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“É uma coisa estranha, regressar a casa. 
Enquanto ainda estamos em viagem não podemos, 
de todo, reconhecer quão estranho será.”
 
selma lagerlöf, escritora, 
Prémio Nobel da Literatura em 1909





Caro leitor,

Todo o texto que se segue foi escrito sem 
adaptação ao Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa em vigor. 

Justificação oficial: até à data, o refe-
rido Acordo não está a ser implementado por 
todos os povos e comunidades de expressão 
portuguesa no mundo; o mesmo é apontado por 
vários legítimos representantes das letras 
como uma norma de segregação e de prefe-
rência editorial; não se disponibilizou a 
aprendizagem universal e gratuita das novas 
normas à população portuguesa.

Justificação prosaica: fiz toda a minha 
escolaridade em escola pública, e fui ensi-
nada a ler e escrever depois da data em que 
o Acordo foi primeiramente redigido (1990), 
no entanto tudo o que aprendi foi confor-
me a norma em vigor na altura, e portanto 
anterior ao Acordo; procurei informar-me 
sobre as novas normas, comprei livros e até 
frequentei algumas sessões de esclarecimen-
to; nenhuma destas iniciativas me reeducou 
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totalmente nem esclareceu todas as minhas 
dúvidas, e não foram gratuitas.
Este é o meu português.
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PrEFáCio ---

Maria JosÉ goulão 
Faculdade de belas artes da universidade do Porto

Eu nunca fui ao Japão. Desconheço quase tudo 
do Extremo Oriente, e habituei-me a olhar 
para esse mundo longínquo e para as cultu-
ras que lhe estão ligadas como uma anal-
fabeta incapaz de reconhecer as letras e 
os sons de uma língua muito antiga. Muitos 
dos leitores não serão porventura dife-
rentes de mim. A compreensão dos passados 
não-europeus é-nos difícil, se não mesmo 
fonte de equívocos recorrentes. Contudo, o 
avanço da mundialização, as trocas de toda 
a sorte entre diferentes partes do globo, o 
progresso nas comunicações e nas técnicas, 
fazem com que comecemos actualmente a in-
terrogar-nos sobre a impermeabilização das 
fronteiras que tentámos criar, e a perceber 
que as diferenças e as distâncias foram com 
frequência exageradas, fruto das limitações 
da própria história, não poucas vezes re-
criada de forma fantasiosa. 
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A Inês esteve no Japão, e de volta a 
Portugal trouxe com ela as imagens recolhi-
das durante o trabalho de campo que reali-
zou para o seu projecto de doutoramento, e 
que são objecto desta exposição. E embora 
a Inês afirme que não descobriu nada que 
não estivesse à vista, eu não concordo com 
ela. Assumindo a sensibilidade de quem se 
coloca a si mesma num lugar estranho, que 
é o de estar entre duas culturas (veja-se o 
delicioso episódio da rapariga japonesa no 
festival de Kyoto), a Inês tem como ponto de 
partida a experiência transitória, os objec-
tos banais, o pequeno acontecimento aparen-
temente anódino, que lhe permitem reflectir 
sobre o mundo contemporâneo, obrigando-nos 
a um trabalho de descentramento do olhar, 
de afastamento de uma visão demasiado sub-
sidiária do etnocentrismo europeu, de ques-
tionamento dos actores destes fenómenos. 

Ao fazê-lo, com empatia, inteligência, 
candura e compaixão, mostra que a história 
é um contínua tentativa de restabelecer as 
ligações entre mundos e sociedades que já 
estiveram mais próximos do que supomos, e 
que o tempo, e não poucas vezes os próprios 
historiadores, se ocuparam de esbater, como 
bem observou Serge Gruzinski.
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aPrEsEntação da autora ---
Curriculum Vitæ relevante para o âmbito desta Exposição:

2001-2003 – Curso Geral de Artes da Escola 
António Arroio, em Lisboa; com frequência 
da oficina de artes cénicas e performativas 
e participação nos espectáculos “Um olhar 
sobre o Séc. XX” (dança, voz e cena) e “Á 
flor do caos, finita terra infinita”(voz).

2002-2005 – Formação vocal e introdu-
ção ao canto lírico na Juventude Musical 
Portuguesa (Lisboa), e continuidade da prá-
tica entre 2005 e 2009 com tutoria de Marina 
Ferreira, ex-coralista do T. N. S. Carlos e 
professora particular de Canto em Lisboa.

2003-2007 – Licenciatura em História da 
Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
com minor em Artes Não-Ocidentais, Arte 
Colonial Portuguesa e História da Cultura e 
das Mentalidades da Época Moderna.
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2007-2008 – Pós-graduação em Património 
Cultural pela mesma Instituição, com 
Projecto final sobre Patrimónios da presen-
ça portuguesa no Extremo Oriente.

2008-2010 – Colaboração com os Serviços 
Educativos do Museu Nacional de Arte Antiga 
em regime de contrato de trabalho volun-
tário, sendo guia de sala e de exposi-
ções temporárias, nomeadamente nas exposi-
ções “Encompassing the Globe: Portugal e o 
Mundo nos séculos XVI e XVII” e “A invenção 
da Glória: D. Afonso V e as Tapeçarias de 
Pastrana”.

sEtEMbro dE 2009 – 1ª viagem ao Japão, 
através da Embaixada do Japão em Portugal, 
por selecção no âmbito do concurso “A trip 
to Japan for the European Youth”

2009-2010 – Docência da disciplina História 
da Cultura e das Artes no âmbito do 
Curso de Turismo de uma Escola Técnico-
Profissional da agência de formação Rumos, 
em Lisboa; criação de conteúdos pedagógicos 
e sebentas para os 10 módulos Curriculares 
dos 3 anos lectivos da disciplina.
2009-2010 – Docência da disciplina 
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História das Artes de Palco e das Artes 
Performativas na Academia de Dança 
Contemporânea de Setúbal.

2010-2012 - Língua e Cultura Japonesas, 
Professora Ayano Shinzato na Universidade 
de Coimbra e Professora Reiko Noguchi na 
Universidade de Aveiro (conclusão do nível 
básico – A2).

2010-(a decorrer) Frequência das unida-
des curriculares do programa doutoral 
Patrimónios de Influência Portuguesa do 
Instituto de Investigação Interdisciplinar 
da Universidade de Coimbra.
  
2010-(a decorrer) Colaboração com o 
Instituto Educação e Cidadania da Mamarrosa 
(Oliveira do Bairro): programa, conteúdos, 
aulas e actividades de Ciências Sociais e 
Humanas no Programa de Cursos Avançados 
para alunos e professores do Ensino 
Secundário.  
agosto-novembro de 2012 – 2ª viagem ao 
Japão: trabalho de campo e investigação com 
vista à dissertação de doutoramento.
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ContExto ExPliCatiVo dEsta ExPosição ---

Há cerca de 6 anos atrás comecei a estu-
dar a arte japonesa do século XVII que se 
designa por “namban”, pois estava inte-
ressada em formas de expressão plástica 
que reflectissem a presença portuguesa no 
Extremo Oriente. No âmbito da licenciatu-
ra em História da Arte e depois como guia 
no Museu Nacional de Arte Antiga tive a 
oportunidade de constatar que as artes di-
tas “indo-portuguesa”, “sino-portuguesa” e 
“namban” constituíam o grupo decididamente 
mais “exótico” de artefactos conotados com 
as navegações e comércio marítimo dos alvo-
res da modernidade. Talvez fosse o meu fascí-
nio por viajar e por culturas que ainda não 
compreendia que me levou a interessar-me por 
este ramo ingrato da História da Arte, en-
tenda-se, pelo estudo dos objectos artísticos 
que surgiram a partir da influência portu-
guesa (em diversos modelos e nuances) e onde 
ela chegou como um elemento estrangeiro. 
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Com o tempo e à medida que os meus es-
tudos e experiências profissionais progre-
diam (bem como as viagens) ganhei cada vez 
mais respeito àqueles objectos que desafiam 
classificações e títulos. A investigação 
académica tornou-me mais crítica quanto aos 
valores associados aos “Descobrimentos” bem 
como à leitura estritamente exótica dos di-
tos artefactos. 

Em 2010, mudei-me para Coimbra para cur-
sar num programa de doutoramento pionei-
ro em Portugal, voltado para a análise dos 
patrimónios de influência portuguesa no 
mundo, uma visão global e pós-colonial que 
se revelou essencial para que eu me focasse 
no Japão. Agora já não era só a arte namban 
que me interessava, nem só as artes plás-
ticas, eram as pessoas e os lugares também 
– na sua forma própria de criar (criativi-
dade) e de recordar (memória) sinais da sua 
relação com Portugal. 

O trabalho de campo é uma fase essen-
cial do processo de investigação. O que 
se recolhe (e transforma) ultrapassa fre-
quentemente aquilo que é útil ou desejá-
vel para a realização de um artigo ou tese. 
Assim, e apesar de ter regressado no início 
de Novembro, só em Dezembro de 2012 é que 
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estava a acabar de arrumar as caixas tra-
zidas do Japão. Demorei também algum tempo 
a recuperar dos problemas de saúde inevitá-
veis a vários meses consecutivos de traba-
lho intenso. Foi nesse período de “estar 
regressando” que comecei a pensar na ideia 
de escrever sobre algumas das fotografias, 
misturando o meu comentário com a imagem, e 
estes com a minha experiência de a ter re-
colhido. Em alguns casos aquilo que tinha a 
dizer sobre a imagem levou-me mesmo a alte-
rá-la um pouco, para a tornar uma hipérbole 
do seu próprio significado. Este processo 
de escrita inicial ocupou-se de 3 imagens 
que agora estão incorporadas na Exposição. 
Parecia ter-se iniciado qualquer coisa... 
Comecei então a pensar em fazer disto uma 
ocasião de encontro de pessoas, proporcio-
nar a outros a experiencia das imagens e 
das palavras. Não sou fotógrafa, não imagi-
no este trabalho como uma exposição de fo-
tografia, mas sem dúvida que o meu processo 
de raciocínio e de imaginação é feito atra-
vés de imagens, sejam elas vistas ou lidas, 
muito por defeito profissional. 

Para mim, este foi “um longo Verão no 
Japão”, que começou bem antes de lá pôr os 
pés, pois durante os meses de Maio, Junho 
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e Julho tinha estado já ocupada com todos 
os preparativos e logística. Em Agosto fui 
para o Japão, com um plano de trabalhos que 
respeitei mas também com abertura de es-
pírito para tudo o resto que as pessoas e 
os lugares tivessem a generosidade de me 
oferecer. E em Novembro, voltei. Dito as-
sim parecia-me um longo Verão, um Verão que 
só senti acabar em Dezembro, quando aca-
bei de arrumar a última caixa. O que ti-
nha à minha frente eram muito mais prate-
leiras e gigabytes de dados do que aqueles 
que conseguia processar, precisei de deixar 
a poeira assentar e as imagens essenciais 
emergirem. 

Agora estou pronta a mostrar um pouco da 
minha viagem. Não descobri nada que não 
existisse e estivesse à vista, mas observei 
tudo como quem descobre. E isso faz des-
tas fotografias e dos textos que as acom-
panham a minha humilde narrativa. Talvez 
este nosso tempo seja cronicamente inapto a 
epopeias mas essa característica também lhe 
permite ser tolerante com as perspectivas... 
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o ProJECto ---

Esta ocasião de criação, que na falta de 
melhor termo passamos a designar “exposi-
ção”, incorpora três formas de comunicação 
- oral, visual e textual – e quatro pro-
cessos de enunciação – vídeo, fotografia, 
comunicação oral em voz alta e (convite à) 
leitura individual. 

As imagens estão apresentadas pelo seu 
título. Os títulos remetem para um texto, 
que faz parte integrante desta exposição 
e que acompanha a imagem. Todas as ima-
gens são fotografias tiradas por mim du-
rante o trabalho de campo, tratam-se por-
tanto de material inédito e integrado no 
meu projecto de investigação registado na 
Universidade de Coimbra, não podendo ser 
fotografadas, reproduzidas, publicadas ou 
de nenhum modo divulgadas sem autorização 
expressa por escrito da minha parte.

Não existe uma unidade de significa-
do apenas no texto ou apenas na imagem. O 
visitante pode pegar neste volume e ler os 
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textos primeiro, ou apenas no fim, ou usá-
lo como um catálogo e tê-lo na mão enquanto 
vê os trabalhos expostos. Dar ao visitante a 
total liberdade de movimentos e mesmo a li-
berdade de dosear as várias dimensões da co-
municação é essencial, pois foi precisamente 
num processo análogo que estas imagens e as 
minhas experiências foram criadas.

Para além do momento mais prolongado 
deste projecto, que consiste na exposição 
das fotografias e na presença dos textos 
na sala, existe um momento mais curto e 
por isso mais performativo que tem lugar na 
abertura da mesma. Neste momento pretendo 
explicar a exposição e a minha experiência 
de modo sucinto – esta é a parte da expo-
sição oral – e conto com a interlocução e 
questões dos visitantes. 

Nesse momento inicial também se apresenta 
a componente de vídeo: gravações inéditas e 
ainda não editadas, a partir de entrevistas 
e percursos feitos por mim. O registo é de 
natureza documental ainda que não se tra-
te de um documentário finalizado. Se vier a 
poder fazer um documentário no âmbito deste 
tema das relações histórico-culturais entre 
Portugal e o Japão (que ambiciono há mui-
to tempo) esta ocasião será certamente uma 
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etapa desse caminho. Todos os que estive-
rem na apresentação, vendo, fazendo co-
mentários, perguntando, são participantes 
do processo de discussão e crítica destes 
conteúdos, das aprendizagens sobre os dados 
e sobre os métodos. Em suma, são um prolon-
gamento da longa rede de interacções pes-
soais, amáveis e generosas, que têm tornado 
possível a minha aprendizagem. 

O interesse destes excertos reside não só 
nos conteúdos das entrevistas mas também na 
multiplicidade de linguagens, na gestuali-
dade e na expressão corporal, no espaço e 
modos de o ocupar, na expressão de empatia 
(ou o seu inverso, os mal-entendidos) e no 
desempenho de papéis assumidos daqueles mo-
mentos. Com certeza que os excertos que vou 
mostrar serão apenas uma fracção muito pe-
quena das entrevistas recolhidas no âmbito 
do projecto de investigação, pois nesta ex-
posição não exploro o tópico da recolha et-
nográfica e do património imaterial. No en-
tanto convido o visitante a reflectir sobre 
isso e a tecer as suas próprias hipóteses.
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o MaPa ---

https://maps.google.com/maps/ms?msid=21401309
5869979579599.0004d6023a4efc462d701&msa=0&ll=3
5.012784,135.762767&spn=0.004657,0.010568

URL simplificado  
http://goo.gl/maps/gg1xx

Devido à natureza desta exposição, sobre 
espaços e lugares, viagens e paragens, um 
mapa é um complemento necessário a quem 
está menos familiarizado com a geografia 
do Japão. Por isso criei um mapa detalhado 
no googlemaps. Este mapa permite ao visi-
tante percorrer os lugares das fotografias. 
Sempre que possível o “pin” está precisa-
mente no sítio onde foi tirada a fotografia, 
e assim podem até recorrer à função “stre-
et view” (quando o Google fez a filmagem do 
lugar) para “irem” lá comigo. 
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Os lugares estão identificados com os 
mesmos títulos e datas que as imagens ex-
postas e têm um parágrafo de texto adicio-
nal e não coincidente com os textos aqui 
reproduzidos. Estes pequenos anexos também 
acrescentam informação por remeterem para 
páginas de associações, fotografias ou ou-
tros mapas.
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Catálogo dE iMagEns E tExtos ---
(as duas partes correspondem às duas paredes do espaço expositivo)

PartE a --
 
nishinooMotE, 17 de Agosto 
KagoshiMa, 31 de Agosto
nagasaKi, 26 de Setembro 
hirado, 13 de Outubro
saKai, 21 de Outubro 

PartE b --

MinaMitanE, 24 de Agosto  
ataMi, 11 de Setembro
nagasaKi – uraKaMi, 6 de Outubro 
Kyoto Jidai Matsuri, 22 de Outubro

Texto e Imagem de Inês Matos

31



32

Um Longo Verão no Japão

32



33

nishinooMotE, 17 de agosto

Chegar a Tanegashima foi difícil. No entanto 
o viajante contemporâneo não se sente no di-
reito de se queixar quando lá chega ou sequer 
durante a viagem, especialmente se estiver 
elucidado sobre o maior acontecimento de to-
dos os tempos para os habitantes desta ilha: 
a chegada de um barco trazendo ocidentais – 
os primeiros alguma vez vistos no Japão. 

Mas, convenhamos, chegar a Tanegashima 
ainda é difícil. Envolve pelo menos 3 horas 
num mar revolto e frequentemente sacudido por 
tufões ou, em alternativa, uma ponte aérea as-
segurada por um aparelho com capacidade para 
menos de 50 pessoas e serviços mínimos, o que 
confunde o passageiro habituado aos confortos 
e delicadezas providenciados pelas empresas de 
transportes japonesas. Ir para Tanegashima é a 
escolha de ir para lá do fim do mundo.
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Uma vez na ilha o destino mais frequen-
te é a sua “capital” – Nishinoomote. Toda a 
cidade é um hino ao episódio da chegada dos 
“estrangeiros vindos do sul” no longínquo 
século XVI. Ao escutar constantemente refe-
rências a registos de família, lugares “já 
ali” e papelada do arquivo municipal, o meu 
ouvido moldou-se a esta percepção diferente 
do tempo. Nishinoomote é um lugar que, sem 
ser histórico, faz com que o séc. XVI não 
pareça nada longínquo. O modo como me fala-
vam dos momentos ora factuais ora efabula-
dos desse primeiro contacto entre o Japão e 
os representantes do “Ocidente” baralhava os 
lugares-comuns do meu entendimento. A pre-
sença desse tempo não tinha de ser procu-
rada por quem, vindo de fora (como eu) ali 
chega com esse propósito. Na verdade, esta-
va tudo ali, para se ver, actual e vivo como 
nós não nos atrevemos a imaginar e a tratar 
a História (que aliás, até colocamos com le-
tra maiúscula para dar mais deferência).

Numa das paredes do gabinete do 
Presidente da Câmara da Cidade, que entre-
vistei, estava esta pintura de uma igreja 
portuguesa. Um olho habituado a viajar por 
Portugal reconhece imediatamente a pater-
nidade desta arquitectura, destas paredes 
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caiadas de branco, destes tímidos arran-
jos barrocos da fachada, da escadaria para 
o “largo da igreja” e da luz inconfundível 
do sul do nosso país. Num momento de dis-
tracção o calor e humidade de uma tarde 
de Agosto fazem o serviço de brincar com o 
discernimento: estamos mesmo a ver aquilo? 
Ali? Conversas em japonês e chá verde na 
mesa, a baía de Nishinoomote na janela, e 
no entanto, ali naquela parede, abre-se uma 
janela para o Algarve!

Existe uma explicação, claro, que em 
nada diminui o poder da vertigem causa-
da pela circunstância da imagem estar ali. 
Nishinoomote e Vila do Bispo (Sagres) es-
tabeleceram geminação, um modelo de rela-
ção protocolar entre cidades, e além disso 
a ilha foi visitada pelo presidente Mário 
Soares em 1993. Junto com uma comitiva, en-
tregou presentes e assinalou os 450 anos da 
relação com Portugal. 

Tremo. Pode ser o ar condicionado louca-
mente ventilando frio, ou pode ser a ver-
tigem de entender as ligações silenciosas 
entre pessoas e lugares: essa matéria-prima 
da história e das viagens. Um barco encalha 
nos rochedos do sul da ilha em 1543 e demora 
cerca de 2 meses e ser reparado. Dois meses 
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de ceias, conversas, olhares, curiosida-
de. E depois partem, para contar em Macau 
que há um Japão diferente daquele que Marco 
Polo tinha falado. E em 2012 há uma pintu-
ra de uma igrejinha portuguesa na parede do 
gabinete municipal.
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KagoshiMa, 31 de Agosto 

Kagoshima, para mim, é esta rosa-dos-ven-
tos, exactamente assim. 

No centro está o círculo com a cruz de 
braços iguais, o símbolo do clã do sul 
– Satsuma – que ainda podemos encontrar 
transformado em elemento decorativo, em mar-
ca de chá, e um pouco por todo o lado. As 
secções desta roda têm cores térreas e fér-
reas mas o tema é o mar e o que dele chegou. 
Aquele barco à vela veio do lugar que está 
escrito com uma letra que lembra a da Europa 
medieval: Malaca.

Quem se lembraria de Malaca em Kagoshima 
se não fosse esta roda no chão? À volta dela 
eu a as minhas duas amigas japonesas ob-
servávamos. O lugar e o chão não pareciam 
pertencer ao mesmo mundo. Estávamos den-
tro de uma galeria comercial, a azáfama dos 
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clientes e dos lojistas, o calor húmido e 
sufocante de um final de Agosto. O barco 
petrificado no chão já não navega.

Em Kagoshima o que se vê bem é a silhueta 
triangular e imponente do vulcão Sakurajima, 
como o nome indica, numa ilha (“jima” ou 
“shima”). As preocupações são se o vento está 
para cá ou para lá, se traz as cinzas para a 
cidade ou se as leva para a baía. Talvez por 
estarem com a cabeça nos montes e nos ven-
tos, os habitantes de Kagoshima não pareciam 
prestar a mínima atenção a um local que se 
desenhou para mostrar a chegada de um bar-
quito vindo de Malaca. 

No topo da foto, meio cortado, está o 
símbolo do cristianismo. O Alfa, o Ómega 
e o XP (Christos) estão ao contrário. Esta 
posição, o efeito dos nossos pés e do barco 
baralham os sentidos e a orientação. O bai-
xo? O cima? Quem navega no mar entre Malaca 
e o Japão deve ter sentido, com o máximo 
desconforto, esta confusão. Entre as ondas 
começa a primeira dúvida, há um “baixo” e 
um “cima”? Mas o pior é em terra. No círculo 
da rosa-dos-ventos esconde-se um segredo: 
nos círculos perdemos a referência e tudo 
tem de ser negociado, não só o ponto onde 
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começámos mas tudo, até o que acreditamos. 
Os passos que se deram aqui em Kagoshima, 
muito antes dos meus, foram os de reapren-
der, adaptar, contactar – nem sempre paci-
ficamente, mas sempre espantosamente. 

O chão de pedra perpendicular (não há 
coisa mais estável que a esquadria perpendi-
cular...) onde temos os nossos pés é inva-
dido pelo círculo. Aliás, uma das minhas 
amigas já está lá com um pé, como se não 
tivéssemos alternativa senão entrar para ele, 
ou pelo menos passá-lo. Mas pela posição em 
que estamos não se pode prever que passo 
vamos dar a seguir. Os nossos próprios pés 
criam outro círculo, se fosse desenhado. Por 
isso, apesar da enorme dinâmica da imagem, 
há também uma tensão que a torna estática – 
e não se resolve o paradoxo.
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nagasaKi, 26 de Setembro

Não há nada mais universal do que conversas 
animadas à volta da mesa. Mas nem todas as 
mesas são iguais. Ou melhor, há umas mais 
iguais que outras. 

No Japão encontramos ecos de Portugal 
em diversas formas e sob diversas designa-
ções. O termo “namban” é uma das expressões 
mais seguras (embora não infalível) para 
identificar traços dos homens do mar desse 
Portugal tardo-medieval que deu às costas 
do Japão, e por isso o que está sob esta 
classificação é considerado fruto da inte-
racção entre portugueses dos séculos XVI/
XVII e japoneses de Kyushu.

Os tempos passam e as relações estiveram 
cortadas por centenas de anos, os estados 
mudaram e o Portugal de hoje, bem como o 
Japão de hoje, revêm esses tempos com es-
tranheza e um certo fascínio. Mas as pes-
soas, as comunidades, aquilo que se chama 
por vezes “o folquelore”... bem, esses não só 
não esqueceram como se apropriaram e foram 
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adaptando e transformando os saberes, os 
produtos, os gostos. 

Em Nagasaki, num primeiro andar de um 
pequeno prédio de apartamentos, a menos de 
50 metros do portão da Chinatown e a tan-
tos outros do “18th Bank” onde está a sede 
da Associação Luso-Japonesa, mora esta mesa 
e a sua mentora. Este local fica a menos de 
5 minutos a pé de Dejima, a ilha artificial 
que foi criada em 1636 para que os merca-
dores e missionários portugueses deixassem 
de frequentar a cidade – o início do fim 
da interacção pacífica entre o Shogunato 
e o resto do mundo. Dejima estava liga-
da à cidade por uma ponte com um portão, o 
qual era guardado ciosamente. Mas bem an-
tes de 1636 já a população tinha absorvi-
do as diversas coisas exóticas e diferentes 
que tornavam aquela cidade única em todo o 
Japão, e nem a ponte nem a porta desfizeram 
essa inevitável contaminação cultural, tão 
cheia que era de criatividade e potenciali-
dades. Desde o hábito de usar capas sobre 
os ombros (em japonês: Kapa) ao de beber 
café em vez do chá verde (pois o próprio 
Oda Nobunaga apreciava bastante o café), a 
mentalidade selectiva dos habitantes e go-
vernantes de Nagasaki tornaram possível que 
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os elementos exógenos à niponidade fossem 
apreciados e integrados no estilo de vida 
do lugar, e por isso que continuassem a 
existir mesmo depois de já não serem permi-
tidos estrangeiros em terra firme. As prá-
ticas católicas eram perseguidas ao mesmo 
tempo que o tempura, o “picado” e o “soboro” 
se faziam nas cozinhas e se serviam à mesa 
das famílias. E como isto é Nagasaki não há 
aqui nenhuma contradição.

A mesa foi posta e falou-se de “namban 
ryori” – a gastronomia criada a partir dos 
forasteiros vindos do sul. O “soboro” era 
feito com as sobras dos vegetais do jantar, 
tornado almoço do dia seguinte pela adi-
ção de fatias finas de carne de porco com 
açúcar, tudo salteado com óleo. Nas tijelas, 
o caldo de legumes em pedaços é o “picado”, 
nome que serve ao mesmo tempo para o pitéu 
e para a técnica de cortar em pedaços va-
gamente cúbicos. Por fim os fritos dourados 
são o “tempura”, temperados com sal gros-
so por cima depois de arrefecerem, e que em 
Nagasaki – ao contrário do resto do Japão, 
a norte – se faz com quase tudo: peque-
nos peixes inteiros, abóbora em fatia fina, 
feijão-verde...
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hirado, 13 de Outubro

Quando pronunciado em português podemos 
pensar em ânimos exaltados, mas Hirado é na 
verdade uma terra pacífica. 

Não lhe chamaria cidade, mas o encanto 
desta pequena localidade é precisamente a 
sua dimensão manejável e o facto de se esti-
car ao longo dos flancos de montanhas e en-
tre os recortes da costa. A ilha de Hirado 
fica como um pedaço que se soltou de Kyushu, 
mesmo ali, tão perto que se pode passar uma 
ponte e quase nem percebemos que vamos para 
uma ilha.

Hirado também é uma terra de hoje, a pre-
cisar de definir-se e sobretudo de promo-
ver-se. Encontraram então estas pessoas a 
sua própria história, e por esta ter grandes 
barcos de carga e estórias de piratas acha-
ram-na interessante e foram-na recriando. 
Nos últimos anos Hirado tem-se desenvolvido 
no sector turístico, dado que a capacidade 
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industrial e agrícola fica comprometida pelo 
decréscimo da população. Ainda assim, eu não 
encontrei ali falta de jovens nas ruas nem 
de vida nas lojas. Creio que o significado de 
“pacato”, como tudo na vida, depende de cada 
um. A inauguração de uma zona inteiramen-
te dedicada a recriar os edifícios do antigo 
porto comercial irá, esperam, acentuar o lado 
“patrimonial” do lugar. 

Em Hirado podemos encontrar cafés que 
nos servem um chá com uma “queijada”, sim 
a portuguesa. Dos livros de receitas ou 
dos sites de internet é fácil encontrar as 
instruções para fazê-las e não há também 
dificuldade em comercializá-las dentro de 
um embrulho com o design de um mapa europeu 
do século XVIII. Os pacotes atrevem-se até 
a indicar que a receita portuguesa talvez 
tivesse sido comida ali mesmo, há quinhen-
tos anos, quando os portugueses lá andavam. 
Surpreendeu-me este à-vontade em inventar 
estórias. Porquê isso? “Porque é a imagem 
de Hirado: o porto, as coisas exóticas, os 
portugueses, os holandeses…” - diz-me o meu 
interlocutor, assim mesmo, com vírgulas 
que são pausas curtas, sem que lhe cause 
o mínimo desconforto falar de portugueses 
católicos e holandeses protestantes, que na 
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Europa se matavam, mas ali convivem, sem 
ira, na mesma frase. Confirmei mais tarde 
que não sabiam exactamente que não se podia 
confundir uns com os outros no que toca às 
histórias do passado. Hoje é diferente, sim, 
é tão diferente que se pode ir à internet 
buscar uma receita de queijadas e vendê-las 
aos turistas (japoneses) como sendo doces 
“vindos de Portugal”. 

O açúcar dá a sentir o quão especial é 
Hirado na sua multiculturalidade analéptica. 
Estamos todos a rir à volta da mesa ainda 
antes de acabar o chá. Não se pode levar as 
coisas demasiado a sério tão perto do mar.

No porto podemos encontrar uma escultura em 
ferro, uma caravela portuguesa, sob um plinto 
de pedra granítica. A escultura não tem mais 
de dois metros de comprimento mas está colo-
cada de modo que se possa, olhando ou tirando 
foto, iludir a percepção. É uma caravela de 
ferro que navega? São os sonhos aparição? 

O castelo ao fundo, construído nos anos 
60 do século XX fez parte de uma época em 
que já se apontava esta vontade de incluir 
os passos dos portugueses na história do 
local. Hirado reconstrói e recria, cozinha 
e experimenta, “monumenta” e efabula o que 
ela mesma seria nesses dias gloriosos em 
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que os caixotes enchiam os portos com sedas 
da China, especiarias de Malaca e outros 
produtos da Índia, como se tivessem sauda-
des dos modos brutos dos marinheiros ou do 
tom babilónico dos mercados. 

Se olharmos de uma certa maneira vemos 
a caravela portuguesa na baía, a primei-
ra barca europeia a usá-la. Uma caravela de 
ferro que navega é impossível. Mas enfim, 
Hirado também.
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saKai, 21 de Outubro

O Sakai Jidai Matsuri – festival das eras 
(históricas) da cidade de Sakai – é uma es-
pécie de Carnaval na medida em que o cida-
dão comum pode sair à rua vestindo trajes 
que seriam díspares para o seu dia-a-dia e 
travestindo-se de personagens típicas e fa-
cilmente reconhecíveis. 
Neste caso os carros alegóricos, os figu-
rantes treinados que os seguem, e mesmo os 
animadores de rua respeitam um tema geral.

Na rua principal de Sakai, a grande ave-
nida que desemboca no largo da estação de 
transportes, corta-se o trânsito e desfila o 
tempo: a sucessão de épocas históricas na-
quele lugar. 

Das muitas fotos que tirei ao assistir a 
esta parada acabei por escolher aquela que 
tinha o significado mais rico para o meu 
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interesse de investigação. Contudo, deci-
di apagar vestígios de rostos e de traços 
demasiado claros da localização. Não eram 
esses que tinham protagonismo no evento nem 
no ambiente do momento. Ao olhar que ainda 
assim procure compreender a imagem com uma 
lógica analítica não escapará o facto de o 
barco ser desproporcionado (e eventualmen-
te ineficiente para navegar). Certamente 
não se podem considerar as suas diminutas 
velas como funcionais. Mas as recriações 
históricas no Japão, do período namban ou 
de outros, são efectivamente muito mais re-
creativas do que históricas. É assim que se 
projectam, executam e disfrutam, longe dos 
fantasmas da autenticidade tão caros aos 
europeus do Velho Continente. 

A multidão que se aglomera de ambos os 
lados da rua contempla, comenta, conversa. 
Os telemóveis e outros dispositivos elec-
trónicos não param de captar fotografias e 
vídeos curtos. Aliás, o que se pode ver no 
canto inferior esquerdo da imagem é uma re-
dundância, como se não bastasse o facto de 
esta imagem ser ela própria uma fotografia. 

No barco, os ocupantes parecem repre-
sentar mundos diferentes: a rapariga com 
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duas tranças, dançando lentamente ao som 
de uma música que não existe e vestida como 
uma fantasia medieval da Disney; os dois 
homens com as suas calças largas e levan-
do instrumentos musicais parecem ter sido 
recortados e insuflados de vida a partir 
de um dos muitos biombos namban; o solda-
do com armadura metálica e capacete cerrado 
é espantosamente fiel a uma das armaduras 
que podemos encontrar em castelos europeus 
transformados em ratoeiras turísticas; e 
um personagem fictício – ou fictício de uma 
maneira diferente – que se apresenta na 
forma de um adereço agigantado. 

Este curioso personagem é precisamen-
te a mascote da cidade, uma figura que foi 
primeiro desenhada no papel e que depois 
é usada em merchandising, comunicados de 
serviços municipais, na tv local, e eventu-
almente num fato de corpo inteiro e cabe-
ça. O seu nome é Zavieco, uma contracção de 
“Xavier” lido à francesa (o som “Xa” torna-
se “Za”) com “Eco” (de “ecological”) segundo 
me explicaram no gabinete de Turismo. 

O ideal ecológico é fácil de interpretar, 
é aliás comum à publicidade de várias ur-
bes por esse mundo todo. Ecologia é um dos 
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ideais de Sakai como cidade portuária nas 
imediações de Osaka, a grande (e bem mais 
poluída) metrópole. 

Xavier é a personagem histórica fundamen-
tal aqui citada, e em Sakai o que se en-
tende por Xavier é sobretudo o facto de ser 
uma celebridade da época, chegado ao Japão 
ao mesmo tempo que as armas de fogo que se 
passaram a fabricar em série ali mesmo em 
Sakai. A selecção de conteúdos existe evi-
dentemente. Este não é o Xavier dos Jesuítas 
que estiveram implicados nos conflitos po-
líticos e religiosos. É um Xavier domesti-
cado se quisermos, relacionado com as cir-
cunstâncias mais positivas da cidade: ser o 
centro produtor de armamento para alimen-
tar o final da guerra, enobrecida pela sua 
capacidade (pré)industrial e económica, que 
levaria à consolidação da nação sob um só 
chefe político.
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MinaMitanE, 24 de Agosto

Minamitane é o planalto sul de Tanegashima, 
onde todas as correntes vindas do Mar da 
China colidem com as do Pacífico e enfim se 
transformam no rebentar das ondas. 

É também a “outra” cidade da ilha, com ha-
bitantes orgulhosos de serem dali e não da 
urbe capital, que é menos de 50 km a norte. Em 
Minamitane as coisas estão muito espaçadas umas 
das outras: casas, gentes, campos de arroz.

As lojas são poucas, pequenas, com qua-
se nada nas prateleiras. Eu precisava de um 
caderno pois, para não carregar muita baga-
gem, tinha viajado com pouco papel. Mas um 
investigador não é nada sem os seus cader-
nos de campo e por isso procurei a única 
papelaria da cidade, na única rua de com-
pras, perto do único motel – onde estava 
alojada. Tudo tinha a camada de pó caracte-
rística de não ser tocado há vários anos, as 
etiquetas dos preços estavam tão amareleci-
das pelo tempo que o senhor atrás do bal-
cão já nem olhava para elas – tinha passado 
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a actualizar os preços de cabeça, ou então 
conforme a cara de quem lhe aparecia pela 
frente. Esculpia um pequeno totem zoomórfi-
co num pedaço de madeira com uma navalha e 
ainda tinha músculos de ter sido pescador 
ou surfista apesar de agora apresentar ida-
de para ser meu bisavô. 

O motel onde eu estava tinha sido inaugu-
rado recentemente e o motivo de ter aberto 
era precisamente para providenciar aloja-
mento económico e prático aos surfistas. 
O “verdadeiro” hotel, que se pode conside-
rar de luxo, era fora da cidade. Ainda mais 
longe? Ali tive mesmo de aceitar o trans-
porte automóvel dos meus colaboradores da 
Câmara Municipal, e foi por esse meio que 
cheguei às escarpas da costa. 

As pessoas não vão a Minamitane para ver 
as escarpas, nem os monumentos do parque de-
dicado à relação com Portugal que lhe estão 
nas proximidades. Quando vão a Minamitane a 
razão principal da viagem é o Space Center. 
O local é mais famoso que a ilha que o aco-
lhe, pois é daí que são lançados os fogue-
tões japoneses. 

Passei pelas praias dos surfistas sem in-
teresse, e tolerei a visita ao Space Center 
pela simpatia que me mostravam, mas o meu 
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interesse ali era o pequeno núcleo que eter-
nizava o momento de desembarque do primeiro 
barco transportando portugueses. Qual foi a 
minha primeira lição? O que nos move não é 
tudo o que há nem necessariamente o que as 
pessoas mais querem mostrar. Por isso fui-me 
adocicando com aquela comida cheia de açú-
car, com aquelas conversas simpáticas, com 
o próprio clima que não permite pressas no 
seu sufoco tropical da estação dos tufões. E 
aceitei ser passeada entre palmeiras, e es-
tar na companhia daquelas pessoas afáveis e 
saudavelmente orgulhosas da sua região. 

O humor invade-nos perante tantas situa-
ções insólitas, umas atrás das outras. Não 
há como nos chatearmos com pequenos mal-en-
tendidos ou simplesmente lógicas diferentes. 
Nem sabia se poderia rir, se isso seria in-
terpretado como falta de educação, mas por 
vezes foi mesmo difícil não o fazer. Como 
por exemplo com a história das galinhas.

No século XIX, tal como no XVI, deu à 
costa um barco perdido e danificado. E nas 
ondas de Minamitane rebolavam fragmentos, 
homens e... galinhas. Galinhas barafustando 
com as ondas, incrédulas e finalmente sol-
tas, a darem vivas à costa e a serem salvas 
pelos japoneses que entretanto se metiam no 
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oceano para irem ajudar mais estes estra-
nhos que o destino e o mar tinham trazido. 

Não pude conter a gargalhada perante a 
visão das galinhas, foi mais forte que eu. 
O sorriso não era uma injúria naturalmente, 
e a estranheza da situação explicou-se a 
si própria. Os habitantes daquelas paragens 
tomaram tão bem conta de pessoas e animais 
que ficaram com algumas das aves e cria-
ram o aviário de mais longo funcionamento 
da história! Pois essas galinhas, de uma 
espécie específica, ainda são criadas ape-
nas ali, e nem sequer em mais parte nenhuma 
da ilha. A escola primária tem um pequeno 
galinheiro para que as crianças aprendam 
sobre cuidar de animais ao mesmo tempo que 
aprendem a particularidade dos episódios 
relevantes do lugar. Servem-se pratinhos de 
carne de galinha no restaurante do tal ho-
tel luxuoso. 

Quanto ao local onde parou o percurso 
do barco dos forasteiros, esse também teve 
direito a monumento, mas o abandono e o de-
sinteresse deixaram-no marcado de ferrugem 
e vegetação. O ponto de paragem dos portu-
gueses, em comparação, está muito mais... 
enfim, monumental. Mas aqueles é que lhes 
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deram as galinhas, por isso em última aná-
lise lembram-se deles sempre que metem o 
petisco na boca.
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ataMi, 11 de Setembro

Em Atami presenciei uma determinada cena 
na rua por pura coincidência. Eu estava a 
percorrer a marginal a pé e na companhia de 
duas pessoas de Atami. 

As duas senhoras trabalhavam no gabine-
te de relações internacionais do organismo 
equivalente às nossas Câmaras Municipais e 
estavam a guiar-me até aos jacarandás. As 
árvores, que nem são endémicas do nosso 
território mas que por cá prosperam, foram 
oferecidas pelo município de Cascais no âm-
bito de uma geminação, e foram prontamente 
consideradas “um presente de Portugal”.

Eu tinha curiosidade de ver se os ja-
carandás estavam floridos, isto porque eu 
própria vivi muitos anos perto de uma rua 
de Lisboa cheia deles. O pavimento coberto 
de lilás e o cheiro da flor são boas re-
cordações para mim. Estava eu então muito 
contente porque algumas das árvores estavam 
floridas, e ia filmá-las. As minhas compa-
nheiras de passeio estavam a explicar-me 
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que a cidade planeava estender o corredor 
de jacarandás na marginal. Ali os aro-
mas não seriam tão intensos como em Lisboa, 
ninguém referiu o efeito do perfume, mas 
os japoneses de um modo geral são bastante 
sensíveis às flores das árvores, visto que 
o “hanami” (ver as árvores em flor, e es-
pecialmente as cerejeiras) é uma espécie de 
desporto nacional. 

É então que oiço um cântico budista. 
Conhecia-o muito bem por tê-lo ouvido nou-
tros lugares, mas não esperava uma demons-
tração daquelas num ambiente tão...urbano. 
O monge estava à porta de um estabelecimen-
to comercial com o seu traje de noviço. Em 
certos ramos budistas os monges fazem uma 
oração a troco de um donativo. No entanto os 
meus estudos de religiões do extremo-orien-
te tinham-me ensinado que esse momento é 
muito especial: a loja está a ser espiritu-
almente purificada. Como resistir a filmar? 

Acabei por inventar uma estratégia menos 
invasiva. Mantive-me à distância, em silên-
cio, e no momento em que a lojista se apro-
xima da porta desviei a câmara, não violando 
a privacidade da interacção entre ambos nem 
o momento de recepção da esmola por par-
te do monge. Assim, as flores do jacarandá 
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acabaram por ser o interlocutor deste peque-
no filme, o que acabei por apreciar muito. 

O filme foi disponibilizado no blog do 
Projecto Namban 470 na entrada de dia 8 de 
Fevereiro deste ano:

 http://namban470.blogspot.pt/
As flores abertas nas árvores e o seu 

destino inevitável no chão, pintalgando-o 
de violeta, pareceram-me a analogia perfei-
ta para aquele momento. Na vida que pas-
sa, no tempo que urge, na marginal que se 
moderniza, ainda há flores e orações, não 
estivesse eu no Japão.

Nota: em Junho deste ano, durante o período em que esta expo-
sição “Um longo Verão no Japão” estará patente na sala da Arte 
à Parte, será lançado o livro que escrevi sobre a relação entre 
Atami e Cascais, descrevendo o processo de geminação e as carac-
terísticas que aproximam as duas cidades. O lançamento do livro 
está previsto para dia 8 de Junho e o volume não tem preço de 
capa. Mais informações através da Câmara Municipal de Cascais. 
A edição será bilingue (português e japonês), com fotografias 
a cores das duas cidades, e terá ilustração de João Carvalho 
(http://mangakaportuga.blogspot.pt/).

Texto e Imagem de Inês Matos

67



Um Longo Verão no Japão

68



nagasaKi – uraKaMi, 6 de Outubro

Depois do fim. Deve ter sido isso que os 
sobreviventes pensaram sobre as suas pró-
prias existências. Quem visita hoje o Parque 
da Paz em Urakami, uma parte da cidade de 
Nagasaki tão distinta de tudo o resto, fica 
com plena consciência do que ali se passou. 
Podemos saber tudo o que foi a bomba atómica, 
a destruição e a reconstrução. Existe um mu-
seu e vários ou tros sistemas de informação.

Mas a maior parte do que entra na nossa 
consciência não é necessariamente um dado 
objectivo, é o espírito do lugar, tão com-
plexo e composto, feito de um “tudo” que é 
mais que a soma das partes. O etéreo vibrar 
humano, transversal a nações e mentalidades, 
faz-nos compreender, cá dentro, o sofrimento 
e a ressurreição de Nagasaki. 
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Nesta foto, que tirei com alguma vergonha 
por estar a penetrar numa intimidade que 
não tinha o direito de invadir, podemos ver 
uma pessoa a apontar para um mapa.

O lugar onde tirei esta foto é preci-
samente o epicentro da explosão. No mapa 
encontram-se explicadas as moradias, fábri-
cas, prisão, escola e tudo o mais que exis-
tia ali antes da explosão. Cada lote tem 
uma identificação, um nome, de gente. 

Com a explosão deixou de haver diferença 
entre a rua e o lote porque tudo ficou arra-
sado, seco, estéril, frio. O mapa restitui às 
pessoas não só a memória do que havia e onde 
estava, mas também o direito de procurarem 
referências que lhes tinham sido retiradas. 
Ali era a casa da minha tia, eu passava ali 
para ir para a escola, que ela acolá – e o 
dedo segue o mapa, seguindo também a recor-
dação própria ou contada por alguém.

Muitas pessoas japonesas aproximam-se 
deste mapa e apontam, não para um mesmo 
lugar, mas para vários. Apercebi-me que es-
tavam a recriar percursos e a procurar mais 
do que uma referência. A senhora que eu fo-
tografei estava acompanhada de uma amiga 
ou familiar, ambas de meia-idade, e estavam 
a procurar a casa onde “o pai” vivia – eu 
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entendi essa parte da conversa – “otoosan”. 
O pai teria contado histórias do modo como 
sobrevivera à bomba, provavelmente deixou 
Urakami ou mesmo Nagasaki e foi viver para 
outro lugar, como fizeram alguns sobrevi-
ventes que perderam a casa. E elas teriam 
nascido e crescido para ouvir essa narrati-
va horrível do dia em que o fim chegou mas 
em que se ficou para o contar. E agora es-
tavam ali, sem o pai mas com a história de 
onde era a casa dele, a procurá-la no mapa. 

Escolhi apresentar esta foto com um tra-
tamento de mosaico, pixilizado. Os pixéis, 
esses “quadradinhos” das imagens digitais 
são tão populares nos videojogos anti-
gos que se tornaram uma imagem icónica da 
cultura tecno-digital. Para além do mais, 
existem já retro-pixeis e movimentos artís-
ticos saudosistas da estética do pixel. 

O mosaico é por excelência o sinal gráfi-
co do que é composto, fragmentado, mas que só 
faz sentido junto. Na cultura visual portu-
guesa temos um bom exemplo disso nos azulejos. 

Eu queria que a senhora da fotografia 
não tivesse rosto, nem se percebesse idade 
nem forma do corpo, que nem se percebesse o 
sexo, que fosse um ser humano somente, mas 
de uma materialidade entre o mosaico e o 
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pixel, que não fosse realmente “real”. Sim, 
o pleonasmo é propositado. Porque o que po-
demos chamar ao real depois do fim? Depois 
de tudo? Mesmo depois da reconstrução? 

Este ser humano estava ali precisamente 
para assumir que era menos real que o mapa. 
A memória das casas que já não existiam e o 
próprio mapa eram as coisas mais reais deste 
mundo – ou que deviam existir para o mundo 
ser mundo e podermos viver com ele em paz. 

Por isso não retoquei a luz, nem as co-
res, nem mais nada. Apenas coloquei o corpo 
humano na imaterialidade do mosaico-pixel. 
Excepto a mão. A mão emerge dos pixéis por-
que aponta para o mapa. Será que se torna 
material porque quase o toca, como se dele 
emergisse um poder recriador? 

Com o lugar das suas ruas e casas em 
mente, os habitantes de Urakami tentaram 
manter o mais possível as suas referências. 
Por exemplo, a catedral foi reconstruída no 
mesmo promontório. 

Se tocarmos no mapa o tempo não volta, as 
vidas não voltam, mas há qualquer coisa que 
nos diz... que depois do fim também há vida.
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Kyoto Jidai Matsuri, 22 de Outubro

O dia 22 foi um dia bom, de sol mas temperado, 
com afluência como sempre neste evento, mas 
não demasiada, e eu pude apreciar a “parada 
das eras” mudando de localização rapidamente 
através das ruas secundárias e canais. 

A parada demora várias horas a percorrer 
o percurso desde os jardins do recinto do 
Palácio Imperial (o original já não existe) e 
o templo financiado pela casa imperial, dando 
portanto uma volta larga no centro da cidade 
e levando ao corte das artérias principais.

O dia do grande festival da antiga capi-
tal é ao mesmo tempo uma recriação históri-
ca para fomentar o turismo e uma demonstra-
ção do nacionalismo nipónico. 

Já estava em Kyoto à mais de uma sema-
na, sempre a calcorrear a cidade a pé ou de 
transportes públicos, entre o trabalho na 
Universidade de Estudos Estrangeiros e a ha-
bitação, e sentia-me em casa naquela rotina 
japonesa. Foi particularmente interessante 
assistir à parada neste contexto, pois pela 
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primeira vez em muito tempo estava no mesmo 
sítio que um grande número de turistas oci-
dentais, falando entre si as línguas europeias 
ou o inglês norte-americano. Surpreendi-me 
com a minha própria estranheza, com a dife-
rença que tinha adquirido, com o facto de me 
molestar muitíssimo a conversação banal em 
voz alta e sobretudo com a indignação daque-
les que não chegavam a tempo para terem bons 
lugares para ver o desfile. 

Eu estava ali desde as 10 da manhã, sen-
tada no chão sem tocar na barra amarela 
que separava o passeio pedestre da faixa 
de rodagem (entretanto cortada ao trânsito) 
precisamente por saber que o desfile come-
çaria às 12h. Cheguei munida de máquina fo-
tográfica, água, e alguma nutrição seca, e 
sentei-me sob a sombra de uma árvore peque-
na, lado a lado com as senhoras japonesas 
aposentadas que chegavam também, e alguns 
estudantes adolescentes nas suas fardas de 
colégio. Só perto do meio-dia começaram a 
chegar os turistas, invadindo a mansidão 
que reinava entre o nosso convívio quieto. 
Uma rapariga japonesa que me tinha ofereci-
do tangerinas frescas há mais de uma hora 
atrás até me interpelou quando eu levan-
tei os olhos da leitura para contemplar os 
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recém-chegados: “tahen desu ne” (não se 
suporta isto). O seu tom e o facto de olhar 
na minha direcção tornou aquela interacção 
curta num momento complexo. Era a maçada de 
esperar que a incomodava, ou a chegada da 
avalanche barulhenta de turistas que des-
respeitavam a sinalização e a etiqueta? O 
facto de o ter dito na minha direcção, as-
sumindo que eu estava entre as duas cultu-
ras, levou-me a crer na segunda hipótese. 
Impedida que estava de confirmar a insinu-
ação (estilhaçando a arte da não assertivi-
dade que é natural na fala japonesa) ou de 
discordar dela (porque efectivamente eu era 
estrangeira) limitei-me a fazer um sorriso 
complacente e oferecer-lhe uma das minhas 
bolachas doces. 

Quantos japoneses vindos de Tokyo ou 
mesmo de outros países onde estão a viver 
(para alguns, onde nasceram) estariam tam-
bém nas margens da sua cultura? Vi vários 
deles discutindo o “ridículo” dos trajes 
históricos e da parada em si, queixando-se 
que era muito mais difícil chegar de trans-
portes públicos aos templos famosos, todos 
fora do centro da cidade.  

Kyoto insiste. O festival é anual, um 
só dia, mas todos os anos. Em finais de 
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Outubro a história volta toda ao presente. A 
parada das eras começou a fazer-se no mesmo 
ano em que o regime decretou que a capital 
seria Edo, mudando-lhe o nome para Tokyo. 

Kyoto ficou desalojada da corte, da no-
breza, e logo a seguir da classe de arte-
sãos e fornecedores de produtos de luxo. 
Era uma cidade que precisava de recriar 
a sua identidade, e então passou a desfi-
lar as glórias do passado pelas ruas. E ano 
após ano, entre voluntários e concorren-
tes, alguns deles pagando elevadas somas 
para terem o “papel” de personagens famo-
sos, a parada das eras percorre as ruas. 
Seria nisso que estava a meditar esta jovem, 
vendo-se como um elo pequeno mas impres-
cindível na maneira de contar a história da 
sua nação?
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