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Editorícida
Pedem-me os meus amigos umas breves linhas de

apresentação deste projeto: de onde vimos, quem somos, o que
sonhamos. 

De onde vimos, se em nome dos meus amigos me é difícil
dizer algo pertinente, no que a mim respeita, venho pela A8, que
sempre é mais seguro, saio onde diz «Torres Vedras Sul», que
sempre é mais barato e vou estacionar ali pelos lados do Tribunal.
Aquela hora já não é tarifado e sempre fico mais perto do centro.  

Quem somos, quem fomos, quem sou eu na tragicomédia da
vida? 

Se em nome dos meus amigos me é difícil dizer algo
pertinente, no que a mim respeita, assumo-me como um humorista
forjado, ao longo de quarenta anos de ensino, na prática da stand-
up comedy. Durante muitos anos presidi à SNPS (Sociedade
Nacional da Piada Seca), não porque a minha cadeira fosse uma
seca, como o insinuava a maledicência nacional, mas pelo meu
sentido e prática do humor.

Prática difícil, é certo, complexa por vezes, tortuosa até.
A minha superior inteligência acabaria por sustentar a

grande amizade que nos une. Os meus dois amigos, excelentes
pessoas aliás, assim Deus os abençoe, parcos nos sorrisos, parcos
nos louvores, nunca souberam estar ao nível da minha genialidade
emocional.  No humor, então, era confrangedor. Diziam que eu não
tinha sentido de humor. 

By Jove dears!
Quando me explicavam as suas piadas, evidentemente que

eu me ria e acenava com a cabeça, tanto quanto qualquer outro
ouvinte. Mas as minhas piadas, por muito que eu as explicasse e
com algum pesar o digo, eram-lhes completamente
incompreensíveis. As piadas do pinguim, do polícia e do jardim
zoológico, a do pai que tinha três filhas e que a do meio, sendo
careca, pedia 50 cêntimos ao pai para comprar um pente,
laboriosamente adaptadas por mim aos tempos atuais, não as
percebiam, não interiorizavam a graça acutilante das situações. 

Então, é assim tão difícil perceber onde é que a filha do meio
pretenderia utilizar o pente? Quando tornei a piada se tona mais
erudita, na qual o pente, no âmbito metafórico, tem o sentido de
armadilha para caçar o pintelho, remetendo, como é óbvio, para o
uso da forma pintelho como designação de uma espécie de
pintassilgo (apud Novo Dicionário Compacto da Língua
Portuguesa, de António Morais Silva, Editorial Confluência, 9.ª
edição, 1994), foi impossível que eles percebessem a singularidade,
o jogo de espelhos semântico, a piada aberta , tal como foi
superiormente definida pelo professor  Engelberto Heco.

Mas a nossa amizade sobreviveu a tudo.
Eu, discretamente afastado nos maus momentos,

partilhando a satisfação dos bons, acredito que contribui para
solidificar os laços que sempre nos uniram. Tudo o que os meus
amigos fizerem de bom teve sempre um pequeno gesto meu, fosse
um último traço num desenho, uma última vírgula num texto, uma
sugestão de leitura num debate. 

Foi difícil gerir um amigo mitómano e outro megalómano,
mas o nosso sonho comum é que eu continue a orientar-lhes a vida
com sentido e para um futuro melhor.



primeira revista de
Banda Desenhada que,

com periodicidade
semanal, me deu,

múltiplas horas de
distração e
prazer (1) , pelo
preço de Esc.

2$50, que se manteve inalterado
durante os quase 4 anos de
duração da mesma.                   

O número 1 saiu para as
bancas no dia 13 de Outubro de
1962 e o número 192, com que
se fechava o ciclo de mais uma
publicação portuguesa onde a
Banda Desenhada tinha um
lugar cativo e predominante, foi
editado em 11 de Junho de
1966, sendo de realçar que
todas as histórias que então
estavam a ser editadas foram
publicadas na íntegra, não
tendo ficado "rabos de ficção"
por adivinhar.  

Se Torres
Vedras me deu a
descobrir, por
volta dos meus
quatro ou
cinco anos,
a série Bonanza e a
família Cartwright, na
sua versão original, com
o pai Ben e os filhos Hoss,
Pequeno Joe e Adam, obrigando
a minha mãe a comprar uma
televisão (a preto e branco,
naturalmente) lá para casa,
Lisboa e o bairro de Campo de
Ourique, para onde fui viver no
princípio do ano de 1963, trouxe
para a minha vida a arte da
Banda Desenhada, sob a forma
da revista juvenil, de publicação
semanal, que foi o ZORRO.

Muito embora não tenha
memória do número do
exemplar que comprei nem,
naturalmente, do dia, mês ou
sequer ano em que tal terá
acontecido, recordo-me
perfeitamente do local onde, a
meu pedido, a minha mãe
adquiriu essa revista, da
responsabilidade, como muitas
outras, de Adolfo Simões Muller.

Foi no quiosque de jornais
e revistas que existia no exterior
do estabelecimento O MEU
CAFÉ, na Rua Infantaria 16,
uma das artérias que delimita o
Jardim da Parada, que entrei em
contacto com o ZORRO. 

Esse quiosque já
desapareceu da fachada do café
mas este último continua aberto
ao público e vende agora no seu
interior os jornais e revistas que
antes comercializava naquele
espaço.

No grato retorno que,
nestes últimos quatro anos, fiz a
Campo de Ourique, regressam
igualmente à minha lembrança
lugares que, ao longo dos cerca
de 20 anos que ali vivi, me
marcaram de alguma forma,
quer positiva, como negativamente.

O MEU CAFÉ é um deles,
com essa recordação pueril da

Esta revista foi a primeira
de várias que me fez andar em
bolandas por alfarrabistas e
lojas que vendiam livros de
histórias aos quadradinhos
(como se usava dizer na época),
na tentativa de adquirir os
números que me faltavam e que
criavam inevitáveis vazios
narrativos nas narrativas que,

como era igualmente habitual
naquele tipo de magazines
juvenis, eram narradas aos
bochechos, em meia dúzia de
páginas por edição semanal,
amarrando-nos às estórias em
capítulos e à necessidade de
aguardar pacientemente pela
sua continuação ou conclusão
no exemplar que sairia na
semana seguinte.

Contribuiu para essa
minha busca o facto de, nas
duas páginas centrais (que
reproduziam uma página
completa da obra original) e
entre os números 89, de 26 de
Junho de 1964 e 140, de 12 de
Junho de 1965 e 141, de 19 de
Junho de 1965 e 192, de 11 de
Junho de 1996, - terem sido
publicadas, depois da história
do TINTIM, intitulada "AS JOIAS
DE CASTAFIORE" (2)

(3)

labirintos da Banda Desenhada,

normal agrafo central),

seu miolo, quando não mesmo
da sua capa. 

Essas duas histórias de JO
e ZETTE e do seu macaco
JOCKO intitulavam-se "O
MANITOBA NÃO RESPONDE" e
"A ERUPÇÃO DO KARAMAKO".         

Esta minha quimera de
colecionador encartado foi,
alguns anos depois, larga e
alegremente recompensada, ao
me ver inesperadamente
presenteado por o filho de uma
vizinha da minha avó, que era
uma dezena de anos mais velho
que eu e de quem eu já não
recordo o nome (4), com umas
largas dezenas de números do
ZORRO, em muito bom estado,
que abarcavam, curiosamente,

um período extenso de que eu
tinha muito poucos exemplares. 

A minha coleção ganhou
então um incremento e peso
substanciais que, depois de
integrada por mais alguns
exemplares avulsos que fui
encontrando aqui e ali, ainda
conservo ao fim de todos estes
anos, muito embora sem estar
completa, tendo alguns números
ficado sem capa (ou já não a
tendo, quando os comprei, em
segunda ou terceira mão) e
existindo outros que foram
escrevinhados com uns balões
pretensamente humorísticos,
pelo seu anterior ou anteriores
donos, com especial incidência
sobre as fotografias a cores de
artistas diversos, da música e do
espetáculo, que eram
publicadas todas as semanas na

dá-la depois de lida, como veio a acontecer, no
futuro, com outras publicações do mesmo géne-
ro, como o TINTIM, o SPIROU, o JACTO, o
CUTO, ou muito mais tarde, as SELECÇÕES
BD.          
(2) Que no ZORRO se denominou de "AS
JOIAS DA PRIMA-DONA" e foi dada à estam-
pa dessas duas páginas centrais - 24 e 25 - entre
os números 26 e 87, de 6 de Abril de 1963 a 6
de Junho de 1964, tendo sido publicada original-
mente no Journal TINTIN, entre 4 de Julho de
1961 e 4 de Setembro de 1962 e depois em
álbum, pela Editora Casterman, em 1963, sendo
que, no Brasil, na sua versão completa, o foi
pela Editora Record, também no ano de 1963
(3) Em Portugal receberam mais tarde, numa
edição dos cinco álbuns da série, levada a cabo
pela VERBO, os nomes portugueses de JOÃO,
JOANA e SIMÃO, sendo contudo os nomes ori-
ginais franceses que foram utilizados nas duas
histórias publicadas no ZORRO. 
(4) Sabendo apenas que habitava na Calçada da
Boa Hora, n.º 49-A, Rés-do-Chão Esquerdo, em
Lisboa, no mesmo prédio onde os meus avós
Maria Carlota e Manuel Lucas e o meu irmão
Luís Manuel viviam.



No século XVIII, e princípios de
XIX, vêem-se multiplicar as
expedições a territórios ultra-
marinos. Objectivos coloniais.
em primeiro plano, secundados
pelo interesse de um inventário
das riquezas dos territórios con-
quistados. 
Para que estas empresas tives-
sem o êxito que era desejado,

englobavam as tripulações cien-
tistas e botânicos, que estuda-
ram e descobriram, como é evi-
dente, grande número de espé-
cies vegetais. 
Em 1705 conheciam-se cerca de
18 000 espécies, em 1826 esse
número aumentou para 40 000.
A partir daqui, vão aparecendo
relatórios cada vez mais comple-
tos e rigorosos. Em 1807,
Alexandre Humbolt lançou as
bases de uma ciência nova, a
geografia das plantas. Desta
data até 1850, poucas inovações
se efectuaram. 
O trabalho dos novos geógrafos

de plantas, geobotânicos, foi o de
compilar climas. Esta simples
catalogação limitava o trabalho
dos geobotânicos, procurando
outras alternativas, tentaram
explicar e verificar que certo
tipo de vegetação era limitado
pelos factores do meio ambiente.
Verificaram ainda que se torna-
va necessário uma pesquisa con-

guardada nos laboratórios, co-
nhecida do grande público.
Os movimentos criados pela opi-
nião pública, conduzem aquilo
que hoje conhecemos pela defesa
do ambiente. 
A luta contra a industrialização
selvagem, a protecção das espé-
cies selvagens, a criação de par-
ques nacionais e de grandes

A partir de 1968, dá-se um
aumento bastante significativo
de Associações e grupos de estu-
do e Defesa do Ambiente. Os
órgãos de informação e as edito-
ras começam a falar dos proble-
mas relativos ao ambiente. Por
sua vez os partidos políticos en-
globam nos seus programas
artigos de defesa e protecção à
natureza, mas na maioria dos
casos, numa perspectiva mistifi-
cadora, em que nos mostra que a
culpa e o que terá de mudar é a
consciência dos homens e não o
sistema poltíco-económico.
Sistema este grande res-
ponsável pelos assassínios
cometidos ao ambiente.

(continua no próximo número)  

stante para que esta nova ciên-
cia evoluísse e se tornasse real-
mente importante.
O botânico dinamarquês, Eugen
Warming, em 1895, promove a
formação da Ecologia como
matéria independente da
Biologia. 
Até meados do século XX, a
Ecologia vem-se desenvolvendo
lentamente. 
No decurso dos anos 60, com o
crescimento das economias capi-
talistas, as degradações provo-
cadas por uma indústria furiosa
e os crimes à natureza, tornam a
ecologia, até aí totalmente

espaços verdes, toda uma recusa



1. Não sei quando ou se este texto
virá a público, escrevo-o, porém, na
ressaca dos atentados de Bruxelas,
cujo impacto está longe de ter
terminado; outros atentados se
seguiram: Lahore no Paquistão,
Bagdad no Iraque. O número de
vítimas aumenta, como aumentam
a angústia e medo, a exigência de
segurança, a procura dos culpados,
bem como o direito à retaliação.
Multiplicam-se análises e
argumentos, mistura-se o que não
deve ser misturado.

Recuo cerca de quarenta
anos, quando uns tantos de nós, se
não amigos pelo menos cúmplices,
inventaram um jornal – Área – e
uma cooperativa – CCCTV.
Vivíamos o início da aprendizagem
da liberdade e da democracia, o
início de um percurso que nos levou
a diferentes lugares, onde fomos
amadurecendo, envelhecendo e, em
alguns casos, saindo discretamente
de cena. 

Nestes há quase quarenta e
pouco menos anos sentíamo-nos
permanentemente interpelados
pelo rescaldo do Maio de 68,
(acrescido, ao nível caseiro, pela
ressaca do PREC), pelas alterações
políticas em Portugal, Espanha e
Grécia, pela dinâmica na América
latina pelos movimentos de
libertação africanos, e respetivas
independências ou autonomias,
pelas convulsões do médio Oriente,
pela morte de Mao e o fim de um
certo maoismo, pelos estaleiros de
Gdansk e a greve geral na Polónia,
pela revolução do Irão e a outra
atenção que se começava a prestar
ao Médio Oriente, pelas denúncias
do Gulag e o “affaire de la nouvelle
philosophie”. 

Tudo a prefigurar a crise
económica e política dos anos 90,
catalisadora das alterações nos
países de Leste, instanciadas na
queda do muro de Berlim e na
reunificação das Alemanhas e por
tudo o que delas viria a decorrer.

Nestes há quase quarenta e
muitos mais anos, o terrorismo,

ritmo ao mundo. O terrorismo
islâmico configura aquilo que hoje é
uma guerra. A terceira guerra
mundial, já há quem o diga.

2. A guerra coloca o guerreiro
no isolamento de todos os laços
afetivos que o sustentavam noutro
espaço e noutro tempo, não deixa
espaço para pensar o outro, destrói
a individualidade e a alteridade.
Num tempo de guerra o mal e o
sofrimento não são só ideias que
poderemos discutir. São realidades
das quais procuramos escapar, que
nos dão a consciência mais
profunda de uma intervenção ética.  

A identificação entre o
terrorismo fundamentalista
islâmico e o fluxo de refugiados, é
uma indignidade do ponto de vista
ético e humano. Útil para alguns
porque presta um serviço ao livrá-
los da culpa da incapacidade de
lidar com os refugiados, mais
expostos ao terror do que nós
europeus e a quem se vão fechando
as portas.

3. Toda a guerra tem causas.
Esta, tem à partida uma causa
facilmente identificável, a da
mundialização de um conflito
intrarreligioso entre sunitas e
xiitas, que se afigura tão estranha
aos nossos olhos ocidentais, como
estranhos lhes deverão parecer os
conflitos entre protestantes e
católicos do ocidente. 

Mas toda a guerra tem uma
causa mais profunda, sem rosto,
sem contendores identificáveis, que
lutam pelo controlo de um planeta

exaurido e sobrepovoado, pelo
controlo dos mercados e do
escoamento de produtos. O sem
rosto de um conjunto minoritário
de grupos financeiros
mundialmente poderosos, com
poder de desafiarem os direitos
normativos dos estados e o
interesse coletivo, num processo de
refeudalização e autonomização do
capital que gera.

Quando olhamos para o
panorama geral a imagem da
desigualdade é impressionante e
configura as principais questões do
nosso tempo: a exploração
internacional e a divisão
hierárquica do trabalho, o racismo,
a corrupção e a pilhagem dos

tesouros públicos dos países que
não fazem parte do clube dos ricos,
a manutenção artificial da divida
externa dos países pobres.

4. Volto de novo atrás. Nestes
há quase quarenta e pouco menos
anos fomos construindo um
percurso que nos levou a diferentes
lugares. Assumíamo-nos, ao tempo,
como gente de esquerda. Hoje, em
2016, o que significa ser de
esquerda?

29/03/2016, FL



o insecticidao insecticida

A BRANCA DE NEVE

E OS SETE ANÕES
(Uma versão desavergonhada!)

A rainha malvada,
metamorfoseada em bruxa
má, bateu à porta da
choupana, com uma maçã
redonda, vermelha, luzidia na
mão estendida, onde só
faltava uma dentadinha da
Branca de Neve.

A princesa abriu a porta
e deu de caras com aquela
idosa verruguenta e feia, que,
quase lhe esfregando o dito
fruto no nariz, queria a toda
força que ela lhe desse uma
trinca (a mulher estava com
um bocadinho de pressa, pois
não queria chegar atrasada a
outros compromissos
agendados para aquela tarde).  

- “Quem é?”, ouviu-se
uma voz irascível perguntar de
dentro da cabana, ao que a
jovem respondeu, “É a minha
madrasta, disfarçada de
velha, a tentar impingir-me
uma maçã cheia de veneno,
daquele que nos faz bater uma
sorna para todo o amanhã,
para ver se não lhe fico com o
trono e a beleza! Já sabes, é
como na tal história infantil…!”

A malfeitora ficou de
boca aberta com esta
desarmante afirmação, que
lhe fecundava os planos todos
e, em desespero de causa,
negou a pés firmes e juntos
que fosse tal coisa e que
tivesse aquelas malévolas
intenções e que isto e aquilo,
mas Branca de Neve cortou-
lhe logo a palavra,
retorquindo-lhe de rajada: - “Ó
minha cara senhora, deixe-se
lá de histórias que nós aqui em
casa, já estávamos à sua
espera há muito tempo! Todos
os oito já lemos e relemos o
conto de fadas que fala acerca
de nós! E eu não estou para
passar a flor (que, diga-se de
passagem, já nem tenho!) da

minha juventude de barriga
para o ar, dentro de um
esquife, à espera de ser
lambuzada por um príncipe
imberbe e desajeitado, que
nem um linguado de jeito sabe
dar! Trabalhos me dessem!
Fique vossa senhoria lá com o
seu reino e a carga de chatices
que é governá-lo, que eu por
aqui me quedo, com os meus
queridos anõezinhos, apesar
dos mariolas não me darem
uma nesga de sossego!
Sempre naquilo, sempre a
pensar no truca-truca e eu que
arranje vontade, a toda a hora,
para a empreitada! O raio dos
irmãos Grimm bem que podiam
ter-se quedado pelos seis
anões, que assim sempre eu
tinha um dia de folga semanal!
Homens, a madrasta sabe
como é!»  

A madrasta, coitada, já
tinha desistido de dizer
alguma coisa e limitava-se a
escutar, embasbacada, o
discurso debochado e
repentista de Branca de Neve.

- “O que vale é que a tal
regra do tamanho”, continuava
a rapariga, esticando o
indicador para a frente e
o polegar para cima,
em jeito de pistola,
“ é  m e s m o

verdade, uma mulher não tem
razão nenhuma para se
queixar disso! E depois, não há
rotina, não vemos sempre a
mesma cara e o mesmo corpo
todos os dias e não temos que
andar a manducar coisa
diferente fora de casa!”.

- “Filha, olha que eu
constipo-me, aqui todo nu!”,
ouviu-se a mesma voz
masculina bradar do interior
da choupana.

- “Já vou amor! Adeus,
mãezinha, adeus, que tenho de
fechar! E já agora, livre-se
daquele espelho, que o gajo é
só má-língua, mentiras e
intrigas!”

E a bruxa, meia
azamboada, montou na
vassoura e lá foi, céu afora,
enquanto perguntava, de si
para consigo, ainda que com
uma pontinha de inveja, onde
iria parar o mundo, com uma
juventude como esta sem
metas na vida, sem ambição,
sem valores, que só pensava
no presente e no prazer
imediatos.            

o insecticidao insecticida

Todos sabemos que escrever
com piada é dificil e nem
todos o sabem fazer.
Vamos tentar, neste espaço
do “insecticida” trazer-vos
textos com humor e que ao
mesmo tempo se fale de coi-
sas sérias a brincar.
Para além do texto, iremos
trazer-vos sempre cartoons
com temas da actualidade
socio-politica, tanto nacional
como internacional.

Esperamos que gostem! 

Os artigos não serão, obvia-
mente, assinados, pois a res-
ponsabilidade nestas “coi-
sas” é do “maralhal” todo. 

Demos unicamente a abébia
aos cartoonistas de assina-
rem os seus “rabiscos”.

Fiquem por aí!



oo insecticidainsecticida


