 
por mais absurda que seja, é uma 
tentativa desesperada de nos vol-
tar a colocar no centro das coisas, 
dizendo muito sobre como nos 
sentimos no dia a dia, ou seja, fora 
das coisas.» Mathias Énard, ofere-
cendo-se para elaborar a pesqui-
sa que Valério Romão diz não ter 
como prática habitual, afirmou 
ser este o tema ideal para traba-
lharem juntos. E um pouco mais 
a sério, comenta o modo como 
estas e outras afirmações fazem 
escola na internet, dizendo que o 
mundo em que vivemos hoje é de 
transição, «um mundo em que o 
saber nunca foi tão fragmentado, 
o que permite que haja pessoas 
que não só acreditam que a Terra 
é plana, como convencem várias 
outras através de “provas” que, 
não tendo nada de científico, são 
assumidas como tal por muita 
gente.»

De regresso ao Oriente, entre 
o peso de culturas muito antigas 
e a ameaça sempre renovada da 
guerra, Mathias Énard falou sobre 
a destruição das estátuas dos Bu-
das de Bamiyan, no Afeganistão, 
pelos taliban: «Foi horrível, sim, 
mas perturbou-me muito me-
nos do que as tantas vidas que se 
perderam. O budismo não eram 
aquelas estátuas, as coisas con-
tinuam a viver, de outros modos, 
noutros lugares.» Conhecer esses 
lugares, independentemente dos 
pontos cardeais que os localizam 
no nosso mapa comum, é impulso 
comum aos dois autores e sobre 
isso, Valério Romão diz preferir 
perder-se no que não conhece do 
que procurar longe de casa aquilo 
que lhe é familiar. Um elogio da 
estranheza que costuma servir de 
certificado de exotismo sempre 
que se fala do Oriente, mas que 
ambos os escritores assumem 
como gesto de relação com o 
mundo – um gesto que se reflecte 
na escrita.

A ÍNDIA POR DESCOBRIR

No primeiro fim de semana 
do Folio, uma delegação de escri-
tores, tradutores e académicos 

indianos participou no festival. 
A presença em Portugal de Anil 
Kumar Boro, Dhruba Jyoti Borah, 
S.P. Ganguly, Mini Krishnan e K. 
Sreenivasarao resultou de um 
memorando de entendimento 
assinado entre os governos por-
tuguês e indiano, que pretende 
criar pontes entre os dois países 
no que à literatura e à tradução 
mútua diz respeito. Coube a 
K. Sreenivasarao, secretário da 
Sahitya Akademi, a academia das 
letras indiana, desvendar alguns 
pontos desse entendimento, ao 
anunciar a intenção de traduzir 
alguns ficcionistas portugueses 
num futuro próximo. Explican-
do que na Índia se fala e escre-
ve em vinte e quatro línguas, K. 
Sreenivasarao deu ao público do 
Folio uma ideia da complexida-
de que implica a circulação de 
alguns livros, que só podem real-
mente chegar a todos os leitores 
se assegurarem a sua tradução 
em todas essas línguas. «Vamos 
trabalhar para editarmos uma 
colectânea com alguns autores 
portugueses traduzidos nas vin-
te e quatro línguas», prometeu o 
representante da Sahitya Akade-
mi.

Numa intervenção que ilus-
trou a importância da tradução 
na manutenção das identidades 
linguísticas e culturais, por um 
lado, e na comunicação entre 
pessoas que falam idiomas di-
ferentes, por outro, a traduto-
ra Mini Krishnan revelou o seu 
apreço pela descoberta recente 
de Eugénio de Andrade e José 
Luís Peixoto, autores de cuja 
obra leu um excerto em inglês. 
«Sem tradução, não estaríamos 
aqui», garantiu. 

Cumprindo a aproximação 
literária que norteou o memo-
rando assinado entre os gover-
nos português e indiano, Maria 
Carlos Loureiro, da Direcção Ge-
ral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas, anunciou a publica-
ção de uma antologia de textos 
de autores portugueses na Índia, 
que incluirá Luís de Camões, Fer-
nando Pessoa, Florbela Espanca, 
Mário de Sá-Carneiro e Eugénio 
de Andrade, entre outros. A en-
cerrar a sessão, a embaixadora 
da Índia em Portugal, Nandini 
Singla, corroborou a importân-
cia da tradução, dizendo que 
quando se começar a traduzir 
literatura portuguesa para uma 
das línguas faladas na Índia, as 
outras seguir-se-ão, permitindo 
dar a conhecer o que se escreve 
em Portugal num espaço muito 
maior.»

MACAU E O MEDO

Numa edição que contou com meio 
milhar de intervenientes, entre 
escritores, ilustradores, conferencistas, 
formadores de diversas áreas e 
agentes do livro, Macau marcou 
presença no Folio através de Carlos 
Morais José, que participou numa 
conversa sobre o medo, e de um 
suplemento especial do jornal Hoje 
Macau inteiramente dedicado ao 
mesmo tema e editado em parceria 
com o festival literário de Óbidos 
e a editora portuguesa Abysmo. 
Distribuído nos vários espaços do 
festival, o suplemento inclui textos 
literários e ensaísticos de David 
Soares, António Eloy, Henrique Manuel 
Bento Fialho, Patrícia Câmara, António 
de Castro Caeiro e Rita Taborda 
Duarte, entre outros.

do século XX. E nessa história, a 
Europa não existe isoladamente – 
como nunca nenhum lugar existe 
– , antes avança na cronologia em 
relação directa, umas vezes con-
flituosa, outras pacífica, com geo-
grafias que lhe pertencem, mas 
que dela se diferenciam, como o 
Mediterrâneo, e outras que, fora 
das suas fronteiras, não deixam 
de lhe ir moldando os caminhos, 
como o Médio Oriente. É esse o 
Oriente de Énard, que viveu na Sí-
ria e no Irão, onde estudou árabe 
e persa, e foi para aí que a conver-
sa se encaminhou: «Num país do 
Médio Oriente, vive-se como em 
qualquer outro lugar. Ao princí-
pio, não entendemos nada do que 
se passa à nossa volta, depois, va-
mos percebendo. São países que 
senti como muito acolhedores. No 
Irão, por exemplo, integramo-nos 
facilmente, há sempre muita gen-
te curiosa à nossa volta e disposta 
a ajudar um estrangeiro. Na Síria, 
era diferente, havia a questão da 
ditadura de Assad, de ser preciso 
ter atenção ao que dizíamos em 
voz alta, das pessoas que desapa-
reciam. Apesar disso, vivia como 
toda a gente.»

Valério Romão fez o movi-
mento contrário, em direcção ao 
Ocidente, quando se mudou de 
França para Portugal, na infância. 
«Foi uma experiência interessante 
de dupla rejeição. Em França, es-
tudava num colégio católico onde 
o desporto era muito importante, 
mas eu não tinha físico para isso. 
Não posso dizer que a minha in-
fância em França tenha sido mui-
to feliz, mas felizmente a minha 
memória é má e não tenho muitas 
recordações dessa fase. Quando 
vim para Portugal, achei que tudo 
ia ser diferente...» A mudança de 
clima acabou-lhe com as maleitas 
de que padecia, cumprindo uma 
mudança que se revelou positiva, 
mas a pouca aptidão para o des-
porto, na escola, e a dificuldade 
de se inserir num meio que lhe era 
estranho fez com que a chegada 
ao seu segundo país não fosse a 
mais pacífica, algo que descobriu 
quando teve de voltar para casa 
descalço, depois de um grupo de 
colegas mais velhos lhe terem rou-
bado os ténis.

Entre as longas pesquisas a 
que Mathias Énard se dedica e a 
pouca vontade assumida por Va-
lério Romão de escrever longe do 
quotidiano e daquilo que conhe-
ce, os dois autores acabaram por 
encenar uma possível colabora-
ção, quando Valério Romão con-
fessou que gostaria de, um dia, es-
crever um romance sobre teorias 

F O T O G R A F I A S  +  C A P A  ©  C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E  Ó B I D O S
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P O R   S T A C E Y  Q I A OE M  F O C O

Broken Wings, 
de Jia Pingwa: 
a nostalgia 
do campo 
e os direitos 
das mulheres

A 
nação mais populosa do mundo tem 

também um dos rácios entre sexos 

mais desequilibrados de que há registo. 

Na China continental, a preferência cultural 

pelos rapazes ao longo de milénios, aliada, mais 

recentemente, às rígidas políticas de planeamento 

familiar, foi muitas vezes um incentivo para o 

aborto selectivo, conduzindo a uma proporção 

de 115 rapazes nascidos por cada 100 raparigas. O 

resultado é um desequilíbrio notório entre sexos, 

com os homens superando estatisticamente 

as mulheres em dezenas de milhões. As 

consequências deste desequilíbrio são muitas, da 

distorção do mercado de trabalho ao aumento do 

crime violento em que as mulheres são vítimas. E 

entre as muitas faces desse crime está o sequestro 

e o tráfico de milhões de mulheres, vendidas a 

homens de aldeias empobrecidas que procuram 

cumprir o desígnio aparentemente inescapável 

do casamento.

Foi esta situação que Jia Pingwa (賈平凹), 

um dos mais conceituados escritores chineses, 

escolheu para tema do seu romance Jihua (《
極 花》). Contando a história de uma mulher 

vítima do tráfico, Butterfly, foi publicado pela 

primeira vez em episódios na revista literária 

Literatura do Povo (人民文學), e posteriormente 

publicado pelas Edições Literatura do Povo, 

em 2016. Em Maio deste ano, Broken Wings, a 

tradução inglesa assinada por Nicky Harman, 

foi publicada pela ACA e chegou ao mercado 

internacional. 

No livro, Butterfly é sequestrada na 

cidade onde vive e vendida como esposa a um 

homem de uma vila remota, de onde a maioria 

das mulheres partiu em busca de uma vida 

melhor. O homem aprisiona Butterfly numa 

caverna, submetendo-a a diversas torturas e 

a uma violação que terá como consequência 

o nascimento de um bebé. Anos mais tarde, 

Butterfly é finalmente resgatada pela sua mãe e 

pela polícia. De regresso à sua cidade de origem, 

torna-se impossível suportar os comentários, 

os dedos apontados e a urgência de voltar a 

encaixar-se na sua vida passada, como se nada 

tivesse acontecido. Num processo mental 

complexo, que caracteriza muitas vítimas de 

abusos e torturas, Butterfly decide regressar à 

aldeia onde viveu aprisionada e onde a sua vida 

mudou indelevelmente.

A trama é pesada e torna-se ainda mais 

perturbadora quando se lê, no posfácio, que o 

romance se baseia na história verídica da filha 

de uma vizinha de Jia: «Durante dez anos, nunca 

contei a sua história a ninguém, mas era como 

se tivesse uma faca a perfurar-me o coração. 

Sempre que penso nisso, a ferida torna-se mais 

profunda. E hoje não tenho como saber em que 

aldeia essa mulher vive ou como passou a última 

década.»

A história de Broken Wings é narrada do 

ponto de vista da mulher sequestrada, revelando 

as suas tensões psicológicas e retratando o 

mundo exterior sempre a partir da sua visão. 

No entanto, tal como o autor esclareceu no 

lançamento do livro, embora o romance seja 

sobre uma mulher vítima de tráfico, este não é 

um livro sobre o tráfico humano, como explicou o 

autor no lançamento, em declarações registadas 

pelo Beijing Youth Daily: «Neste romance, 

continuei a dedicar-me ao pensamento e à 

reflexão sobre a situação do campo.»

Representante da chamada “literatura das 

raízes” (鄉土 文學), Jia Pingwa mostrou sérias 

preocupações com o declínio das comunidades 

rurais nos últimos anos. «O campo está em 

declínio há muito tempo. Tenho visitado aldeias 

nas montanhas e planaltos e descobri que 

muitos destes lugares já estavam desertos, sem 

habitantes, apenas ruínas e ervas daninhas até 

aos joelhos. Estão a desaparecer. Estamos a 

perder o campo, estamos a perder a nossa terra 

natal. O que aconteceria com a China se deixasse 

de ter, efectivamente, uma sociedade rural? Não 

sei, e é doloroso pensar nisso», disse o autor, 

emocionado, durante o lançamento do livro.

Jia Pingwa teme o desaparecimento das 

aldeias, como escreve no posfácio de Broken 

Wings, apresentando-o como consequência 

de existirem poucas mulheres em comparação 

com o número de homens: «Em áreas remotas, 

os homens que não têm a capacidade, as 

ferramentas ou o dinheiro necessário para 

sair são deixados para trás, ficando na aldeia e 

tentando ganhar a vida a partir do que a terra 

dá. Não têm possibilidade de se casar. Estive 

em aldeias compostas quase inteiramente por 

homens sem esposa. Um homem que conheci, 

com a locomoção afectada desde que caiu de um 

penhasco e partiu a perna, enquanto colocava a 

instalação eléctrica que traria luz à aldeia, disse-

me: “ A minha família vai desaparecer por minha 

causa e a nossa aldeia desaparecerá também, 

ainda durante a nossa geração”. Não conseguia 

pensar em nada para lhe dizer...»

O apego de Jia ao campo é compreensível, 

sendo o autor originário de uma pequena vila 

na província de Shaanxi e tendo-se sempre 

apresentado publicamente como um camponês 

(mesmo tendo morado na grande cidade de 

Xi’an por quase cinco décadas, assumindo 

importantes cargos provinciais e nacionais na 

Associação de Escritores e como delegado do 

Congresso Nacional do Povo). Por outro lado, 

a sua análise do declínio da ruralidade e a não 

condenação efectiva do sequestro de mulheres 

deu lugar a muitas críticas, colocando o 

autor no centro de uma feroz controvérsia. 

No posfácio do romance, Jia Pingwa refere-

se aos raptos, condenando-os, ao mesmo 

tempo que os desculpabiliza pelo contexto 

de desequilíbrio demográfico entre sexos nas 

aldeias: «O sequestro de mulheres e crianças é 

brutal e cruel e deve ser reprimido. Mas sempre 

que essa repressão ocorre, os traficantes são 

severamente punidos e a polícia é elogiada 

pelos resgates heróicos, ninguém menciona o 

fato de que as cidades saquearam riqueza, força 

de trabalho e mulheres das aldeias. Ninguém 

fala sobre os homens deixados para trás nos 

terrenos baldios, definhando como cabaças 

abandonadas, florescendo uma vez e depois 

morrendo sem descendência.»

Ora, é inegável que muitos homens em 

aldeias pobres têm poucas perspectivas de 

encontrar uma mulher que lhes permita 

constituir família, mas será realmente o 

resultado da “pilhagem” da cidade? Deixando 

de lado o fato de que a China rural tem uma 

percentagem muito maior de abortos seletivos 

e infanticídio feminino do que as cidades 

– resultado da cultura patriarcal de clãs 

profundamente enraizada –, vale a pena notar 

que as mulheres das aldeias partem para as 

cidades não porque algum raptor as obrigue, 

ao contrário de Butterfly, coagida em sentido 

inverso, mas em busca de uma vida melhor. 

Portanto, pode não ser uma coincidência que 

as últimas três décadas tenham testemunhado 

a um tão grande número de mulheres do campo 

migrando para as cidades e também à redução 

drástica da taxa de suicídio entre as mulheres 

do mundo rural em quase 80%. Como descreve 

um relatório de 2014 publicado pelo The 

Economist, «a mudança para as cidades para 

trabalhar, mesmo que as coloque num estatuto 

de cidadãs de segunda classe, foi a salvação 

de muitas jovens de meios rurais, libertando-

as das pressões dos pais, dos casamentos 

forçados, do domínio das sogras e de vários 

outros condicionamentos comuns nas vidas de 

quem nasceu em meios rurais pobres.»

Certamente que a sociedade rural é uma 

componente indispensável da cultura chinesa 

tal como a conhecemos, mas Jia Pingwa, na 

tentativa de resolver um grave problema social – 

e Broken Wings é um exercício que se enquadra 

nessa tentativa, pela via literária – , falha em ver 

as outras causas, o resto do contexto, ansiando 

simplesmente pela recuperação da boa e velha 

cultura rural de prosperidade controlada. 

Afinal, a solução para as vidas dos homens que 

querem casar-se e não encontram com quem e 

a manutenção dos espaços rurais não podem 

ser instalados sobre a miséria de um grupo de 

mulheres – que também são pessoas, o que já 

não deveria ser preciso referir em 2019... 

NICKY
HARMAN

O mais recente romance de Jia Pingwa, 

Broken Wings, chegou ao mercado de 

língua inglesa, abrindo o debate sobre 

a mobilidade social, as migrações e, 

sobretudo, a ideia persistente de que as 

mulheres cumprem apenas um papel no 

equilíbrio demográfico chinês, sem que os 

seus direitos sejam tidos em conta.

CAPA DA EDIÇÃO CHINESA DE BROKEN WINGS
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ram-se para Lisboa. Lam e Mei, sempre aven-

tureiros, migraram para o Brasil, a convite de 

parentes. E foram justamente para uma cidade 

chamada Macau, no Rio Grande do Norte. Lá na-

sceu a caçula, quando Mei já estava com 42 anos. 

Pensando nos olivais  de sua terra, o orgulhoso 

pai escolheu o nome da bela garotinha: Olívia. 

Quando Olívia estava com 12 anos, a família 

mudou-se para Olinda, em  Pernambuco, onde 

há uma grande colônia chinesa. Compraram uma 

grande casa de frente para o mar, onde passaram 

a morar no primeiro andar. No térreo, abriram o 

restaurante. Era da varanda que Olívia sonhava 

em singrar por mares nunca dantes navegados 

por ela.

Naquele dia  do seu aniversário, Olívia  con-

versou demoradamente com os pais. Explicou 

que desejava aproveitar sua formação acadêmi-

ca, sua experiência profissional na área de tur-

ismo e o fato de ser fluente em  chinês, portu-

guês e inglês, para   trabalhar  em uma empresa 

de cruzeiros marítimos internacionais. Nestas 

viagens,  desejava conhecer Macau na China e 

estabelecer-se lá.  Lam e Mei ouviram a filha e 

argumentaram que ela estava muito nova para 

aventurar-se pelo mundo.  Porém, entenderam 

seu desejo de realizar este sonho de criança. Lam, 

com os olhos marejados, falou-lhe:   

- Você é aventureira e determinada como eu 

e sua mãe!

Olívia foi dormir pensando na viagem. Para 

ela, Macau, era um lugar deslumbrante! A origem 

do nome ela conhecia desde pequena:  Baia de 

A-má, sendo “A-má Gao” em cantonês,  pelo fato 

de existir nessa baía um templo dedicado à deu-

sa A-má. Depois o termo foi aportuguesado para 

Amacao, Macao e por fim Macau. Além disto, já 

tinha lido várias obras sobre a ex-colônia por-

tuguesa: Macau, Impressões e Recordações do 

filósofo Manuel da Silva Mendes; Macau: Factos 

e Lendas e Macau, um Município com História 

do  historiador Luís Gonzaga Gomes; Galeria dos 

Homens Ilustres do Século XIX, Macau através 

dos Séculos e Vultos Marcantes em Macau do 

monsenhor  Manuel Teixeira; Cheong-Sam - a 

Cabaia da jornalista  Deolinda da Conceição; Chi-

nesinha de Maria Pacheco Borges; A China fica ao 

lado de Maria Ondina Braga; e Nam Van – contos 

de Macau do advogado Henrique de Senna Fer-

nandes.  Entretanto, o que mais a instigava sobre 

Macau,  era a passagem de Camões por lá e sua 

paixão pela nativa Dinamene. 

No dia seguinte Olívia encontrou na internet 

um texto sobre o episódio: “Camões  trabalhou 

em Macau como Provedor dos Bens dos Aus-

entes e Defuntos. Frequentava a gruta Patene e lá  

provavelmente  escreveu versos de Os Lusíadas. 

Porém, devido a intrigas, Camões teve que partir 

e levou Dinamene.  Ao embarcar no navio,  per-

guntaram-lhe sobre um rolo de papel que levava 

e respondeu que era toda sua fortuna e herança. 

Na verdade,  era a epopeia do seu povo. Todavia, 

próximo a foz do rio Mekong, uma grande tem-

pestade destruiu o navio. O poeta salvou-se, na-

dando persistentemente até à praia, agarrando 

os Lusíadas.  Mas, sua amada  morreu. Chorou a 

morte daquela a quem chamava a  “cativa que me 

tem cativo”. Para ela fez um soneto: “Alma minha 

gentil, que te partiste / Tão cedo desta vida, de-

scontente, / Repousa lá no céu eternamente / E 

viva eu cá na terra sempre triste. / Se lá no assento 

etéreo onde subiste, / Memória desta vida se con-

sente, / Não te esqueças daquele amor ardente / 

Que já nos olhos meus tão puro viste. / E se vires 

que pode merecer-te / Alguma cousa a dor que 

me ficou / Da mágoa, sem remédio, de perder-te, 

/ Roga a Deus, que teus anos encurtou, / Que tão 

cedo de cá me leve a ver-te, / Quão cedo de meus 

olhos te levou.”

Olívia desligou o computador e foi trabalhar. 

Gostava da agência de turismo onde entrara 

como estagiária e depois fora contratada. Lá fez 

contatos com pessoas de diversas empresas do 

ramo e tinha recebido  uma proposta tentadora: 

embarcar em um navio de cruzeiros internacio-

nais como recepcionista. Estudou a proposta e 

conversou com os pais. 

Dois meses depois  Olívia pediu demissão.  

Após o treinamento embarcou em um amplo 

navio.  Só retornou para comemorar o vigésimo 

terceiro aniversário.   Após uma semana com a 

família, embarcou em outro navio da mesma 

companhia.  Já promovida  a chefe da recepção, 

continuou seu périplo. Em um ano e meio de 

viagens, conheceu diversos países, singran-

do por mares nunca dantes navegadas por ela. 

Contudo, o que desejava ardentemente, era con-

hecer Macau. 

E na terça-feira, dia primeiro de novembro 

do ano do seu aniversário de 23 anos, logo cedo, 

Olívia avistou Coloane, uma das ilhas de Macau. 

Ficou deveras emocionada!  Imaginou o jovem 

casal Lam e Mei Dewei partindo do porto de Ma-

cau,  quarenta e cinco anos antes, com dois filhos 

pequenos. E além de toda emoção do encontro 

com Macau, Olívia estava apaixonada!

A viagem para Macau partira de Londres, 

passando por Lisboa. E desde o embarque na 

capital inglesa, Olívia  deslumbrava-se ao ver 

um jovem chamado  Paul Porto Jones. Mestre 

em Arqueologia pela Universidade de Oxford, es-

tava indo trabalhar em um projeto da Sociedade 

de Arqueologia de Macau e ensinar na  Univer-

sidade.  Durante a escala em Lisboa, esteve na 

Casa de Macau em Portugal,  onde visitou o avô 

materno, Joaquim Porto,  um dos vogais da in-

stituição. Pouco antes da partida, Paul teve um 

pequeno problema com um garçom e procurou a 

chefe da recepção. Já tinha visto Olívia pelo navio, 

mas só então percebeu o esplendor de sua beleza 

oriental. Quando ele aproximou-se, o coração da 

jovem acelerou! Ouvida a reclamação, Olívia pro-

meteu que o problema seria solucionado e man-

dou chamar o garçom, a quem orientou devida-

mente.  No momento do embarque, Olívia ficou 

contemplando a beleza de Lisboa; pensando nos  

navegadores portugueses, partindo daquele mes-

mo porto,  séculos antes. 

Após aquele primeiro contato com o jovem, 

Olívia não o viu durante dias. Chegou a passar 

várias vezes na porta da cabine de Paul, mas só 

a encontrava  fechada. E então, percebeu que seu 

deslumbramento pelo rapaz estava prejudicando 

sua postura profissional. Entregou-se comple-

tamente ao trabalho no meio daquela verdadei-

ra torre de Babel. O navio estava com hóspedes 

de vinte e nove nacionalidades.  O trabalho do 

capitão e equipe para proporcionar um passeio 

agradável a todos era enorme!  

Quando o navio dobrou o cabo da Boa Espe-

rança,  Olívia lembrou da viagem de  Bartolomeu 

Dias em 1488. Para ela, as grandes viagens maríti-

mas foram um dos capítulos mais gloriosos da 

História. Viajando pelo  Atlântico e o Índico, os 

portugueses chegaram à Índia, ao Japão e, em 

1553, a Macau, sendo esta a primeira possessão 

europeia em território chinês. 

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

C O N T O    

M A R I N A L D O  L I M A

I L U S T R A Ç Ã O

Macau: Terra de 
um grande amor em 

três idiomas

A 
decisão de Olivia foi surpreendente;  

mas ela  estava decidida a conhecer a 

terra dos seus antepassados.

Olívia Dewei, filha de Lam e Mei 

Dewei, uma linda moça que naquele dia   com-

pletava 22  anos, encantava a todos. Seu pai, fa-

lando em chinês ou português, sempre dizia: 

- Filha, você é uma mistura de simpática e 

engraçada! É, é isso! Você é espirituosa!    

Olívia estava contente com a  promoção que 

tivera na empresa. Mas, estava ansiosa com um 

detalhe do calendário. Ficou na varanda da casa 

olhando a imensidão do oceano e sonhando em 

singrar por mares nunca dantes navegados; lem-

brando a primeira estrofe de Os Lusíadas.  En-

tretanto, pensou: “Nunca dantes navegadas por 

mim. Agora, em pleno século XXI, os mares já es-

tão completamente desbravados. Eu é que agora 

vou desbravá-los também!” Algo que a instigava 

era a façanha dos navegadores portugueses dos 

séculos XV e XVI, que partiram pelos mares nun-

ca dantes navegados e chegaram a lugares tão 

distantes como Macau, na China.

Morando em Olinda, desde os doze anos, 

ela amava a cidade onde sua família prosper-

ara com um restaurante. Na placa, o nome em 

três idiomas: ććććć, DELÍCIAS DE MACAU, MACAU’S 

DELIGHTS. Comida chinesa, regional e interna-

cional da melhor qualidade! Seus dois irmãos, 

Li e Lei, gêmeos de 44 anos, já estavam bem en-

caminhados na vida. O primeiro era agrônomo e 

o segundo, formado em Gastronomia, trabalhava 

com o pai. 

Olívia, formada em Turismo e Inglês, 

era amante da literatura, sendo seus autores 

preferidos Camões, Shakespeare e Lilian Lee.  

Gostava de ouvir o pai e a mãe contarem sobre 

suas vidas em Macau e de como saíram de lá 

em 1966 após os incidentes do Motim “1-2-3”. 

Temendo o recrudescimento do conflito deix-

aram a colônia portuguesa a convite do casal 

Joaquim e Isabel Porto, que estavam retornan-

do para Aveiro. Lam e Mei estavam casados há 

dois anos e Li e Lei tinham apenas onze meses.  

Em Aveiro,  ele comprou lotes de terra onde 

plantou oliveiras. Além de ser um negócio lu-

crativo, os olivais lembravam-lhe a pequena 

aldeia onde fora criado em Macau.  

Dez anos depois Joaquim e Isabel muda-
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No cabo da Boa Esperança, Olívia encheu-se 

de esperanças!  Ao passar pelo convés, a jovem 

esbarrou em Paul Porto, que caminhava absorto 

em seus pensamentos. Pediram desculpas mútu-

as e conversaram demoradamente. Ele explicou 

que passara vários dias na cabine, concluindo 

um projeto de pesquisa.  Descobriram que tin-

ham muitas coisas em comum: a ligação com 

Macau, o desejo de viajarem, o domínio dos id-

iomas  chinês, português e inglês,  o gosto pela 

literatura e a admiração pelos escritores Camões,  

Shakespeare e Lilian Lee. Paul achou engraçada 

a frustração de Olívia em relação à sua data de 

aniversário e mostrou-lhe que não era um prob-

lema e sim um grande privilégio. Entretanto, 

quanto à sua data de aniversário, fez mistério! 

Olívia exultou ao saber que Paul era neto de 

Joaquim e Isabel Porto, que ajudaram  seus pais 

a migrarem para Portugal em 1966.  A única filha 

deles, Leonora,  casada com o inglês David Jones 

tinha um casal de filhos: Paul e Mary. O casal re-

sidia em Londres, mas havia passado quinze anos 

em Macau. Na adolescência, Paul costumava 

passar as férias na casa dos avós maternos em 

Lisboa. Os muitos anos passados em Macau des-

pertaram nele um grande amor pela ex-colônia 

portuguesa e um grande interesse pela cultura 

da ilha. Quando resolveu fazer o mestrado e de-

pois o doutorado, escolheu Macau como sítio de 

pesquisas. A viagem ganhou um novo colorido 

para Paul  e Olívia.  Mesmo ela mantendo sua 

intensa rotina de trabalho e ele concentrado no 

projeto, sentiam nos olhares e sorrisos que algo 

bom estava acontecendo.  

E naquela terça-feira, dia primeiro de no-

vembro do ano do seu aniversário de 23 anos, 

quando  Olívia avistou Coloane, Paul estava ao 

seu lado. Suas mãos se tocaram e sentiram a delí-

cia da pele um do outro. Depois de alguns minu-

tos de encantamento, ela pediu licença e voltou 

ao seu escritório. Profissionalmente, estava 

sentindo uma alegre e ao mesmo tempo dolorosa 

sensação de despedida. 

Olívia estava decidida a fazer daquele seu 

último dia de trabalho no navio. Queria desem-

barcar em Hong-Kong e pegar logo um ferry boat 

para Macau, onde pretendia  morar.  Tinha feito 

contatos para conseguir emprego em uma agên-

cia de turismo  e já conversara com o capitão so-

bre sua demissão. 

Após o navio ser ancorado em Hong-Kong  

Olívia teve uma grande surpresa. Foi chamada 

pelo capitão ao salão de recepções e ao entrar 

recebeu uma salva de palmas. Foi o primeiro 

momento da festa surpresa de despedida que 

haviam preparado para ela. Despedida do navio, 

mas não da empresa de navegação! O capitão 

comunicou a todos que havia telefonado para o 

CEO da empresa, sediada em Londres, e havia re-

cebido autorização para oferecer à Olívia o cargo 

de gerente do escritório da companhia em Ma-

cau. Agradecida, a jovem aceitou o convite. 

No final da tarde Olívia e Paul  pegaram um 

ferry boat para Macau. À noite ele convidou-a 

para jantarem no restaurante Zi Yat Heen na Es-

trada da Baia de Nossa Senhora da Esperança. A 

jovem deliciou-se com a excelente comida e no-

vamente falou para Paul sobre o restaurante da 

família. Somente depois que o arqueólogo deix-

ou-a no hotel, a jovem pôde assimilar  com calma 

os intensos sentimentos daquele dia. E então, 

pegou o diário que tinha desde a adolescência e 

escreveu: 

“Querido diário, hoje, 1º de novembro de 

2011, cheguei em Macau.  Finalmente estou na 

terra dos meus pais!  Agora conheço todos os 

oceanos,  muitos mares e muitos ares! Cheguei 

aqui vindo de Hong-Kong e o desembarque foi 

deslumbrante!   O cais do porto  transporta o via-

jante para outro mundo! Se Hong Kong é famosa 

pelos imensos edifícios e seu ar de cidade futur-

ista, Macau é uma adorável cidade que reúne 

sua rica História colonial com a modernidade 

recente, sobretudo depois que o governo  portu-

guês começou a prepará-la para a transferência 

de soberania, após a Revolução dos Cravos. Em 

1981 foi criada a Universidade e em 1999 a cidade 

tornou-se uma Região Administrativa Especial, 

ligada à República da China.  Ainda no ferry boat  

pude ver as pontes antigas e as placas no idioma 

de Camões. A última flor do Lácio convive tão 

harmoniosamente com os onipresentes kanjis 

chineses, que parece natural que seja dessa for-

ma. O cheiro de maresia lembrou-me a chega-

da em qualquer cidade do Nordeste brasileiro. 

Como é bom conhecer esta terra, onde meus 

pais nasceram! Meu sonho é trazê-los para cá, 

onde eles possam envelhecer na aldeia onde se 

conheceram. Também estou conhecendo novos 

sentimentos.  Querido diário, agora vou dormir 

pensando em Paul!” 

No mês de novembro Olívia teve dez dias 

de folga, antes de iniciar suas novas atividades. 

Paul, embora muito empenhado com o início 

da pesquisa, encontrou tempo para passear com 

ela, servindo-lhe de cicerone. Ele conhecia muito 

bem a cidade e sua História. Olívia, mesmo já ten-

do lido bastante sobre Macau, não o interrompia. 

Gostava de vê-lo empolgado e de ouvir a sua voz.  

Na tarde de sábado, cinco de novembro, Paul  

levou Olívia para conhecer alguns monumentos. 

Estiveram nas ruínas da igreja de São Paulo, no 

Largo do Senado, no templo da deusa A-má e na 

Torre de Macau. Ela ficou encantada com a bele-

za da cidade e o jeito acolhedor do povo. Admir-

ou-se com a incrível memória de um guia turísti-

co  que ganhava dinheiro contando a história de 

sua terra: 

“Macau é constituída pela península de 

Macau, pelas ilhas Taipa e Coloane e pelo istmo 

de Cotai. Sua História começou há uns seis mil 

anos atrás. Inicialmente Macau foi povoada por 

pescadores e camponeses chineses. Através 

de estudos arqueológicos, sabe-se que os 

chineses se estabeleceram na península entre 

os séculos IV e II antes de Cristo.  Durante a 

dinastia Ming, muitos pescadores originários 

do Cantão e de Fujian migraram para Macau.  

Foram eles que construíram o magnífico 

templo da deusa A-Má.  Contudo, pensa-se 

que o templo mais antigo da península foi o de 

Kun lam, localizado na região norte, onde os 

pescadores fundaram várias aldeias,  como a de 

Mong-Há.  Em 1553 navegadores portugueses 

aportaram provisoriamente na península e em 

1557 o governo chinês admitiu-os oficialmente.  

Conforme a tradição, isto ocorreu porque os 

portugueses ajudaram o imperador a derrotar 

o pirata Chang Tse-Lac. Com os portugueses, a 

região tornou-se importante elo entre as culturas 

ocidental e oriental e isto foi determinante para 

a formação de sua identidade peculiar. Com 

intenso comércio, a península prosperou e Macau 

foi considerado o primeiro entreposto europeu 

na China. Teve grande importância, sendo base 

do comércio entre Europa, China e Japão.  Macau 

atingiu seu auge no final do século XVI e início 

do século XVII. Todavia, no século XIX, começou 

a perder prestígio devido ao estabelecimento 

de Hong-Kong, que  logo  tornou-se o principal 

porto ocidental da China. Apesar disto, em 

1865, foi construído em Macau  o Farol da Guia, 

o primeiro do mar do sul da China. Em 1887 

foi assinado o Tratado de Amizade e Comércio 

Sino-Português, pelo qual a China reconheceu a 

soberania e a ocupação perpétua dos lusitanos 

na cidade. Em 1901 o governo de Macau instituiu 

a própria moeda oficial e autorizou o Banco 

Nacional Ultramarino a emitir notas com a 

denominação de patacas.  Durante a Segunda 

Guerra Mundial Macau livrou-se de ser invadida 

pelas tropas japonesas e não sofreu os horrores 

da guerra. Com a vitória de Mao Tse Tung em 

1949 e a implantação do comunismo na  China, 

alguns incidentes e motins ocorreram em Macau. 

Chineses pró-comunistas desejavam reunir-se  à 

China. Um dos incidentes mais conhecidos foi 

o Motim 1-2-3 em dezembro de 1966, que levou 

Portugal a renunciar à ocupação perpétua sobre 

Macau. Após a Revolução dos Cravos, foram 

iniciadas conversações com os movimentos 

de libertação das colônias portuguesas. 

Entretanto, em relação a Macau, a China rejeitou 

a transferência imediata de sua soberania, 

pedindo o estabelecimento de negociações para 

uma transferência harmoniosa. Com o acordo 

feito, Macau tornou-se  um território chinês 

sob administração portuguesa. Em 1981 foi 

criada a Universidade de Macau, que fomentou 

as áreas de educação e pesquisa científica. Em 

1987 os governos chinês e português assinaram 

a Declaração Conjunta Sino-Portuguesa sobre a 

Questão de Macau, estabelecendo 20 de dezembro 

de 1999 para a cidade  passar à soberania chinesa, 

tornando-se uma região Administrativa Especial 

durante cinquenta anos. Em 1995, o Banco da 

China tornou-se responsável pela emissão das 

patacas. Durante mais de 400 anos Macau foi 

o baluarte da presença e da cultura portuguesa 

no distante Oriente. Neste período a bandeira 

de Portugal esteve sempre levantada, mesmo 

durante o período da União Ibérica. Devido a 

isto, o rei de Portugal Dom João IV distinguiu a 

cidade com o título de CIDADE SANTO NOME 

DE DEUS MACAU, NÃO HÁ OUTRA MAIS LEAL. 

No dia 15 de julho de 2005 o Centro Histórico 

de Macau foi inscrito na Lista do Patrimônio 

Mundial da Humanidade, sendo considerado 

como o 31º sítio do Patrimônio Mundial da 

China. Uma das atrações mais conhecidas de 

Macau é o Grande Prêmio Macau, uma série 

de corridas espetaculares de automóveis e 

motociclos, que ocorrem em novembro,  desde 

1954.  Os  melhores pilotos do automobilismo 

são convidados a participar,  num dos circuitos 

mais emocionantes e perigosos do mundo O 

roteiro da corrida passa pelo meio da cidade, 

com retas longas próximo ao Porto Exterior e 

com as  curvas sinuosas  do monte da Guia. A 

curva do Hotel Lisboa é o local onde ocorrem 

mais acidentes. Ayrton Senna, Michael e Ralf 

Schumacher, Mika Hakkinen, Rubens Barrichelo 

e David Coulthard foram alguns dos grandes 

pilotos que já participaram.  Os idiomas chinês 

e português são os oficiais em Macau, embora o 

inglês também seja muito falado. Macau também 

é conhecido pelos  inúmeros cassinos, sendo 

chamada  a Las Vegas do Oriente. Em 2010 os 

cassinos de Macau lucraram quatro vezes mais 

que os da famosa cidade americana. Outra 

grande atração de minha querida Macau são os 

restaurantes.  Espero que o jovem casal  aproveite 

a noite deste sábado, saboreando um delicioso 

tacho, ou uma galinha à portuguesa, ou quem 

sabe um minchi. Também poderão pedir um 

linguado a Macau, um porco balição ou uma 

jagra de ovos. Bom apetite!”

A referência a estes deliciosos pratos da 

cozinha macaense deixaram Paul e Olívia com 

água na boca, desejando experimentar as delícias 

de Macau. À noite jantaram no restaurante A 

Lorchana na rua do Almirante Sérgio. E quando 

ele deixou-a no hotel, beijaram-se ternamente, 

com toda cumplicidade que um beijo pode ter. 

Na semana seguinte Olívia começou suas 

novas atividades no escritório da companhia 

de navegação. Paul iniciou suas escavações 

e pesquisas na zona dos antigos prédios do 

Montepio Geral. Desta forma, com muitas 

responsabilidades e dedicação ao trabalho, o 

casal  abraçou 2012 com um afetuoso abraço e 

um beijo apaixonado  na praia de Choc Van em 

Coloane. 

No 1º de janeiro Olívia telefonou para os pais 

e comunicou o namoro, que foi logo abençoado 

por  Lam e Mei.  Ela estava muito segura a 

respeito do relacionamento. E também estava 

ansiosa, pois estava chegando o verdadeiro dia 

do seu aniversário, que só via a  cada quatro anos: 

29 de fevereiro. 

Na quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012, 

Olívia completou 24 anos. Estava com muitas 

saudades dos pais, no primeiro aniversário longe 

deles. Contudo, tinha Paul ao seu lado. E sua 

alegria foi maior quando ele revelou que também 

estava aniversariando naquele dia:  28 anos.  

- Olívia, peço a Deus que a partir de hoje, a 

cada quatro anos, sempre encontremos o 29 de 

fevereiro juntos. Ser nascido em 29 de fevereiro 

não é um problema. Esta particularidade faz de 

nós, privilegiados!  E especiais um para o outro!

Naquela noite Paul fez outra surpresa 

para Olívia: presenteou-a com um anel de 

compromisso. E pediu-lhe que ela também 

colocasse um anel no dedo anelar direito dele. 

Não precisaram de palavras. Olharam-se 

com todo brilho que um olhar pode ter, tocar-

am-se com toda suavidade que um toque pode 

ter, cheiraram-se com todo embevecimento que 

um cheiro pode ter, abraçaram-se com toda rec-

iprocidade que um abraço pode ter, beijaram-se 

com toda intensidade que um beijo pode ter e 

sentiram que o amor deles teria toda a cumpli-

cidade e entrega que o amor pode proporcionar.  

Souberam naquela noite que tinham sido feitos 

um para o outro e que Macau era a terra daquele 

grande amor.    Pois, naqueles anéis de comprom-

isso, estavam inscritos seus nomes e a declaração 

de amor entre eles, em três idiomas: “我爱你”, 

“EU TE AMO”, “I LOVE YOU” 

> > > C O N T O    

M A R I N A L D O  L I M A
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Navegar é preciso

https://digi.vatlib.it

É uma das mais conhecidas 

bibliotecas do mundo, e também 

aquela que guarda certos livros 

e documentos que o olhar do 

público não pode almejar conhecer. 

A Biblioteca Apostólica Vaticana foi 

oficialmente fundada em 1475, por 

ordem do Papa Sisto IV, mas as suas 

origens remontam ao anterior Papa, 

Nicolau V, um bibliófilo dedicado que 

construiu, em Roma, uma biblioteca 

com cerca de mil 

e duzentos volumes, juntando a sua 

colecção pessoal de livros a uma série 

de textos gregos e latinos e a outros 

trazidos de Constantinopla. Apesar 

da vetusta idade, a Biblioteca Vaticana 

tem acompanhado estes tempos 

de conteúdos digitais com atenção, 

dedicando-se, nos últimos anos, 

à digitalização de milhares de livros 

e documentos que passaram 

a estar disponíveis na internet. 

Ainda faltará um pouco para que 

todos os cerca de oitenta mil códices 

ou os mais de oito mil incunábulos 

(livros impressos nos primórdios 

da imprensa, no século XV) que se 

guardam nas estantes do Vaticano 

possam ser lidos em qualquer ecrã 

com acesso à internet, mas uma parte 

considerável deste imenso acervo já 

se encontra disponível. 

No site, em inglês, pode pesquisar-se 

por colecções, tipos de documento 

ou indicadores de pesquisa mais 

refinados, cruzando autores, datas 

e origens. Se a ideia é descobrir o que 

guarda a Biblioteca Vaticana, mesmo 

sem uma pesquisa definida, é sempre 

possível abrir os livros e documentos 

mais recentes adicionados a esta 

versão digital da biblioteca ou aceitar 

as sugestões de quem nela trabalha. 

Entre os manuscritos destacados 

pelos bibliotecários, pode ver-se 

um códice que inclui um fragmento 

das Geórgicas e outro da Eneida, 

ambos textos de Vergílio, um Antigo 

Testamento copiado no século XV 

ou um conjunto de Sutras em língua 

chinesa, do século XIV.

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

O novo livro de Jung Chang tem no centro 
da narrativa as três irmãs Soong (Ai-ling, 
May-ling e Ching-ling), que casaram, 
respectivamente, com H.H. Kung, um dos 
homens mais ricos da China, Chiang Kai-
shek e Sun Yat-sen. A travessia do século 
XX chinês a partir das relações familiares, 
dos pequenos episódios íntimos e do modo 
como as grandes mudanças históricas 
foram vistas por outros que não os seus 
protagonistas directos.

Jung Chang

Big Sister, Little Sister, Red Sister: 
Three Women at the Heart of 

Twentieth-Century China
Jonathan Cape

Olga Tokarczuk

Conduz o Teu Arado 
Sobre os Ossos dos Mortos
Cavalo de Ferro

Chega às livrarias de 
língua portuguesa mais 
um livro da Prémio 
Nobel da Literatura de 
2018 (atribuído este 
ano), um romance de 
contornos policiais que 
reflecte sobre o modo 
como a política, a noção 
de comunidade e o 
indivíduo se cruzam tão 
profundamente.

Inês Fonseca Santos 
e Marta Monteiro

Um Milhão 
de Rebuçados
Pato Lógico

A história de Álvaro Matias 
e de como este conheceu 
o farmacêutico francês Dr 
Bayard, criando uma fábrica 
de rebuçados que faz parte 
do imaginário português há 
setenta anos, contada em 
versão ilustrada e pensada 
para os mais novos.

VVAA

Cuscuz – 
Identidades e recriações
Relógio d’Água

Um percurso histórico e 
cultural pela trajectória do 
cuscuz, produto gastronómico 
originário do Magrebe que 
se espalhou pelo mundo, 
chegando a Portugal e ao 
Brasil. Da identidade à 
sociologia, das práticas 
religiosas às festividades, 
este livro coordenado por 
Isabel Drumond Braga é um 
contributo essencial para 
conhecermos o tanto que 
partilhamos.

Jeanette Winterson

Frankisstein
Jonathan Cape

O novo romance de Jeanette 
Winterson parte da história 
do Dr. Frankenstein e do 
monstro por si criado para 
uma digressão sobre os 
nossos tempos, cruzando 
a inteligência artificial e 
os avanços tecnológicos 
associados ao corpo com 
as relações emocionais 
e afectivas que vamos 
estabelecendo.

Mia Couto

O Universo Num Grão 
de Areia
Caminho

Colectânea que reúne 
artigos e alguns discursos 
que estavam dispersos por 
diversas publicações ou 
que permaneciam inéditos. 
A unir essa diversidade 
está o fio condutor de um 
olhar crítico sobre o mundo 
contemporâneo e a vontade 
de lhe ir questionando as 
estruturas.

Sylvie Simmons

I‘m Your Man: 
A Vida de Leonard Cohen
Tinta da China

Pouco dado a confissões 
públicas, Leonard Cohen 
permitiu à jornalista Sylvie 
Simmons um acesso inédito 
à sua vida, às suas rotinas e a 
várias histórias do passado. 
O resultado é esta biografia, 
retrato detalhado de uma das 
figuras mais importantes da 
música do século XX.


