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Sobre o livro 

António António Graça de Abreu, historiador, tradutor e 
poeta tem uma vasta obra literária sobretudo debruçada 
sobre o multisecular relacionamento luso-chinês e a tra-
dução para língua portuguesa dos maiores poetas da 
China Clássica, nomes como Li Bai, Du Fu, Wang Wei   
e Bai Juyi. Infatigável viajante, António Graça de Abreu 
percorreu, ao longo de 37 anos, todo o imenso território 
chinês e disso deu testemunho em livro. Continuando a 
viagem, agora num enorme navio, encontramos o autor 
a cumprir um itinerário de 98 dias de Volta ao Mundo, por 
oceanos e mares infindáveis, de Itália às Caraíbas, do 
Canal do Panamá a San Francisco, da Polinésia à Aus-
trália, de Singapura à Índia, do Dubai à magia rósea de 
Petra. Por fim, o regresso pelo Canal do Suez, o Egipto e 
novamente Itália. Neste livro original, vamos encontrar os 
textos breves, as notícias dessa extravagante jornada, 
acompanhadas por seis dezenas de fotografias, mais uns 
leves poemas escritos ao sabor dos dias e dos meses. 
Tudo numa escrita fluida, desenvolta e fascinante, esten-
dida, desdobrada por sucessivos lugares e regiões de 
cinco continentes. O viajante caminha na descoberta da 
vastidão da terra e das mil gentes, dilui-se na paisagem, 
faz também a viagem pelo interior de si mesmo. 

 

Sobre o autor 

Extraordinário viajante, António Graça de 
Abreu (n. 1947) viveu e trabalhou nos 
anos setenta e oitenta do século pas-
sado em Pequim e Xangai, numa China 
em grande mudança e abertura para o 
mundo. Antes disso, muito jovem ainda, 
ancorara o seu existir, durante quase um 

ano de aprendizagem e labor, em Hamburgo, Alemanha. 
Depois, foram dois anos de dura experiência e sobre-
vivência num contexto de guerra num Comando de Ope-
rações, na Guerra do Ultramar, norte, centro e sul da 
Guiné 1972/74. A infindável viagem continuou. Em tem-
pos de quase maturidade, empreende agora a jornada 
de volta ao mundo, por prazer, para saciar o fulgor do 
olhar, para buscar a complexidade do entendimento, 
para conhecer a sombra da sua própria sombra. 

 

Destaques 

Textos breves, acompanhados de alguns poemas e fotos, ins-
pirados pela viagem do autor a regiões dos cinco continentes. 
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