
Entrevista a João de Mancelos 

 

Rui Cunha 

 

RC: A segunda edição de As Fadas Não Usam Batom inclui, para além dos cinco contos 

originais, seis histórias inéditas. Por que decidiu acrescentar os novos contos? 

 

JM: Quando surgiu a oportunidade de publicar a segunda edição de As Fadas Não Usam 

Batom, aproveitei para reescrever os cinco contos originais de modo a aproximá-los do 

meu estilo actual. Como a primeira edição era algo curta, decidi incluir seis novas histórias 

que prolongam os temas das anteriores e que se encaixam na mesma atmosfera. Assim, 

julgo cativar tanto os leitores que compraram a primeira edição, como aqueles que só agora 

me lêem. 

 

RC: Existe algum fio condutor entre as diferentes histórias? 

 

Sim, procurei que houvesse uma coesão temática e estilística nas onze narrativas. A água, 

por exemplo, é um símbolo recorrente e surge sob a forma de mar, rio, lago, chuva, e até de 

repuxo! Por outro lado, há duas irmãs sedutoras e bem-humoradas que aparecem em vários 

contos, mas com nomes diferentes. O leitor atento vai descobri-las e, espero, soltar 

algumas gargalhadas com elas. 

 

RC: Como define As Fadas Não Usam Batom? 

 

JM: Trata-se de uma obra original e bem-humorada sobre temas do quotidiano português, 

que procura desdramatizar as pequenas tragédias da vida e mostrar diferentes facetas do 

amor. Creio que os contos «Como beijar uma rapariga com aparelho nos dentes» e 

«Ascensão e Queda de um Pervertido» são um bom exemplo disso mesmo. 

 

RC: A protagonista do conto «As Fadas Não Usam Batom» é do sexo feminino? Como foi 

lidar com uma personagem feminina e com as suas emoções particulares? 



 

JM: Desde a poesia trovadoresca que os escritores experimentavam criar narradoras e 

sujeitos poéticos femininos. No meu caso, tratou-se de uma experiência literária e de um 

desafio: como pensam, sentem e agem as mulheres? Perceberão a realidade de uma forma 

diferente da dos homens? Não sei se consegui construir personagens femininas realistas: 

cabe às leitoras julgar... 

 

RC: Está actualmente a trabalhar em algum novo livro? Qual? É um romance? Quando será 

publicado? 

 

JM: Estou a trabalhar num romance humorístico acerca de um tema muito sério: o da 

reconciliação. O enredo tem lugar nos dias de hoje, numa sociedade marcada pela rápida 

mudança de valores e pelo questionar dos relacionamentos entre as pessoas. Como ainda 

está em fase de elaboração, é difícil prever quando surgirá. Por agora, concentro-me mais 

na divulgação de As Fadas e na leccionação da cadeira de Escrita Criativa - o que também 

é inspirador! 

 

Diário de Aveiro, 20 de Janeiro de 2005 


