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Editorícida
1.  Obrigado, por questões familiares, a passar uns dias em Inglaterra,
trago desses dias alguma inquietação pelas repercussões do Brexit no
futuro dos meus que por lá se encontram e que por lá querem ficar.
Para quase todos, antes de 23 de junho, o Brexit pouco mais seria que um
exercício de retórica em torno da pergunta: «dentro ou fora?».
A partir de 23 de junho, descobrimo-nos perante o renascer de todo um
conjunto de questões relativas ao status legal, ao status moral e à
identidade, de grandes implicações econômicas, políticas e culturais,
por intermédio dos quais uma pessoa se sabe e sente como pertencendo a
uma sociedade. 
Tenho lido que o pós Brexit testemunha a estranha morte da Inglaterra
liberal, de um país que, mau grado as suas idiossincrasias, foi um
exemplo de tolerância e de integração e que aos poucos se vai tornando
menos justo, menos aberto ao mundo e menos tolerante. 
Porém, mais do que essa estranha morte da Inglaterra, somos
confrontados com a estranha morte de um projecto europeu, que a todos
respeita, do qual se diz que é um projecto em vias de falhar e que de
forma crescente vai granjeando antipatias. 
O projeto de uma Europa unida não pode ser abandonado, sob pena de
nos descobrirmos a ser engolidos por outras esferas de influência
económica e geoestratégica, por novos imperialismos,
O que tem de ser acrescentado é que o mau não é procurar construir a
Europa, mas construí-la mal, deixando-a nas mãos dos comerciantes e
dos políticos em vez de a deixar nas mãos dos seus legítimos donos, os
cidadãos no pleno exercício da cidadania. A Europa não pode ser uma
fortaleza de mercadores, banqueiros e burocratas, diz-se hoje e com
razão. E com razão se exige uma refundação da Europa económica e
política em Europa social, fundada em princípios que sempre foram
especificamente seus, os que respeitam a pessoa como um fim em si
mesmo, dotada de dignidade e não de valor económico. 

2. Ainda com a turbulência destes dias à flor da pele, dou por mim em
viagem ao Alentejo. Outra vez assuntos de família. Deixo de lado as
considerações sobre as cores fortes dos vinhedos de Borba, de vindima
antecipada e ainda por cortar, de algumas árvores que vão teimando em
encher-me o carro de folhas, dos sinais do Outono em manhã já fresca
que irá aquecer. Permitam-me que esqueça todas as referências ao país
do Portugal profundo. Outros as farão, melhor que eu.
Depois do almoço passeio com o último amigo ainda vivo do meu pai, com
as devidas cautelas que ele, de há uns anos para cá, deixou de ser o
infatigável andarilho de caça e pesca e a mim sabe-me bem o passo
pausado a retardar o tempo.  Chegamos até a um recanto da muralha
que dá para ver, olhos de miúdos, até «Toledo e tudo o resto». Já não
consigo ver «Toledo e tudo o resto». A idade tem destas coisas.
Dos velhos sentados ao sol, há um antigo aluno da minha mãe, hoje
quase da sua idade, que me chama e conversa faz-se, com as queixas do
costume. As pensões que não chegam, o preço dos medicamentos, o centro
que fechou, a neta que teve de ir nascer lá no meio dos espanhóis, tudo
aquilo a que vamos estando habituados a ouvir, nas demagogias de
circunstância da televisão, nas rentrées políticas, nos diferentes
discursos parlamentares. E falam-me de outras coisas que, por menos
mediáticas, pouco se tornam objecto do discurso político: o jogo dos
afectos, hoje, de tão presidenciável, tão na moda, mas incapaz de acudir
à solidariedade que se perde, à solidão que não se perde, à ausência de
oportunidades (também) para os velhos.
À despedida, a menina Mariazinha (há-de arrastar apodo e diminutivo
até morrer) e que lá sabe das minhas convicções políticas, não mas
perdoa: «e eu que até pensava que os do seu lado iam olhar um pouco
mais para nós».
Faço-me à estrada. Vão ser duas e mais qualquer coisa de horas de
viagem, temperadas com algumas notícias já recessas e com os saxofones
do David Murray, e de Mette Henriette, com a memória do meu pai a
despedir-se de mim à porta de casa e, entre tudo o mais, uma frase que
teima e perseguir-me: « a outra coisa são os velhos (…) olham para mim
e eu vejo-lhes sempre uma pergunta estampada no rosto». Realmente, este
país não é para velhos. 



AS DIVERSAS PORTAS DO ZORRO

POR ONDE JIJÉ ENTROU

Se folhearmos os 192
números do ZORRO, encontramos
em diversas esquinas do seu
emaranhado de histórias essa
figura incontornável da Banda
Desenhada franco-belga que é
JIJÉ. 

JOSEPH GILLAIN de seu
nome, nascido na Bélgica no dia
13/1/1914 e falecido em Versailles,
França, em 20/6/1980, conseguiu
ver publicadas ao longo dos cerca

(coitados…!). 
JEAN VALHARDI

no original, se chamava de «LE
GANG DU DIAMANT» e que tinha
JEAN-MICHEL CHARLIER (ele,
mais uma vez!) como responsável
pelo texto, tendo o mesmo sido
editado pela DUPUIS em 1958,
depois do seu lançamento no
semanário SPIROU, entre os
números 989 de 28/3/1957 e 1012,
de 5/9/1957.[1]

Personagem que, sendo

detetive de uma companhia de
seguros, deambula num mundo de
fraudes e mistérios policiais, de
histórias de espionagem ou mesmo
de natureza fantástica, tem um

jovem parceiro de aventuras
chamado GÉGÉNE, que lhe
confere um toque bem-humorado,
sendo ainda referenciadas como
figuras relevantes no enredo das
respetivas aventuras, «o
adolescente JACQUOT e o
jornalista ARSÈNE» (Bedeteca
portuguesa), importando realçar a
diferença marcada e marcante

existente entre o desenho e a forma
- mais fluente ou mais clássica - de
narração gráfica dos dois autores
de maior significado na construção
desta série: JIJÉ (11 histórias) e
EDDY PAAPE (4 histórias).

Trata-se de uma série –
principalmente quando é
desenhada por JIJÉ – que merece
ser revisitada, quando não mesmo
editada entre nós, pois revela

inteligência e solidez na construção
e desenvolvimento de muitas das
suas tramas, que levam
VALHARDI a todas as partes do
mundo e são cheias de intriga,
ação, emoção e humor, sendo assaz
diversificada nas temáticas que
aborda e revelando um
investigador destemido e corajoso,
que não recua perante os desafios
que se lhe apresentam e os perigos
que se lhe deparam e que vai
buscar inspiração, quer no seu
aspeto e personalidade, como na
forma como se veste e atua, a
personagens do cinema americano
e francês da época, o que não nos
deve causar qualquer admiração,
atendendo aos anos em que foi

(1.ª Parte)



gerada e editada (de 1943 a 1965,
na sua primeira fase ou série, de 13
álbuns e histórias curtas, que é, em
comparação com a segunda, que
decorreu entre 1984 a 1987 e que
se confina a 4 tomos, a principal e
verdadeiramente significativa e
emblemática desta banda
desenhada em questão).             

Reproduzimos, neste artigo,
as capas de alguns dos 17 álbuns
publicados pela DUPUIS, na sua
versão original francesa assim
como a primeira página de um dos
álbuns desenhados por RENÉ
FOLLET («Un Gosse à abatre»): 

1 JEAN VALHARDI foi uma
criação de JEAN DOISY (texto) e JIJÉ
(desenho), que foram responsáveis pelos
dois primeiros álbuns, tendo depois JEAN-
MICHEL CHARLIER assumido o
argumento dos três seguintes, ao passo que
EDDY PAAPE assegurou o desenho das
mesmas (EDDY PAAPE que, como vimos
no n.º 2 do nosso CLICK ON THE ROCKS,
foi o único responsável pelo grafismo da
série de MARC DACIER), tendo depois
JIJÉ tomado, por completo, os comandos
da sexta aventura (o que também
aconteceu com a oitava aventura), tendo as
nona, décima e décima primeira histórias,
no que toca ao «cenário», sido assegurados
por PHILIP (GILLAIN), filho de JIJÉ, que
continuou no seu papel de desenhador,
quer dessas três aventuras originais, como

das duas que se lhe seguiram e que
tiveram texto de MOUMINOUX, tendo tal
primeira série de 13 álbuns, que findou em
1965, sido ainda complementada por
diversas coletâneas (designadamente, de
histórias curtas) e edições «hors de série»,
como é possível constatar no seguinte link:

.
Entre 1984 e 1987, surgiram quatro

novos episódios, da responsabilidade, em
termos de texto, de ANDRÉ-PAUL
DUCHATEAU, MOUMINOU, JACQUES
STOQUART e YVES DELPORT e no que
toca ao grafismo de RENÉ FOLLET (n.ºs
14 e 16), JIJÉ (n.º 15) e EDDY PAAPE (n.º
17), que foram integrados numa nova série
que integrou os anteriores volumes, desde
o anterior número 3 em diante, como se
pode ver no seguinte link:

.    
Segundo a Bedeteca portuguesa –

l i n k :

valhardi.html -, este herói da Banda
Desenhada teve publicadas
anteriormente, no Foguetão e no Cavaleiro
Andante, quatros histórias (álbuns n.ºs 4,
5, 3 e 6): 

«O RAIO SUPER-GAMA» (Le rayon
super–gamma), 1952, EDDY PAAPE e
JEAN-MICHEL CHARLIER, Cavaleiro
Andante, n.ºs 393 a 426;

«A MÁQUINA DE CONQUISTAR
O MUNDO» (La machine à conquérir le
monde), 1953, EDDY PAAPE e JEAN-

MICHEL CHARLIER, Cavaleiro Andante
n.º 433 a 466;

«O ENIGMA DO CASTELO», (Le
Château Maudit”), EDDY PAAPE e JEAN-
MICHEL CHARLIER, N.º Especial
Cavaleiro Andante Natal 1956

«O SOL NEGRO» (Valhardi contre
le soleil noir), 1956, JIJÉ, Foguetão n.ºs 1 a
n.ºs 13 e Cavaleiro Andante n.ºs 510 a n.ºs
523. (curiosamente, na reprodução
comemorativa, feita pela revista VISÃO –
n.ºs 1023 a 1208, de 24/3/2016 a 28/4/2016 -
, de seis revistas de banda desenhada
editadas em Portugal, o volume do
CAVALEIRO ANDANTE aí reproduzido
correspondia à capa original deste álbum)    

JS



1.Dietrich Bonhoeffer, teólogo e pastor
em St-Matthäus-Kirche, em Berlim, foi
executado a escassos meses do fim da 2ª
Guerra Mundial, sob a acusação de
participação no atentado falhado contra

“terrorista” para outros, deixou páginas
que ocupam um lugar legítimo quando
se discute: « …que nem todas as

religiões estão preparadas para lidar

com a democracia e a pluralidade,

ainda para mais quando falamos de

religiões que imperaram tiranicamente

durante séculos».
De acordo com o autor, se a igreja não

tem o direito de se apropriar do poder
estatal, também não pode fechar-se
sobre si própria e assistir em silêncio e,
muitas vezes, em conivência à
destruição de individuo, pelo roubo da
sua dignidade e dos seus direitos. Foi
alimentado por esta convicção que
Dietrich Bonhoeffe, face às
arbitrariedades provocadas pela
ascensão de Hitler e do nazismo,
organizou uma oposição cristã ao
regime, pela qual foi vigiado, proibido
de ensinar, falar em público, preso e
executado.

2. Cito Bonhoeffer: «a Igreja confessa

Adolph Hitler. Personagem controversa,
dadas as interpretações divergentes que
se fazem da sua figura, desde “santo
protestante” e “pacifista” para uns, a
“teórico da guerra justa” e até

Vemo-nos por aí ...
Diálogo ou Fundamentalismo?

Dietrich Bonhoffer , Ética, Assírio & Alvim, Lisboa 2007

ter abusado do nome de Jesus Cristo,
porquanto se envergonhou d’Ele diante
do mundo e não se opôs com vigor ao
seu abuso para fins iníquos. Ficou a olhar
quando sob a cobertura do nome de
Cristo se praticaram violências e
injustiças. Permitiu até, sem protestar,
que se escarnecesse abertamente do mais
santo dos nomes, encorajando assim a
fazê-lo. (…) Nem todas as feridas
causadas podem ser curadas, mas é
essencial que outras se não venham a
abrir. (…) Pressuposto deste perdão
intra-histórico é que a culpa seja sarada,
porquanto da violência surgiu o direito,

da arbitrariedade a ordem, da guerra a
paz. Onde tal não acontece, onde a
injustiça persiste sem interrupção a
infligir novas feridas, não se pode claro
está, falar de semelhante perdão; deve
antes pensar-se, em primeiro lugar, em
resistir à injustiça e em convencer os
culpados do seu delito.»    Ética, (105-111)

Um livro diferente, difícil e
comprometido, mas um dos textos mais
fascinantes e atuais do nosso tempo. 

FL



rapidamente.            

As alterações climáticas são um
problema mundial, todos os países,

em grau variável, contribuem para
as emissões de gases com efeito de
estufa e são por eles afectados.
Nenhum país pode resolver o
problema sozinho.

Em 1992, os governos aprovaram a
Convenção-Quadro das Nações
Unidas relativa às alterações
climáticas (CQNUAC). Este acordo
foi já ratificado por 189 países, ou

no sentido da redução de gases com
efeito de estufa, o chamado
Protocolo de Quioto. Este tratado

obriga os países industrializados a
reduzirem e limitarem as suas
emissões de gases e a atingirem
determinadas metas. O Protocolo
concentra-se mais nos países
industrializados, porque estes são
responsáveis pela maior parte das
emissões, passadas e presentes.
«Por exemplo, a quantidade de
gases com efeito de estufa
produzida na UE é de 11 toneladas

por ano e por cidadão, enquanto
nos países em desenvolvimento é
de cerca de 1 tonelada por ano e por
cidadão.»(1)

Em 1998, as Nações Unidas
criaram o Painel
Intergovernamental sobre as
Alterações Climáticas (IPCC), que
reúne milhares de cientistas de
todo o mundo.
Estes cientistas têm como tarefa
principal avaliar e investigar os
conhecimentos existentes em
matéria de alterações climáticas. O
quarto relatório de avaliação,
publicado em 2007, concluía com

um elevado grau de certeza que as
concentrações atmosféricas
aumentaram principalmente em
consequência das actividades
humanas e advertia que, caso não
fossem tomadas medidas, as
consequências seriam muito
graves. 

O Protocolo de Quioto foi,

Unidos, mas também de gigantes
em desenvolvimento como a China
e a Índia. Prevê-se que até 2020 as
emissões de gases com efeito de
estufa produzidas pela totalidade
dos países em desenvolvimento
ultrapassem as dos países
industrializados.
A Europa está também decidida a
assegurar que o acordo mantenha

efectivamente,um importantíssimo
passo na tentativa da redução das
emissões dos gases com efeito de
estufa. Mas, ou se decide a
implementação de medidas globais
urgentes ou o aquecimento global
continuará a agravar-se a um
ritmo acelerado, com
consequências muito gravosas
para todos.

«A União Europeia considera
essencial que o novo acordo preveja
a aplicação de medidas por parte
de todos os principais países
emissores, incluindo os Estados



o aquecimento global em menos de
2°C acima dos níveis pré-
industriais (ou seja, cerca de mais
1,2°C do que a temperatura
actual). Um aumento maior
acarretaria riscos também muito
maiores de ocorrência de
catástrofes ambientais e de
redução das reservas de água e
alimentares. Para evitar esses
níveis perigosos de alterações
climáticas, será necessário reduzir
até 2050 as emissões a nível
mundial para menos de metade

dos níveis de 1990. É um enorme
desafio, mas estão já disponíveis
ou está-lo-ão em breve as
tecnologias necessárias para
atingir esse objectivo, com custos
razoáveis — que efectivamente
serão muito inferiores aos
prejuízos que as alterações

A UE está na vanguarda da luta
mundial contra as alterações
climáticas e, enquanto grande
potência económica, tem obrigação
de dar o exemplo, apesar de ser
apenas responsável por 14% das
emissões globais.
A União Europeia acredita que é
possível diminuir a produção de
gases com efeito de estufa e
propõe-se reduzir as emissões de
gases com efeito de estufa em, pelo
menos, 20% e aumentar a
utilização de energias renováveis
(eólica e solar) para 20% da
produção energética total até
2020.

Como disse-mos anteriormente,

das mudanças que já se estão
agora a sentir. Pelo que todos os
países terão de aprender a viver
com as alterações climáticas e a
adaptar-se a elas. Adaptar, quer
dizer antecipar os efeitos das
alterações climáticas e tomar
medidas para minimizar os
eventuais prejuízos. Agindo,
antecipadamente, poder-se-á

poupar no futuro.
Em resumo, os responsáveis pelo
planeamento devem ter em conta
em todas as suas decisões e
investimentos o provável impacto
futuro das alterações climáticas e
que grande parte deste trabalho
deve ser efectuado a nível local,

em resposta a condições
específicas. 

Apesar de as alterações climáticas
serem um problema mundial e a
sua resolução necessitar de um
plano global, todos nós podemos
contribuir, um pouco, para o
resolver.

Pequenas mudanças no nosso
comportamento poderão não só
reduzir as emissões de gases com

efeito de estufa, sem afectar a
nossa qualidade de vida, como até
poupar dinheiro.  

(1) (1)Fonte: Relatório de avaliação do Painel
Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC),
intitulado Climate Change 2007: e o relatório Impacts of
Europe’s changing climate - 2008, elaborado conjuntamente pela
Agência Europeia do Ambiente, o Centro Comum de
Investigação da União Europeia e o Gabinete Regional da
Organização Mundial de Saúde na Europa.

CA



«• Recicla! A reciclagem de uma lata de alumínio consome dez vezes
menos energia do que a sua produção a partir do zero. A produção
de papel a partir de jornais antigos consome bastante menos energia
do que a sua produção a partir de pasta de madeira.
• Poupa na utilização de água engarrafada, que é muitíssimo mais
cara do que a água da torneira! Na Europa, a água da torneira é boa
para beber e, se quiseres, podes adaptar um filtro para a purificar.
A produção e comercialização de água engarrafada consomem
energia e nalguns países as garrafas de plástico vão para o lixo, em
vez de serem recicladas.
• Quando preparares uma bebida quente, ferve apenas a
quantidade de água necessária. Não enchas a cafeteira!
• Poupa água quente! Se tomares um duche em vez de um banho de
imersão, gastas quatro vezes menos energia.
• Não te esqueças de apagar a luz quando já não é precisa. 
Isto é especialmente importante no caso de um candeeiro de pé alto
com uma lâmpada de halogéneo potente, cuja luz se reflecte no tecto,
pois estes aparelhos consomem muita energia. É nas nossas casas
que se gasta 30% da electricidade consumida na UE. Por isso, se
todos pouparmos energia, o efeito será considerável.
• Quando for necessário substituir uma lâmpada, compra uma
lâmpada economizadora de energia: são mais caras, mas duram
mais tempo e consomem cinco vezes menos energia do que as
lâmpadas convencionais, portanto permitem poupar muito dinheiro. 
• Não deixes o teu televisor, a tua aparelhagem ou o teu computador
em modo de espera, ou seja, com a luzinha ligada. Em média, um
televisor gasta 45% da energia que consome em modo de espera. Se
todos os europeus deixassem de usar o modo de espera, a
electricidade poupada seria suficiente para abastecer um país do
tamanho da Bélgica.
• Não te esqueças também de tirar o carregador da tomada quando
acabas de carregar o teu telemóvel, pois continua a consumir
energia mesmo quando não está ligado ao telemóvel.
• Se quiserem comprar um novo electrodoméstico, por exemplo, um
frigorífico ou uma máquina de lavar, consultem a etiqueta europeia
de eficiência energética, obrigatória para todos os electrodomésticos,
(«A++», para os frigoríficos). Os aparelhos destas classes têm um
consumo energético muito eficiente.

• Se a roupa não estiver muito suja, utiliza o programa económico
da máquina de lavar. E quando está bom tempo põe a roupa a secar
ao ar livre, em vez de usares o secador eléctrico.
• Cerca de um terço da água que usamos em casa vai pela sanita
abaixo, literalmente. Tenta efectuar menos descargas, utilizar a
descarga mínima sempre que possível ou reduzir a capacidade do
autoclismo.
• Recolhe água da chuva para regar o jardim ou para lavar o carro.
Deste modo, podes poupar até 50% no consumo doméstico.
• Não deixes a torneira aberta enquanto estás a lavar os dentes ou
a loiça e utiliza torneiras de dispersão, que poupam até 80% de
água.
• Verifica se as torneiras estão a pingar ou se há fugas nas tubagens
e se assim for repara-as.
• Nas lojas e supermercados, procura produtos com o rótulo
ecológico europeu, cujo símbolo é uma pequena flor. Estes produtos
são fabricados segundo normas ambientais rigorosas.
• Não aqueças muito a tua casa. Se baixares a temperatura apenas
1°C, podes economizar até 7% na factura energética da tua família.
• Os automóveis particulares são responsáveis por 12% das
emissões de CO2 na UE. Usar os transportes públicos ou andar de
bicicleta ou a pé são alternativas mais baratas e mais saudáveis.
• Ao comprar um carro novo, comprem um modelo pequeno e que
consuma pouco combustível. 
• O transporte aéreo é a fonte de emissões de CO2 que está a crescer
mais depressa a nível mundial. Para distâncias de apenas algumas
centenas de quilómetros, usa meios de transporte alternativos como
o comboio ou o autocarro!
• Planta uma árvore na escola, no teu jardim ou no teu bairro. Cinco
árvores absorvem, em média, 1 tonelada de CO2 durante a sua vida.
• Se vives num país mais seco, escolhe plantas de jardim adaptadas
ao clima e que não precisem de ser muito regadas.
• Opta por hotéis e destinos de férias que apliquem critérios
ambientais (limitação do consumo de água e de energia e redução de
resíduos). Reutiliza as toalhas e lençóis, para evitar lavagens
desnecessárias.»(1)

Algumas medidas que poderemos implementar, individualmente, para minorar

as emissões de gases com efeito de estufa 



Ir ao cinema, na minha infância era algo

que envolvia um certo ritual. Era como

se me afastasse da realidade por uns

momentos. A sala escura, as cadeiras

estofadas, onde nos “enterrávamos”

quando nos sentávamos, o tamanho da

imagem, tudo parecia gigante. Era

mágico o desenho animado que

antecedia o filme. São imagens de

recordações que retenho com muita

saudade. 

O cinema sempre me fascinou. Sempre

senti especial interesse na forma como

os realizadores transportam os

sentimentos do texto para o filme, como

conseguem elaborar as sequências das

imagens para nos fazer reviver várias

épocas, num mesmo filme. Sempre me

prendeu a atenção, a forma como os

maestros do cinema nos conseguem

prendem à tela, de início até ao fim do

filme.  

Quando se tem a possibilidade de fazer

parte de uma experiencia

cinematográfica, de experimentar aquela

sensação que é o transformar um

pequeno texto em imagens, nunca mais

queremos deixar de o fazer. A

experiencia é única.  

Penso que há certas coisas, interesses,

formas de estar, que nascem connosco.

São-nos transmitidas pelos nossos pais.

Está-nos nos genes. 

Este meu interesse pelo cinema foi-me

transmitido pelo meu pai, sem dúvida

alguma.

Ele, contou-me que em novo, projectava

filmes. Andava de terra em terra, com

uma máquina de projectar e exibia, num

barracão ou num café, o filme para quem

quisesse assistir, mediante um pequeno

pagamento.

Ele apreciava filmes de reconstituições

históricas e de ficção científica. Vi com

ele alguns filmes, em especial, de ficção

científica.

Os especialistas dizem que a vida é feita

de ciclos. E que esses ciclos se repetem. 
Engraçado! Coincidência!  
Ou ambas. 
A história repetiu-se.

O Cine-Clube de Torres Vedras, criou,
em 1976, um sector, um departamento,
como queiramos chamar, que projectava
e divulgava cinema, chamava-se
Brigadas Móveis 16m/m. E é aqui que a
história se repete, passei algumas
dezenas de filmes, nas colectividades
das aldeias deste Concelho.      

Foram várias as histórias que

envolveram as pessoas que faziam parte

desta secção. O Mário Luís, o Jorge

Barata e eu, não me recordo de mais

ninguém, tivemos peripécias

engraçadas.

Aquela que nunca me irei esquecer,

prede-se com um filme que nos foi dado

pela Embaixada da China e que era

sobre a inseminação artificial em

porcos. Era um filme que tinha a

duração de cerca de 20 minutos.

Aproveitávamos para o passar como

documentário, antes do filme principal.

Lembro-me da primeira vez que o

projectamos, ficou toda a gente

surpreendida, pois nunca tinham ouvido

falar, ou visto semelhante actividade.

Ficou tudo com um ar de suspeição, não

sabendo se “a coisa” era a sério ou se

não passava de mais um “malabarismo”

do cinema.

Como dispúnhamos de uma máquina de

projectar de 16m/m que nos tinha sido

doada pela Fundação Calouste

Gulbenkien, era-nos razoavelmente

fácil organizar ciclos de cinema. Um

dos mais concorridos foi o ciclo ligado

aos Westerns, no Clube Artístico e

Comercial. Foi uma semana de grande

afluência de espectadores, as

“coboiadas” têm sempre grande adesão. 

Mas continuo a apreciar, mais, a outra

face do cinema. Aquela que nos

possibilita idealizar, sonhar,

transformar. O estar por detrás da

câmara de filmar.   

Todas as vezes que vou

ao cinema, é mágico,

e não interessa que

filme é ! 

Steven Spielberg

CA



juízes, jornalistas), este filme recorda-
nos que, para além de todas as
simulações informáticas ou com a
intervenção de especialistas,
presunções técnicas, certezas
mecânicas, construções temporal e
espacialmente perfeitas, respostas
matemáticas, jogos de computador,
existe sempre um pauzinho na
engrenagem, como cantava o JOSÉ

pressupor a algumas mentes incautas
uma eventual aparição de Nossa Senhora
de Fátima no interior da aeronave) ia
algo descrente no que iria ver,
perguntando-me o que poderia o antigo
cowboy e polícia sujo fazer com o
episódio da extraordinária amaragem de
um avião com 155 pessoas a bordo nas
águas do rio Hudson, na cidade de Nova
Iorque.

Se lermos a apreciação de JORGE
LEITÃO RAMOS, o meu crítico de
cinema de há algumas décadas (já o lia
no vespertino DIÁRIO DE LISBOA e
depois continuei a acompanhar os seus
textos no EXPRESSO), que surge
publicada na edição desse semanário de
1/10/2016 (Revista «E», a páginas 76), o

mesmo pergunta a dada altura o seguinte:
- «Como é que se pode fazer um filme de

96 minutos sobre um acontecimento que

nem seis durou e que se conta em muito

menos do que isso?» A resposta é
naturalmente afirmativa. Pode e fez-se.
Embarcamos, desconfiados, mesmo
céticos quanto ao prazer e reflexão que
vamos retirar, naquele AIRBUS A320 e
depois seguimos viagem e aterramos nas
letras do genérico final, sem dar pelo voo
(ou pelos diversos e não totalmente
coincidentes momentos cruciais que
vemos repetidos no ecrã) e saímos das
sala e deixamos correr os dias e a figura
de TOM HANKS, no papel do
comandante CHESLEY
SULLENBERGER (que esplêndida
interpretação do melhor ator americano
da atualidade) e a história que ele
personifica vem-nos múltiplas vezes à
mente, obrigando-nos a repensar
algumas ideias consolidadas, que afinal
não passam de lugares comuns, e alguns
juízos apressados que já fizemos acerca
de acontecimentos passados e pessoas

com quem nos cruzámos, na vida ou nos
órgãos de comunicação social.

Para pessoas que têm de julgar
profissionalmente condutas de outros e
eventos em que os mesmos estiveram
envolvidos (penso, designadamente, em
peritos e funcionários de companhias
seguradoras, inspetores da ACT,
autoridades policiais, advogados,
magistrados do Ministério Público,

Quando entrei no cinema para ver
o filme O MILAGRE DO RIO
HUDSON (a película tem o título
original de SULLY, diminutivo carinhoso
dado ao piloto do avião, mas os
tradutores portugueses deram tratos de
polé à sua imaginação, como geralmente
fazem, e resolveram denominar a obra do
ator e realizador CLINT EASTWOOD
daquela forma quase religiosa, fazendo

O FATOR HUMANO



MÁRIO BRANCO, com que tem
sempre de se contar: o fator humano. 

Tais julgamentos, feitos
habitualmente em acidentes de viação,
aviação, de trabalho ou pessoais, nunca
podem ignorar, não obstante a
competência, preparação e experiência
profissionais dos participantes ou a
simples prudência e sensatez dos
mesmos, a novidade, surpresa e rapidez
do sucedido, a impreparação do
condutor ou peão, piloto, trabalhador ou
simples cidadão para reagir, as mais das
vezes, com rapidez, certeza e eficácia
(quando tal seja humanamente possível)
a esse perigo iminente, a natureza
específica do risco que se apresenta
aqueles, as ferramentas pessoais e
técnicas que têm ao seu dispor e à sua
adequação para dar uma resposta pronta
e capaz à situação ou situações com que
se deparam, o tempo de reação (o
verificado efetivamente e o
humanamente possível), etc.  

Conhecemos a enorme e
constante formação a que os pilotos de
aviões são justificadamente sujeitos,
nomeadamente, em termos de
segurança dos voos que efetuam –
temos alguns amigos que são
comandantes (olha o piscar subtil do
olho afetivo) e já tivemos oportunidade
de emitir decisões sobre
comportamentos e cenários
protagonizados por tais profissionais -
mas, apesar da cada vez maior
sofisticação dos aparelhos e
equipamentos e da multiplicidade de
instrumentos que controlam, antecipam
e previnem hipóteses de acidente e do
constante aumento de conhecimentos e
capacidades, abordagens
especializadas, experiência de cabine,
resolução de episódios inéditos ou
comuns, numa palavra, da competência
dos «donos» dos aviões quando eles

estão em funcionamento, tal estofo
profissional não os transforma em super-
homens, seres extraterrestres ou
feiticeiros que têm na ponta da sua
varinha mágica a solução milagrosa para
todos os imprevistos, previstos ou
imprevisíveis, que lhes surgem nas
milhares de horas que estão atrás dos
comandos da sua passarola voadora. São
homens, inevitavelmente mais bem
preparados a todos os níveis para nos
conduzir em segurança a todos os pontos
do Mundo (e mais dia, menos dia, do
sistema solar) mas ainda assim e sempre

homens. A sua natureza humana não
desaparece nem fica diminuída por essa
sua particular especialização e
habilitação qualificadas.                       

Onde somos confrontados, de
uma forma mais intensa e revoltante,
com raciocínios totalmente carecidos de
humanidade é na área dos acidentes de
trabalho, encarando as entidades
responsáveis os sinistrados como
processadores de dados, autómatos ou
super-heróis que tinham obrigação de
reagir da forma ótima, da maneira
objetivamente certa e adequada a evitar

o sinistro, naqueles dois ou três
segundos em que o empilhador tombou
de lado e o trabalhador procurou saltar
da cabina para o chão, numa vã tentativa
de se salvar ou em que o moço de 18
anos, confrontado com o barracão em
chamas, não logrou fugir e morreu
queimado ou, finalmente, em que o
empregado tropeçou e, num gesto
instintivo e instantâneo, colocou a mão
numa zona onde assentou o braço da
grua e lhe cortou quatro dedos da mão
esquerda. 

Haja Deus! JS
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o insecticidao insecticida

Cá estamos outra vez !

Pensavam que se viam livres

de nós ?

Pois... Estão redondamente

enganados !

O insecticida continua como

suplemento humorístico do

CLIC... 

Quem te avisa teu amigo é !

Por isso, muito cuidado com o

humor do “insecticida”.

Utilizado indevidamente, pode

chatiar os “melgas”.

o insecticidao insecticida
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Os três rapazes e a rapariga tinham palmado,
no início da madrugada de sábado, um carro de alta
cilindrada e seguiam a toda a velocidade para o
Algarve, apostados em curtir uma praia, fazer umas
ondas, apanhar um Solzinho, desde manhã bem cedo.

A garota, ainda que tão pintas com os outros,
lembrou que estavam no pino do Verão e que se iam
passar todo o dia de molho em água e sal ou a
rebolarem-se na areia, não era mal pensado
comprarem um protector solar, ainda que baratucho,
pois não estava para apanhar escaldões dolorosos e
muito inestéticos pois “este corpinho que aqui vêem é
para ser muito bem tratado!”. 

- “Calha bem, que eu preciso de comprar
pastilhas elásticas!”, disse o condutor, olhando,
malicioso, para a miúda, “vocês já sabem que tenho de
ter sempre a boca ocupada!”, ao que o irmão da
moça retorquiu – “A mim, é o tabaco, também
tenho de comprar um maço para este dois
dias, que este está nas últimas!”, tendo o
terceiro, dando uma gargalhada, algo
despropositada, respondido: - “Qual
tabaco, qual carapuça! Essa merda só te
faz é mal! Um bom charro é que
está a dar e eu venho bem
f o r n e c i d o ,
felizmente!”    

Depois
de juntarem
os poucos
Euros que
cada um
tinha e
fazerem contas
à vida, pararam
numa loja do chinês,
trouxeram o bronzeador
mais baratinho que ali existia
e abalaram contentes para o
seu destino, onde se
b e s u n t a r a m , c o m
regularidade, com aquela
pasta de odor estranho e
de consistência ainda mais
bizarra e se expuseram ao
Sol, durante horas infindas e

De certeza que nos irão
acompanhar mais uma vez ! 

consecutivas, quer no mar, quer no areal, durante
aquele fim-de-semana marginal que tinham decidido
fazer.

Na segunda-feira, de madrugada, quando
acordaram num dos túneis de ligação das praias,
sentiam-se diferentes, esquisitos. O João Riso tinha
um constante sabor a pastilha elástica na boca.
Susana Brasa pressentia em si um corpo perfeito.
João Brasa, seu irmão, bocejou e viu uma nuvem de
fumo sair-lhe de entre os lábios. Só Benjamim Grilo
não dava grande acordo de si, esmagado por uma
enorme “pedra” de erva.

Foi então que, enquanto se descobriam
corporalmente, lhes surgiu nos dois lados do corredor
rochoso onde se tinham albergado um grupo de
mariolas, empunhando navalhas e pistolas, decididos
a roubá-los (tinham reparado no carro de luxo em que

se faziam deslocar) e a fazer-lhes o que mais lhes
desse na cachimónia (a garina parecia ser um

bom pedaço!).
A rapariga foi logo agarrada por dois

deles,  nquanto    os dois restantes
mantinham os outros em respeito

(Benjamim ferrava ainda e sempre o
galho!). Arrancaram-lhe a

túnica e o fato de
banho, ansiosos pelo

corpo prometedor
que a mesma

escondia. E
foi aí que

t u d o
começou.
Mal os

q u a t r o
m el i antes

puseram os
olhos na nudez de

Susana, tiveram uma
inesperada e violenta

ejaculação simultânea, o
que, como toda gente sabe,
os colocou, indefesos, à
mercê  das suas vítimas.
Enquanto os patifes

estavam fora do mundo, João Riso
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