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Os factos não mentem: o 25 de abril de 1974, data charneira em
todos os planos descobertos e subterrenos sorrateiros da sociedade
portuguesa já fez 43 anos de idade, já está uma senhora democracia,
casada com uma mulher ou com um homem, com filhos, em constante
partida e chegada para todos os lugares do mundo, trajados de tatuagens
pelo tronco acima e pelas pernas abaixo, com «piercings», brincos e
alargadores nas orelhas ou em outros lugares particulares, íntimos,
sensíveis, chocantes, da sua carne.

Olho para detrás, do cimo dos meus 60 anos já feitos em março, e
constato, feliz, que esta nossa segunda República vai a caminho de
triplicar o tempo da Primeira – não sendo para aqui contados ou
chamados os tais 48 anos que se intercalaram, à força, entre uma e outra
– e que, não obstante os muitos sobressaltos e passos precipici(t)ados,
atabalhoados, equivocados, dados em falso ou à má-fé e que nos fizeram,
tantas vezes, trambolhar, dolorosamente e quase arrependidos, no chão,
houve uma lenta e progressiva (melhor dizendo, progressista) mudança
(ideológica) de mentalidades que, em comunhão com o empenho e a
coragem de muita gente anónima e conhecida, permitiu, finalmente, que
se abrissem as portas desses armários tristes, sofridos, envenenados por
dentro, necessariamente hipócritas, aferrolhados com as chaves da
aparência e da conveniência sociais, que muitos guardavam dentro de si.

Esses homens e mulheres, diferentes apenas na forma como viviam
a sua sexualidade, foram saindo, a pouco e pouco, desses seus
esconderijos forçosos, dessas vidas duplas, patéticas e algo sórdidas que
eram forçados a levar, decididos a assumir-se em público e na rua tal
como verdadeiramente são (ou, pelo menos, como gostariam de ser!),
contra e apesar das ideias e preconceitos bafientos, retrógrados,
egoístas, medrosos, merdosos! Ainda há muito caminho a palmilhar mas
muita estrada já foi percorrida, como a possibilidade legal de contraírem
casamento, viverem em comunhão de facto ou adotarem crianças! 

Tudo isto por causa de duas capas de uma revista. Mais
exatamente, da última edição de CRISTINA. Onde surgem, em cada
uma delas, dois homens e duas mulheres, a beijarem-se, sensual, talvez
apaixonadamente, na boca. Duas capas esteticamente provocadoras,
quase eróticas, com imagens fortíssimas mas marcadas pela beleza dos
rostos e do gesto, numa clara afirmação do que é básico, natural, normal,
em qualquer relacionamento, amoroso ou não, que se estabeleça entre
dois seres, quer habitem ou não na mesma metade do mundo.

Uma decisão editorial como a que se mostra vertida nessas duas
fotografias - tal como aconteceu com a assunção pública e pacífica, há já
alguns anos, da sua homossexualidade por parte do apresentador
MANUEL LUÍS GOUCHA (curiosamente, parceiro de CRISTINA
FERREIRA) - enfrenta as brigadas do reumático, que a consideram uma
desfaçatez desnecessária, uma afronta à moral e bons costumes, uma
agressão indecorosa, inapropriada, pecadora. 

Tenho de confessar que nunca tive pachorra nenhuma para essa
gentinha mesquinha e fascista, que, em jeito de seita organizada e
cobarde, quer impor as suas formas de estar, pensar e viver aos outros.
Que tem eles a ver com o que se passa, como canta NEY MATOGROSSO,
por «debaixo dos panos» dos familiares, amigos e vizinhos? Se não
gostarem de ver dois homens no metropolitano de mãos dadas ou duas
mulheres abraçadas na rua, têm bom remédio, não olhem, passem até ao
largo do casalinho mas não chateiem o próximo, que todos temos direito
ao nosso cantinho de privacidade e, de quando em vez, de felicidade! 

Um bem-haja, como se usava dizer antigamente, para a revista
CRISTINA, pelas duas capas ousadas e libertadoras que pôs nas bancas!

OS ARMÁRIOS VAZIOS



A sua proprietária, muita
amiga dos seus bichos,
naturalmente, tinha-se ausentado
para parte incerta sem atentar e
cuidar devidamente das condições
em que deixava o grandalhucho do
seu coração.

Um dos vizinhos que deu
pelo sofrimento do animal ainda
lhe deu água e telefonou a um
veterinário amigo mas, ao que
parece, na altura em que tal
aconteceu, já só um milagre
líquido conseguiria reverter a
viagem de só ida que o cão tinha
empreendido. 

Aflito e revoltado com o
estado de inanição a que o
tradicional salvador dos

Essa é que é essa! Não há
nada que pague uma boa relação
com os nossos vizinhos, seja num
prédio de apartamentos ou num
condomínio de refugo ou de luxo,
constituído por moradias
autónomas ou geminadas. 

É preciso realçar, aqui e
agora, o que nem sempre é
evidente para muita gente: uma
boa vizinhança pode estragar-se do
dia para a noite, pois, como nos
jardins mal-amanhados e
descuidadamente tratados, onde
não há rega, adubo e poda
constantes, rapidamente crescem,
nos interstícios da mesma, ervas
daninhas e venenosas,
prontamente nascem, nas rachas
que aqui e ali se vão abrindo, flores
muito coloridas mas mal cheirosas,
prestamente se insinuam, pelos
buracos que surgem nos muros
que demarcam essa boa relação,
insetos, de aparência tão
inofensiva quão maldosa. 

Os vizinhos são como aquelas
louças de porcelana muito fina e
delicada, que herdámos dos nossos

pais ou avós e que, sem darmos por
isso, ao toque mais maricas ou ao
ruído mais surdo, estalam logo o
verniz, lascam-se como o bacalhau,
partem-se em pedaços,
escaqueiram-se em estilhaços. E
depois...bem, depois…não há cola
híper trinta e três que os devolva à
sua forma e feitio originais, não há
elefantes reais que os apaziguem,
não há lenços encharcados, joelhos
esfolados ou baraços bem
apertados ao pescoço que nos
valham. A coisa estragou-se e vai
demorar anos ou toda a eternidade
a consertar-se!  

Todo este relambório
introdutório vem a propósito de
uma história que ouvi contar a
pessoas que estavam sentadas no
café, numa mesa ao lado da minha,
a beberricar a sua segunda dose de
cafeína e que se entretinham a
falar de tudo e de nada, deste e
daquele, de todos e de ninguém.
Francamente, não sei se o relato
que escutei, ouvido bisbilhoteiro
bem esticado, é verdadeiro,
falseado, exagerado ou até

inventado. Vou aqui reproduzi-lo,
de qualquer maneira, por
constituir, efetivamente, para si,
leitor, uma lição de vida. E de
morte.

Ao que parece, segundo os
meus interlocutores involuntários,
fez, naquele dia fatídico, um calor
africano, de trinta e muitos graus,

com um céu todo azul e um sol todo
castigador, a bater de chapa no
cimento do pequeno quintal da
fração do condomínio onde, sem
uma pinga de água no vasilhame

respetivo e sem uma sombrazinha
onde se pudesse abrigar da
canícula, um São Bernardo grande
e peludo, de meia-idade, foi, ao
longo da sua última jornada,
sentindo a sua energia vital
evaporar-se lenta e
definitivamente, até a um último
suspiro de secura total e sede final.

A 
BOA 
VIZINHANÇA



esquiadores em apuros tinha
chegado, entendeu que era preciso
fazer alguma coisa em desagravo
do bicho inocente e indefeso,
batendo então à porta da casa de
outros condóminos, alertando-os
para o que se passava e
incentivando-os a adotarem uma
atitude conjunta como chamar a
autoridade policial, dado que era
um caso nítido de maus tratos para
com um animal doméstico, que
ninguém podia aceitar e tolerar.

Aqui d’el rei, responderam,

lestos e alarmados, os demais
vizinhos, que nem pensar, que
lamentavam muito a situação do
São Bernardo, até por que eles
próprios tinham cães e gatos de
quem muito gostavam mas que não
senhor, nem pensar, ninguém se ia
queixar, que isso, para além de já
não ir salvar aquela carne já
moribunda e sem retorno, só lhes
ia era criar problemas com a dona
e eles não queriam chatices com a
vizinhança.

E assim, vencido pela
aparente razoabilidade da
argumentação dos demais

condóminos, o vizinho regressou
para junto do animal, onde
permaneceu, choroso e chocado
com tudo aquilo, enquanto aquele,
arquejante, se ia despedindo
devagarinho da sua vida. 

O grupo da mesa ao lado
mostrava a sua indignação com o
sucedido e reclamava que, ao
menos, um dos vizinhos tivesse
feito um telefonema anónimo para
a polícia, dando-lhe conta da
crueldade praticada.

O crime cometido não se

quedaria impune, como era
habitual no nosso país, e ninguém
ficaria comprometido junto da tal
senhora que deixara morrer de
insolação o seu cão. Tanto mais
que, segundo lhes tinha constado,
ela nem esperara que o corpo do
São Bernardo arrefecesse para ir
buscar um outro cão a uma dessas
associações que recolhiam e
cuidavam dos animais
abandonados…     

Nããã…, pensei eu cá para os
meus botões - ainda que sem saber
se de facto havia algum pregado à
roupa de praia que usava, com

quem pudesse conversar, a
chamada anónima não ia pegar,
que ela não seria certamente parva
e ia cheirá-la a milhas como tendo
sido realizada, à laia cobarde, por
um dos outros moradores do
condomínio e depois, já se sabia, ia
fazer a vida negra a tudo e a todos
até descobrir quem fora o delator
abelhudo.

Isso não ia resolver nada, até
porque nada havia a fazer (o bicho
já estava condenado), estando todos
nós cansados de saber que é muito
mais difícil apaziguar um vizinho
desavindo do que a nossa má
consciência momentaneamente
acordada…e cães abandonados e
substituíveis, é o que há mais!
Tenham juízo!

JS



minha filha ou do meu filho (penso
que foi no aniversário do Francisco
mas o resto do clã diz-me que foi
antes na festa da Catarina!),
inaugurar a nossa vivenda
reconstruída de fresco, bicho
pequeno e assustadiço, que teve
sempre medo do 1 metro e 90 de
altura e da voz tonitruante do meu
irmão LUÍS MANUEL (para
grande desgosto deste, que
pensava que não haveria cão no
mundo que não se abeirasse dele!)
e partilhou a sua vida com a
família que conquistou e fez sua
durante 17 anos e meio. Animal

inteligente, obediente e nada
agressivo – só mordeu o nariz da
minha prima Inês, por que ela,
temerariamente, e sem que a
cadela a conhecesse, agigantou a
sua cara até junto do focinho da
mesma -, carente de afeto e da
companhia da sua matilha, não
obstante ser reservado e dado a

I  -  LUGARES
ASSOMBRADOS

Nada como um bom título
para chamar a atenção do leitor
renitente! Demorei umas horas de
insónia a encontrá-lo na labirinto
da minha fraca imaginação e umas
outras tantas a cozer as diversas
partes do pano discursivo em que o
mesmo se desdobra.  E que, no
fundo e numa palavra, tem a ver
com as imagens ou sons que vamos
guardando dentro das muitas
gavetas, gavetinhas e gavetões de
que somos interiormente feitos [1],
retratos fixos ou em movimento de
momentos, intensos ou
insignificantes, da nossa vida,
filmes, íntimos, pessoais, caseiros
do que, às vezes sem sabermos
bem porquê, fica registado, a ferro
fogo, na nossa memória. Que,
pegajosa, teimosa, adere a locais e
objetos, cola-se que nem uma lapa
a instantes e palavras, mantém-se
agarrada inexplicavelmente a

cantos e esquinas do nosso
passado. Sem deixar, no entanto,
de lhes acrescentar um ponto, de
cada vez que se refaz em conto. 

II  -  DAISY
Olho para lugares e

caminhos, fora e dentro do que foi
sempre a sua casa e encontro ali e
acolá o fantasma da minha velha
cadela DAISY, a ladrar, logo de
manhã ou ao fim da tarde,
exigindo que lhe pusessem comida
na gamela (era uma boca sem
fundo!), a atravancar, deitada, a
entrada da cozinha, a ressonar em
frente do quentinho da «box» da TV
Cabo, a pedir uma festa ou
meiguice, a aturar, pacientemente
o GIL (homens!), como se fosse esse
o preço da companhia e amizade
que tinham um pelo outro, ou,
persistente, a dar o passeio diário
do costume, apesar de trôpega e
doente.  

Veio, no dia de anos da

poucas confianças com estranhos,
foi, ao que julgo, feliz numa
existência tranquila, segura e
cheia de amor por ele.    

Era tal o seu medo de nos
perder que, num passeio pela praia
e para vir mais rapidamente ter
connosco, saltou de uma arriba de
5 ou mais metros de altura,
enquanto nós, convencidos de que
a cadela se ia matar contra as
rochas que ali também havia,
assistíamos, horrorizados, à
cena…Felizmente, ficou só com
uma costela e um ou dois dentes
partidos mas sempre que ali passo

- e embora o sítio onde tudo
aconteceu já não esteja igual,
devido às múltiplas forças da
natureza que ali convergem -,
recordo sempre o ganido de aflição
do bicho em pleno ar, quando se
apercebeu que o chão estava muito
mais longe do que ela julgava (os
cães não possuem visão de

O SOFÁ VELHO
DA MINHA

AVÓ CARLOTA



do H. G. Wells e assim revisitamos,
enquanto a poeira dos tempos idos
não volta assentar nos interstícios
do sofá onde se refugia há décadas
(espero que a SABINA, que limpa a
minha casa há anos, não leia
também esta parte) o passado
nesse 1.º Andar Esquerdo do
número 49.º-A da Rua Dão Vasco,
na Boa Hora em Lisboa, onde
moraram durante muitos anos os
meus avós e eu com eles, em largas
temporadas da minha infância e
adolescência.

Dormi muitas noites nesse
sofá, que servia de assento a quem
se sentava na sala de estar (e de
jantar, nos momentos importantes
e solenes), para conversar ou ver
televisão (que entrou muito cedo
na casa dos meus avós, por ação do
meu tio ORLANDO SANTOS que
trabalhava, como trabalhou, na
PHILLIPS, durante mais de 40
anos) e tive nele, em dois Natais
seguidos, dores de dentes que não
me deixaram dormir durante
grande parte de algumas noites
(inclusive, aquelas, salvo erro, que
antecederam o dia 25 de dezembro,
em cujas manhãs eram
distribuídas as prendas que o Pai
Natal nos tinha deixado no
sapatinho e estavam na chaminé
da cozinha). E quem me tira umas
boas horas noturnas de sono, tira-
me tudo. Foi remédio santo! Nunca
mais tive medo de ir ao dentista! 

Curiosamente, não foi nesse
sofá, mas na cama do meu irmão
Luís Manuel, onde eu fui parar por
razões que já não me lembro, que a
minha avó MARIA CARLOTA,
pessoa religiosa mas ao seu jeito

profundidade, como nós!) e a
atitude instintiva de defesa que
adotou e que foi enrolar o corpo em
si mesma, de forma a diminuir o
impacto e rebolar na areia…! 

E ali vou eu, com minha
mulher e os outros cães ao lado, a
correr pela praia afora, de coração
em galope, ralado de preocupação,
com uma cadela cheia de sangue na
cavidade bucal, convencido de que
ela estava toda partida por dentro
e que me estava a morrer
lentamente nos braços e quando já
vou, meio desfalecido, a deitar os
bofes pela boca, em metade da
esforçada jornada, olho, mais uma
vez, para a moribunda e descubro-
a, olho aberto, contente da vida, de
língua de fora, toda descontraída e
satisfeita, a ser por mim
transportada e embalada pelo
areal acima… 

Sacana da bicha, que para
além de rija, era mesmo muito
aproveitadinha!       

III  -  O SOFÁ DA MINHA
AVÓ CARLOTA

Bato agora no assento do
sofá e para além do pó residente
que sempre ressalta (espero que a
minha mulher não leia esta parte!),
dançam no ar da memória distintos
fantasmas, momentos grotescos,
embaraços recalcitrantes,
instantes e pessoas
momentaneamente ressuscitadas
nas suas alegrias e tristezas, numa
vivacidade que nos inunda a alma
e por vezes os olhos.

Viajamos assim numa versão
assaz económica e muito menos
complicada da máquina do tempo

MOORE (faleceu já como SIR
ROGER MOORE, que os ingleses e
a sua Rainha não brincam em
serviço!), mais conhecido por
muitos como «O SANTO» ou
SIMON TEMPLAR (série
produzida a partir dos romances
policiais de LESLIE CHARTERIS,
escritos entre 1928 e 1963 e que
outros escritores continuaram
posteriormente), cujos episódios
ainda hoje, ao fim de 55 anos (tal
série televisiva foi editada entre
1962 e 1969, tendo havido também
diversas incursões
cinematográficas de permeio),

repassam na RTP MEMÓRIA [2],
e, mais tarde, como JAMES
BOND, o Agente Secreto de sua
Majestade, com o código para
matar 007, no papel do qual
protagonizou sete filmes, ao longo
de 12 anos (entre 1973 e 1985),
tendo deixado de o fazer já com 58
anos. 

O meu irmão LUÍS
MANUEL, um purista conservador
no que respeitava às fitas de
JAMES BOND, não gostou, por
comparação com SEAN
CONNERY, da reviravolta irónica,
gozona, menos séria, algo
exagerada, que ROGER MOORE
(quarto ator, depois de DAVID
NIVEN, CONNERY e GEORGE
LAZENBY a entrar na pele do
mesmo) deu ao personagem, não
tendo particular apreço pelas
aventuras que foram vividas por
aquele [3].        

Para além dessas duas
representações marcantes na sua
carreira, foi ainda IVANHOE,
numa época anterior ao de O
SANTO (janeiro de 1958 a janeiro
de 1959) e, já depois desta e ao lado
de TONY CURTIS, um dos
PERSUASORES na série que só
conheceu uma temporada, nos
anos de 1971 e 1972 [4], tendo nos
últimos anos da sua vida sido
Embaixador da UNICEF (depois
de, segundo reza a história, ter
ficado muito impressionado com a
pobreza que grassava na Índia,
durante as filmagens do seu



penúltimo filme como JAMES
BOND, intitulado OCTOPUSSY
(1983) [5].

IVANHOE transporta-me
para uma das minhas mais
recuadas lembranças de infância,
já a viver em Campo de Ourique, e
surpreende-me num ataque de
choro, junto da minha mãe, por o
episódio de tal série, que
costumava passar às quintas-
feiras, não ter sido emitido, por
qualquer irrecordada razão (tinha
acabado, simplesmente?) nesse fim
de tarde ou noite. Depois, bem,
depois, era sentado no sofá da
minha avó, conjuntamente com ela
e com o meu avô MANUEL
LUCAS, ou de rabo no chão e
encostado ao mesmo que, às
segundas-feiras, por volta das
21,00 horas, depois da
apresentação pelo Inspetor (?)
ARTUR VARATOJO (e, salvo erro,
também numa dada altura, por
JORGE ALVES), que desfrutava
da série de O SANTO (como aliás,
de muitas outras, como DANGER
MAN, OS INTOCÁVEIS, de Elliott
Ness, O HOMEM DA U.N.C.L.E.,
OS INVASORES ou os
COMPANHEIROS DE BAAL).        

V
FUTEBÓIS, TOURADAS

E OUTROS FESTIVAIS
A rapaziada da minha

geração que, naturalmente, só
tinha direito a um único canal e a
preto e branco (a emissão a cores
surge no ano de 1980) na RÁDIO
TELEVISÃO PORTUGUESA – só
lá para os anos setenta é que
usufruímos, ao longo de algumas

poucas horas por dia, de um
segundo canal televisivo dessa
estação pública – assistia a tudo o
mais que ali passava, como as
touradas (à antiga portuguesa ou
não), que os meus avós muito
apreciavam (eu, confesso, era mais
as pegas de caras, de cernelha ou
quando a alimária galgava as
tábuas e punha tudo em alvoroço
no lado de dentro das mesmas [6],
tendo, no entanto, ainda presente o
choro sentido da minha avó por
causa da morte do cavaleiro QUIM
ZÉ, no dia em que perfazia 21
anos, quando o seu cavalo “Tirol”
escorregou e ele foi colhido pelo
touro, de nome “Carvoeiro”, que

então começara a lidar [7]) ou um
programa corajoso e inovador como
o ZIP-ZIP (num país em que o novo
ou moderno tinha uma grande
dificuldade em entrar), passando
naturalmente pelos festivais RTP
da canção e o seu congénere
internacional (festival da
EUROVISÃO, que víamos, na
eterna e secreta esperança de, um
ano, o ganharmos, face à nula ou

reduzida qualidade das cançonetas
que ali chegavam, com a ressalva
de algumas e honrosas exceções).

O FESTIVAL RTP DA
CANÇÃO, que começou por ser o
“Grande Prémio TV da Canção
Portuguesa”, entre o seu início e o
ano de 1975, para depois, em 1976,
denominar-se “Uma Canção Para
A Europa”, em 1977, “As Sete
Canções” e, em 1978, “Uma Canção
Portuguesa”, e, finalmente, no ano

seguinte, adotar a denominação
que nos chegou até hoje, conheceu
a sua primeira edição no ano de
1964, com a vitória de ANTÓNIO
CALVÁRIO e a cantiga
“ORAÇÃO”, tendo ainda cantado
no mesmo ARTUR GARCIA,
MADALENA IGLÉSIAS, SIMONE
DE OLIVEIRA, GINA MARIA e
GUILHERME KJOLN e foi-se
sucedendo no tempo (com exceção
dos anos de 2002, 2013 e 2016),
com SIMONE DE OLIVEIRA e
esses belíssimos temas “SOL DE
INVERNO” (1965) e
“DESFOLHADA PORTUGUESA”
(1969), CARLOS MENDES e
“VERÃO” (1968) e a “FESTA DA
VIDA” (1972), FERNANDO
TORDO e a “TOURADA”, PAULO
DE CARVALHO e o “DEPOIS DO
ADEUS” (ao fascismo e à guerra

colonial, como se viu no 25 de Abril
desse mesmo ano) e por aí adiante,
com altos e baixos, em termos de
participação vocal e qualidade
musical e poética, numa
peregrinação longa de 53 anos até,
quando ninguém acreditava e
esperava, chegar o nosso Dão
Sebastião da canção nacional e
cravar finalmente a lança no cume
do inóspito concurso eurovisivo [8].  

O nosso São SALVADOR

SOBRAL, que, ficamos a saber,
como qualquer mortal, dá também
peidinhos, arrotinhos e outros
barulhinhos (a isto aqui, chama-se
uma piscadela cinéfila!) e não
gosta que o aplaudam por isso
(JOÃO MIGUEL TAVARES, na
crónica semanal que edita no
PÚBLICO fez uma análise
interessante sobre os motivos que
estariam na raiz do desabafo do
nosso campeão) devolveu-nos a
honra e o orgulho nacional
(confirmando que PORTUGAL
está na moda, muito embora não
se saiba até quando!).

Tal como aconteceu,
naturalmente, há um ano, com a
nossa seleção nacional, que,
finalmente, conquistou o lugar
cimeiro num Campeonato
Europeu de Futebol, depois do



desconsolo do EURO 2004 e de
alguns terceiros lugares em
Campeonatos do Mundo da mesma
modalidade. Chegar aqui e não
recuar no tempo, ao ano de 1966, e
a essa competição internacional,
que decorreu em Inglaterra, seria
uma injustiça para com a nossa
equipa e para com EUSÉBIO, esse
grande, inspirado e perseverante
jogador de “football”, como lhe

chamam os ingleses que nos
derrotaram nas meias-finais.

Foi no sofá do título que vi os
primeiros festivais da canção e da
eurovisão, assim com as ditas
touradas e os desenhos animados,
que por vezes fechavam o CARTAZ
TV, do JORGE ALVES, o MUSEU
DO CINEMA de ANTÓNIO
LOPES RIBEIRO, inúmeras
coboiadas e filmes de guerra e os
jogos desse CAMPEONATO DO
MUNDO DE 1966. 

Curiosa e algo injustamente
para com essa peça de mobília que
ainda repousa no meu escritório, a
partida mais emocionante daquele
– PORTUGAL contra a COREIA
DO NORTE, em que, começando
por estar a perder por 0-3, viermos
a ganhar, por alma e graça de
EUSÉBIO DA SILVA FERREIRA,
por 5-3 [9] – não foi vista por mim
na televisão mas apenas ouvida na
rádio, em minha casa, num
aparelho compacto prateado – gira-
discos, telefonia e gravador de
cassetes – que era do meu irmão
LUÍS MANUEL, com a minha mãe
deitada no sofá a escutar, ansiosa e
empolgada, e eu, quer ontem como

hoje, de pé, enervado, às voltas na
sala, a espremer a esperança até ao
osso ressequido (a MARIA
LUCÍLIA sempre foi uma
benfiquista de gema e não
desdenhava ver futebol,
designadamente, quando já estava
bastante entradota na idade) [10]. 

Facada fatal e final no sofá da
minha avó: também não foi sentado
nele que vi a chegada do primeiro
homem à superfície da Lua mas
antes na casa do meu tio
ORLANDO e da minha tia
LURDES, na sala onde se
habitualmente comia e estava uma
televisão. As minhas desculpas,
meu querido sofá da minha
juventude…                     

1 O meu pai dizia, ainda que numa
perspetiva estritamente intelectual ou
cultural, que essas gavetas interiores
se abrem, num ápice, quando
reclamamos ou necessitamos da
informação nelas contida.
2 Para mais informações, ver
https://pt.wikipedia.org/wiki/O
Santo. 
3 Ver
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jame

s_Bond e http://www.007.com/
4 Para mais informações, embora
incompletas, cf.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roger_M
oore ou, em inglês, http://roger-
moore.com/. 
5 Listagem dos filmes protagonizados
por ROGER MOORE como 007:
1) Vive e Deixa Morrer (1973); 
2) O Homem da Pistola Dourada
(1974);
3) O Agente Irresistível (1977);
4) Aventura no Espaço (1979);
5) Missão Ultra-Secreta (1981);
6) Operação Tentáculo (1983);
7) Alvo em Movimento (1985).

6 O Jorge mandou-me um vídeo,
passado numa tourada em Espanha,
de um touro perito em corrida com
obstáculos, em que o mesmo salta as
tábuas e depois, caindo aqui e ali, vai
pulando as diversas portas que lhe vão
vedando o percurso e que são abertas
com o propósito frustrado de fazer
regressar o animal à arena.

Ver, no entanto, este vídeo que
nos mostra um touro ainda mais
atlético e furibundo, quando galga as
tábuas exteriores e interiores e aterra
em cima do público, com consequências
g r a v e s :
https://www.youtube.com/watch?v
=oxZxi8L-dug.  

7 Ver, quanto a esse episódio
trágico da nossa tauromaquia, que eu
guardava na memória, sempre falível e
pouco confiável, com outros contornos
(o toureiro Joaquim José Correia teria
18 anos de idade e o seu cavalo ter-se-
ia colocado entre as tábuas e o toiro,
que aí o apanhou e derrubou,
conjuntamente com o seu cavaleiro,
que em tal queda teria ficado ferido
grave e mortalmente):
http://farpasblogue.blogspot.pt/20
13/10/quim-ze-correia-morreu-ha-
47-anos-na.html.  

8 Ver, sobre a história do
Festival RTP da Canção, com a
indicação das canções e cançonetistas
(como antes se usava dizer)
v e n c e d o r e s :
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festi
val_RTP_da_Can%C3%A7%C3%A3
o. 
9 Ver um resumo desse jogo em
https://www.youtube.com/watch?v
=6czvg5j1Zc0. EUSÉBIO, com a
camisola número 13, marcou os quatro
primeiros golos de Portugal, aos 27, 43
(Penalty), 56 e 60 (Penalty) minutos,
assim como o canto que permitiu a
JOSÉ AUGUSTO, de cabeça, aos 80
minutos, fechar as contas dessa
grande jogatana. 
10 Sobre esse Campeonato do Mundo
de Futebol de 1966 e os diversos
países, equipas, jogadores, jogos e
resultados, ver:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_
Mundo_FIFA_de_1966

JS



autor não ajuda. Literalmente, será
uma espécie de Menina Empada
Americana, o que quer que isso
signifique, mas poderá ser
entendido como uma designação da
América, considerando até aquela
expressão “As american as apple
pie” (tão americano como tarde de
maçã) – e assim partimos do
pressuposto de que a música se
relaciona com a história da
América na década de ´60. O que é
confirmado pelo próprio, quando
diz que as pessoas (já) não têm a
ideia de como era uma época
conturbada, com manifestações,
assassinatos (JFK, Bob Kennedy,
Luther King), guerra no Vietnam, a
questão racial…

“Há muitas explicações
sobre as minhas letras, nenhuma
delas feitas por mim... lamento
deixar-vos assim no escuro, mas
descobri há muito tempo que
compositores devem expressar-se e
seguir em frente, mantendo um
silêncio respeitoso”

E tudo começa com a morte
de Buddy Holly, em 3 de Fevereiro
de 1959, que para o autor
significará o final de uma época –
“the day the music died” (o dia em
que a música morreu), ainda que
na verdade não seja nomeado no
texto, se bem que haja uma
dedicatória expressa na capa do
álbum: “Para Buddy Holly”. Ou,
como diria Don McLean numa
entrevista em 2011, “Eu estava a
dar uma nova vida a Buddy Holly e

tempo em que a música o fazia
sorrir e manifestando que se lhe
fosse possível talvez pudesse trazer
de volta a felicidade às pessoas – e
seria a razão de ser da música:
“fazê-las felizes por um momento”

Mas fevereiro fez-me tremer

Com cada jornal que eu entreguei

Más notícias na soleira da porta

Eu não podia dar mais nenhum
passo

Aqui diz-nos que à data, que
agora recorda, entregava jornais
(ao que parece, foi o único emprego
que teve na vida) e ficamos na
dúvida se tremia por causa do frio
de fevereiro ou das notícias que
vinham na primeira página dos
jornais que deixava nas soleiras
das portas e o petrificaram ao

ele estava a dar-me uma nova vida
a mim”. Então:

Há muito, muito tempo atrás

Eu ainda consigo recordar

Como aquela música me fazia
sorrir

E sabia que se eu tivesse a minha
chance

Poderia fazer aquelas pessoas
dançarem

E, talvez, fossem felizes por um
momento

Temos portanto Don
McLean a revelar que está a falar
de algo que aconteceu há muito
tempo (na verdade, foram dez
anos) e o marcou profundamente,
manifestando saudade de um
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“O que significa para si «American
Pie?»

- Significa que não vou mais
precisar de trabalhar - Don
McLean dixit

No Outono de 1971, depois
do álbum “Tapestry”, de 1970, que
não teve grande sucesso, Don
McLean lançou um álbum que
viria a ser um marco na sua
carreira e na música americana,
com grande receptividade mundial,
em especial pela música que dá o
nome ao álbum, mas também por
outra pérola, que dá pelo nome de
“Vincent” e merecerá talvez uma
abordagem num destes dias no tal
Clic.

O título em si não é
compreensível, e a resposta do

Parte 1



ponto de não poder “dar mais
nenhum passo”: a morte do seu
ídolo Buddy Holly num acidente de
avião, juntamente com Richie
Valens e Big Bopper.

Não consigo lembrar se chorei

Quando li sobre a noiva-viúva
dele

Mas algo me comoveu
profundamente

No dia em que a música morreu   

Don McLean refere-se à
viúva dele - Buddy Holly, pois
claro, que estava grávida à data e
posteriormente abortou -, mais
uma vez sem referir o nome,
provavelmente por considerar ser
desnecessário, já que está
presente mesmo sem ser
nomeado.

Então, adeusinho, Miss American Pie 

Conduzi o meu Chevy até a

Mas a barragem estava seca

E eles, bons miúdos, estavam a
beber uísque e centeio

Cantando “Este será o dia em que
eu morrerei”  

“Este será o dia que eu morrerei”

Aqui está mais um
ícone da América dos anos 50, que
era um “Chevy” (Chevrolet) que
todas as famílias ambicionavam
ter, já que era um símbolo de

Por outro lado, a frase “este
será o dia em que eu morrerei” tem
com toda a certeza como base uma
música do Buddy Holly: “That’ll be
the day” (esse será o dia):

Well, that’ll be the day, when you
say goodbye
Yes, that’ll be the day, when you
make me cry
You say you’re gonna leave, you
know it’s a lie
‘Cause that’ll be the day when I die

Foste tu quem escreveu o livro do
amor? 

E será que tens fé em Deus

Se a Bíblia te disser que é assim?

Acreditas no Rock n’ Roll?

Pode a música salvar a tua alma
mortal?

E podes ensinar-me a dançar
música muito lenta?  

O autor dirige-se agora a
uma mulher/namorada,
questionando-a sobre os seus
conhecimentos do amor –
enquanto dá uma piscadela para a
música dos Monotones, de 1957,
The Book of Love

Oh, who wrote the Book Of Love
I’ve got to know the answer
Was it someone from above
(I wonder, wonder who,
mmbadoo-ooh, who)
(Who wrote the Book Of Love),

e duvidando da sua religiosidade,
sendo certo que à data o que
estava escrito na Bíblia era
inquestionável e portanto se dizia
para ter fé em Deus, era para ter
fé mesmo…. E continua
provocador, fazendo outras
perguntas de difícil resposta, até
chegar à que interessava: E podes
ensinar-me a dançar música muito
lenta? – que era a forma de os
rapazes e raparigas andarem no
esfreganço de forma mais ou

estatuto para a classe média
americana e onde toda a família
se deslocava – às vezes pedia-se o
carro ao pai para ir passear com a
namorada – que é o que sugere a
expressão “ir até à barragem” dar
um passeio para um local
sossegado. E a indicação de que a
barragem estava seca pode
indicar que a coisa deu em nada,
como se estivesse à espera de
uma coisa (estar a barragem
cheia) e afinal estava vazia. Pois,
para bom entendedor…

The Very Best Of



No dia em que a música morreu

Don McLean continua a
falar da sua vivência,
reconhecendo que a rapariga
(provavelmente a que ele levou à
tal barragem) está apaixonada por
outro, até porque os viu a dançar
no ginásio (do liceu, onde se faziam
as festas, geralmente com uma
banda rock de amadores), e
tiravam os sapatos para não riscar
o chão, acabando por reconhecer
que era um adolescente solitário e
desajeitado, por quem as miúdas
não mostravam lá muito interesse.

Isto apesar de ele ter aparecido
com um cravo e uma camionete
(que até podia ser o tal Chevy),
mas afinal estava sem sorte e
levou o cravo de volta…

Nós cantávamos

adeusinho, Miss American Pie

Conduzi o meu Chevy até a
barragem

Mas a barragem estava seca

E eles, bons miúdos, estavam a
beber uísque e centeio

Cantando “Este será o dia em que
eu morrerei”

“Este será o dia que eu morrerei”

Agora durante 10 anos estivemos
sozinhos  

E o musgo cresce gordo numa
pedra rolante 

Mas não era assim antigamente

Quando o bobo da corte cantou
para o rei e a rainha  

Com um casaco que ele pediu
emprestado ao James Dean

E uma voz que vinha de ti e de
mim.

A referência aos dez anos
pode relacionar-se com a
circunstância de ter escrito a
música dez anos depois da morte
do Buddy Holly, mas agora que
enunciou os bons tempos da sua
juventude, o narrador começa a
olhar para fora e a ficar crítico, até
porque a adolescência já passou e o
mundo mudou entretanto. E aqui
surge Bob Dylan, que será o bobo
da corte que cantou para o rei e a
rainha, que poderiam ser JFK e
Jacqueline (ou, noutra leitura,
Pete Seeger e Joan Baez – que,
recordemos, foi quem o introduziu
no meio musical), surgindo como
uma figura revolucionária em
contraponto com Buddy Holly e
Elvis Presley (que também era o
Rei). E há também uma piscadela
de olho à música “Like a Rolling
Stone”, de Dylan, já que a frase
“não cresce musgo debaixo de uma
pedra rolante” (porque nunca cria
raízes) aqui é invertida, talvez
querendo significar que os velhos
valores já não são o que eram.
Citando Dylan: “How does it

menos lícita, mas sempre debaixo
do olhar mas mamãs das meninas. 

Bem, eu sei que estás apaixonada por
ele
Pois vi-vos a dançar no ginásio 

Vocês ambos tiraram os sapatos

Pá, eu curto o “rhythm and
blues”   
Eu era um adolescente solitário e
desajeitado
Com um cravo rosa e uma
camionete

Mas eu sabia que estava
sem s o r t e
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feel/To be without a home/Like a
complete unknown/Like a rolling
stone?” (E que tal é/ estar sem uma
casa/ como um complete
desconhecido/como uma pedra
rolante?) E também a referência ao
casaco que pediu emprestado ao
James Dean, tal como aparece na
capa do álbum “The Freewheelin’
Bob Dylan”, de 1963,
identificando-o como um cantor
popular que se assumia como a voz
de uma geração (“uma voz que
vinha de ti e de mim”), cantando
canções de protesto, assim como
um revolucionário que, dando
conteúdo ao que cantava,
questionava o stablishment, em
contraponto com os versos
“certinhos” do rock and roll. E,
como diz Don McLean, as pessoas
que antes eram marginais
passaram a ser importantes, num
contexto obviamente
revolucionário que subverteu a
ordem social e eram de algum
modo representadas por Bob
Dylan.

Oh, e enquanto o rei estava a
olhar para baixo

O bobo da corte roubou a sua
coroa de espinhos

A decisão judicial foi adiada

E não houve nenhum veredicto   

E enquanto Lenin lia um livro de
Marx

O quarteto praticava no parque

E nós cantávamos canções fúnebres
no escuro

No dia em que a música morreu

Já recordámos que Elvis era
“The King of Rock and Roll”, e
segundo McLean, enquanto este
estava distraído (a olhar para
baixo) surgiu um oponente que lhe
roubou a coroa: o bobo da corte, que
naturalmente passou a ter muito
mais importância até porque, como
cantava Dylan nos anos ’60, “The
times they are a-changing”… e
Elvis passou a ter uma função
quase decorativa, de um tempo
(ultra)passado.

Quanto à decisão judicial
que foi adiada e deu em nada, sem
veredicto, poderá bem relacionar-se
com o assassinato de JFK, em que o
acusado Lee Harvey Oswald foi
assassinado à frente da polícia e
acabou por nunca se saber quem
estava por trás do atentado… e
ainda hoje se discute.

E surgem agora os Beatles,
que em 1967 tinham lançado o seu

The Very Best Of



The Very Best Of

Sargeant Pepper’s Lonely Heart
Club Band, começando por fazer
um trocadilho entre Lennon e
Lenin (e, porque Don McLean
nunca publicou o texto, não se sabe
exactamente a quem se refere),
ficando na dúvida se Lenin lia
Marx ou se Lennon lia (Groucho)
Marx, que tal como o Beatle
também era um bocado desbocado. 

Claro que o quarteto eram
os Beatles que praticavam no
parque, e daí a dúvida entre Lenin
e Lennon… sendo ainda certo que o
último concerto que deram no
Candlestick Park (S. Francisco) em
1966 foi um marco na sua evolução
musical, já que se dedicaram a

gravar apenas em estúdio,
tornando-se cada vez mais
experimentais e criativos, vindo a
maravilhar o mundo com o seu Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club
Band, em 1967, com grande
influência no panorama do rock
and roll, talvez mesmo
ultrapassando Bob Dylan (que no
entanto continuou a ser a voz da
sua geração). E portanto, quando
Don McLean diz que o quarteto
“estava a praticar no parque”
quererá dizer que estavam a
preparar-se para revolucionar a
cena musical – e daí o trocadilho
entre Lenin, o revolucionário, e

Lennon, o visionário… para além
de que Don McLean afirmou em
várias entrevistas que o álbum dos
Beatles teve para ele uma grande
influência.

Por outro lado, as
“lamentações no escuro” poderão
ser as marchas pela paz dos anos
60, no contexto da guerra do
Vietnam e ameaças de apocalipses
nucleares (como a crise da Baía dos
Porcos, em Cuba), que mobilizavam
milhares de jovens para as ruas.

E cantávamos

adeusinho, Miss American Pie

Conduzi o meu Chevy até a
barragem

Mas a barragem estava seca

E eles, bons miúdos, estavam a
beber uísque e centeio

Cantando “Este será o dia em que
eu morrerei”

“Este será o dia que eu morrerei”

Helter Skelter (confusão) num
verão abafado

Os pássaros voaram para longe
com um abrigo nuclear    

Oito milhas de altura e caindo
rápido  

Aterrou na relva 

Os jogadores tentaram um passe
para frente

Com o bobo da corte à margem,
engessado 

Bem, Helter Skelter é uma
expressão algo complicada (para
além de ser uma música dos
Beatles do White Álbum, de
1968…) e significará confusão,
caos, provavelmente referindo-se
aos acontecimentos desse período.
Ou então a James Mason, que após
o assassinato de Sharon Tate
escreveu este nome a sangue na
parede… sabe-se lá porquê.

O verso seguinte referir-se-
á aos Byrds, que tiveram um
grande sucesso em 1966 com uma
música chamada… “Eight Miles

High” (Oito milhas de altura), e
que terá a ver com uma bomba a
cair (depressa)

A expressão “fall out on the
grass” terá a ver com uma
expressão do futebol americano em
que o jogador é derrubado de forma
faltosa, bem como “The players
tried for a forward pass”, que
consistirá numa jogada para a
frente, que começa com um passe.
Mas provavelmente terá outro
significado, relacionado com
movimentos sociais, tal como já
referido antes.

E o bobo da corte à margem
engessado é uma óbvia referência
ao quase mortal acidente de mota
que Bob Dylan sofreu em 29 de
Julho de 1966, provocado por óleo
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na estrada ou por ter ficado
encandeado pelo sol, que o afastou
da ribalta (não se sabia se estava
em perigo de vida ou se ia ficar
incapacitado) mas se revelou ser
uma pausa importante para o
cantor, que regressou aos palcos
apenas oito anos depois (à
excepção de quatro aparições,
incluindo o Festival da Ilha de
Wight, em 1969, e o Concerto para
Bangladesh, de George Harrison,
em 1971), período durante o qual
escreveu inúmeras canções,
algumas das quais (cerca de 100)
vieram a ser gravadas no que veio
a ser “The Basement Tapes”.
Todavia, o seu trabalho posterior
(começando em John Wesley
Harding) não foi tão bem recebido
como anteriormente, já que
entretanto alterou o seu registo,
que se tornou menos crítico do
sistema, perdendo um pouco da
sua aura de porta-voz da geração,
que entretanto tinha de algum
modo sido conquistada pelos
Beatles, pelo menos em termos
musicais.

Agora o ar do primeiro tempo era
um doce perfume   

Enquanto os sargentos tocavam
uma marchinha

Todos nos levantámos para
dançar

Oh, mas nunca tivemos
oportunidade

Porque os jogadores tentaram
tomar o campo  

A fanfarra recusou desistir

Ainda recordas o que foi revelado

No dia em que a música morreu?

Claro, Don McLean tinha de
falar do Summer of Love, que
abrangeu a primavera e verão de
1967 e foi então designado como
“The sweet pergume”, e foi o
período do meio (“o ar do primeiro
tempo”) da revolução cultural dos
sixties, que teve o seu início cerca
de 1964 até 1970, enquanto que o
doce perfume seria, pois claro, da
marijuana (ou o gás lacrimogéneo
das manifestações de paz…). E,
obviamente, os sargentos que
tocavam a marchinha eram
novamente os Beatles, como são
retratados na capa do Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band

Lembras-te do que foi

revelado no dia em que a

música morreu?  

JB

(continua)



interrogação sobre os horrores do
Holocausto são as chaves que
permitem compreender, com
profundidade, toda a sua obra. 

Dito de outro modo, a
reconstituição da sua vida
individual é o mote para a reflexão
sobre os acontecimentos e
fenómenos que marcaram as
circunstâncias da sua vida, que
Hannah Arendt levará a cabo no
trabalho de uma vida,
problematizando conceitos,
esbatendo categorias politicas,
arriscando incompreensões e
críticas, muitas vezes
tendenciosas.  De facto, o legado

Passou quase despercebido
o documentário Vida Activa: O
Espírito de Hannah Arendt de Ada
Ushpiz sobre Hannah Arendt
(1906-1975), uma filósofa que não
desistiu de agir, de falar e pensar
sobre o mundo e sobre os terríveis
acontecimentos que ocorreram e
condicionaram a sua vida. 

O documentário recorda-
nos uma parte da biografia,
entrelaçada com os seus principais
livros. De origem alemã, Hannah
Arendt nasceu numa família judia
não religiosa, estudou filosofia com
Karl Jaspers e Martin Heidegger,
com que manteve uma relação
sentimental durante algum tempo.
Com o dealbar do nazismo,
Hannah Arendt abandonou a

Alemanha em 1933, passou pela
Checoslováquia e Suíça, e
terminou a sua viagem em Paris,
onde experimentou o abandono da
condição de refugiada. Ainda em
Paris cruza-se com Heinrich
Blücher (que viria a ser o segundo
marido), acaba por ser internada
num campo de refugiados, antes de
fugir para os Estados Unidos, onde
viria a retomar a vida académica. 

É sob a inspiração destas
circunstâncias históricas e sociais
que toda a obra de Hannah Arendt
se materializa. Ao longo de uma
obra multifacetada Arendt
preocupa-se sobretudo com duas
questões estreitamente
relacionadas: o problema do mal
politico no século XX e o dilema do

judeu no mundo contemporâneo.
Recorrendo ao passado para
iluminar o presente, refere-o por
mais de uma vez : «se quisermos
sentir-nos em casa neste planeta,
mesmo ao preço de  nos sentirmos
em casa neste século, temos de
tentar participar no diálogo
interminável com a essência do
totalitarismo1». 

É a partir desta afirmação
que se constitui ponto de partida do
documentário de Ada Ushpiz,
desde logo anunciado pelo filósofo
americano Richard Bernstein,
amigo da autora, quando afirma
que a experiência do nazismo e a

Vemo-nos por aí ...

Pensar é ser um eco do que o Cosmos tem para nos dizer. 

É saber o que somos como tempo passado, como História.  

Pensar é um diálogo que temos connosco próprios.

sentir-se em casa, no mundo

(parte 1)

Eduardo Lourenço, entrevista ao jornal Expresso, 17/06/2017



intelectual de Hannah Arendt é
alvo de interpretações
contraditórias. Para alguns
representa o pior modo de filosofar,
indisciplinado, sem ordem nem
método (pace Descartes),
devaneios metafísicos
despreocupadamente carecidos de
confirmação empírica. Para outros,
os defeitos que aborrecem os seus
críticos são a sua maior qualidade
e como tal tornam-na numa
presença incontornável e
estimulante.

A mundividência de
Hannah Arendt constrói-se
progressivamente como um retrato
indissociável do Holocausto nazi
com as suas máquinas da morte,

com o esvaziamento da condição
humana é corajosamente pensado
como a manifestação do mal
radical que emana de qualquer
sistema totalitário, com a
destruição do mundo comum e a
erradicação do conceito de ser
humano. 

O Holocausto enquanto
manifestação do terror totalitário,
da maleabilidade da realidade
empírica ao serviço de uma ideia,
passa a ser pensado na ordem do
agente, no confronto dos seus
conceitos de bem e de mal das suas
características psicológicas e
morais, com um sistema que
destrói a identidade da
humanidade e desafia a

compreensão humana.Com o
desenvolvimento da sua obra, a
ideia de mal radical vai evoluindo
para a noção de mal  banal: nos
livros A condição Humana e A
Vida do espirito, irá defender que o
mal provém, simplesmente,  de não
pensar.

Aqui complica-se a história.

(continua)

Notas:

1 Essays on Understanding

FL



milhões de euros), com DANE
DEHAAN no papel de VALÉRIAN,
CARA DELEVINGNE a vestir a
complexa, divertida e central
personagem de LAURELINE, CLIVE
OWEN como Comandante ARÜN
FILLIT, RIHANNA a ser BUBBLE e
ETHAN HAWKE a encarnar JOLLY
THE PIMP (JOHN GOODMAN,
HERBIE HANCOCK, RUTGER
HAUER e KRIS WU, entre outros,
participam igualmente desta
película). 

O segundo facto justificativo
desta nossa chamada de atenção
radica-se na igualmente
publicitada edição da obra
completa de BD de tal série, em
mais uma excelente colaboração

entre a Editora ASA e o jornal
PÚBLICO, num conjunto de 11
álbuns duplos (cada um contém
duas histórias) e 1 álbum singular,
que pretende publicar a obra
integral do Agente Espácio
temporal VALÉRIAN, num
conjunto de 23 histórias da melhor
ficção científica de intervenção
política e social que foi produzida
no universo da 9.ª Arte de cunho
franco-belga, durante o último
terço do muito conturbado mas
ainda assim esperançoso e otimista
Século XX (1967 foi o ano de
nascimento da mesma) e os
primeiros treze anos deste incerto e
inseguro Século XXI.   

Canibalizando (obrigado e
desculpem qualquer coisinha!) o
esquema de um blogue de Banda
Desenhada [1], que nos dá conta,
semana a semana, dos títulos que

vão, durante os próximos quatro
meses, sair todas as quartas feiras,
entre julho a outubro deste ano de
2017, inserimos no quadro em
questão os anos em que cada uma
dessas viagens no tempo
conheceram o formato livresco
(sempre sob a chancela da
DARGAUD), sendo certo que
grande parte delas foram
paulatinamente surgindo na
revista semanal de língua francesa
PILOTE (14?), para grande
satisfação dos seus leitores, desde
o ano de 1967 [2] (e em Portugal,
nas páginas da saudosa e também
semanal revista TINTIN, da
responsabilidade da Editora
BERTRAND), culminando a soma
desta pirataria de trazer por casa
com o nosso labor próprio (através
da pesquisa em diversas páginas
da Internet) no quadro que
divulgamos na página seguinte.

I  -  PASSE A PUBLICIDADE
(ALIÁS BEM MERECIDA!)

Este texto nasce do
cruzamento de três factos, sendo o
primeiro a anunciada estreia, no
dia 27 de julho de 2017, nos ecrãs
nacionais, do filme de LUC
BESSON denominado VALÉRIAN
– O IMPÉRIO DOS MIL
PLANETAS, numa adaptação, ao
que julgamos, do segundo álbum
da série de Banda Desenhada do
mesmo nome (feita pelo próprio
realizador, que, ao que dizem as
más línguas da NET, já terá
escrito o argumento para uma
segunda fita) e com a produção
mais cara de sempre de uma longa-
metragem francesa (197, 47

LAURELINE DOS MIL PLANETAS (E, É VERDADE,
TAMBÉM O VALÉRIAN)



Dir-se-á, que em rigor, para
ocorrer uma publicação de todas as
histórias em quadradinhos criadas
por PIERRE CHRISTIN
(argumento) e JEAN-CLAUDE
MÉZIÈRES (desenho), poder-se-ia
ter editado conjuntamente com o
número 22 da coleção (álbum
singular) o conjunto de histórias
curtas reunidas sob o álbum com o
nome de «Pelos Caminhos do
Espaço» (tradução da edição da
DARGAUD, de 9/1997, «PAR LES
CHEMINS DE L’ESPACE»),
assim formando um último álbum
igualmente duplo na edição
ASA/PÚBLICO, que aqui estamos
a publicitar descaradamente
(importa dizer que se trata de uma
reedição do número 54 da Coleção
16/22, da responsabilidade da
referida editora, embora com o
aditamento de outras duas
histórias, sendo curioso referir que
igualmente em Portugal ocorreu o
lançamento dessa mesma coleção,
por mão da MERIBÉRICA/LIBER,
com publicação de diversos livros,
no dito formato, do SNOOPY,
ACHILE TALON ou A SELVA EM
LOUCURA, por exemplo,
repousando alguns deles numa das
minhas prateleiras). 

Essas histórias curtas, em
número de sete e nas quais nem
sempre entra a companheira de
VALÉRIAN, são as seguintes:

- «O Grande Colecionador»
(“Le Grand Collectionateur”, no
original), com 16 páginas; 

inicialmente «Pelos Caminhos do
Espaço») e a ASA, aos números 20
e 21 e 19 (primeiro, em álbum com
«A Ordem das Pedras» e depois na
coleção “Os Incontornáveis da
Banda Desenhada”, numa anterior
colaboração com o Jornal
PÚBLICO, entre março e maio de
2011, num álbum duplo, com as
outras duas histórias, que agora
repete na Série que vai sair a
partir do próximo dia 26/7/2017, a
que acrescenta, finalmente, o
inédito n.º 22) [3]. 

II  -  O TERCEIRO FACTO
JUSTIFICATIVO

Fazemo-la, essa publicidade
muito pouco encapotada, natural e
finalmente, por que é
imprescindível falar desta obra
invulgar e ímpar no panorama da
ficção-científica (e não apenas no
plano daquela que é desenhada e
que é muita, bastando recordar
aqui FLASH GORDON, BRICK
BRADFORD, DAN DARE, LUC
ORIENT, VAGABUNDO DOS
LIMBOS, O CICLO DE CYANN,
INCAL, METABARÃO, HANS ou
CINCO PARA INFINITUS), que
nos narra as aventuras dos
parceiros, amigos e eternos
amantes e apaixonados (ou não?)
VALÉRIAN e LAURELINE, na
sua qualidade de agentes dos
serviços espácio-temporais que, no
século XXVIII, funcionam em
GALAXITY, capital megalómana
do Império Galáctico-Terrestre.

Essas aventuras não
somente revelam um universo
visual altamente criativo e
variegado, como uma perspetiva
ideológica aberta, progressista (no

porventura, ideológicas), como
ainda no JORNAL DA BD,
FLECHA 2000, PÚBLICO
JUNIOR e SELEÇÕES DA BD (só
aqui tendo sido publicado em
língua portuguesa o n.º 0, de nome
«Sonhos Maus»), tendo a
MERIBÉRICA ou a
MERIBÉRICA/LIBER procedido à
edição em álbum dos números 1 a
18 (e na coleção 16/22, ao conjunto
de 5 histórias que integraram

- «O FFLUMGLUFF da
Amizade» (“Le FFLUMGLUFF de
L’amitié”, no original), com 16
páginas; 

- «TSIRILLITIS o Asteroide»
(“TSIRILLITIS L’astéroïde”, no
original), com 16 páginas; 

- «As engrenagens de
UXGLOA» (“Les Engrenages
D’UXGLOA”, no original), com 16
páginas; 

- «A Planeta Triste» (“La
Planète Triste”, no original), com
16 páginas;

- «Triunfo da Técnica»
(“Triomphe de la Technique”, no
original), de 1970, com 16 páginas;

- «Espécimes Estranhos»
(“Drôles de Spécimen”, no original),
de 1970, com 16 páginas.

Importa realçar que, com
ressalva do álbum n.º 22 -
«Recordações de Futuros» - e,
talvez de duas das histórias curtas
que acima identificámos -, toda a
restante obra de VALÉRIAN e de
LAURELINE foi publicada em
Portugal, quer na revista TINTIN
onde teve a sua primeira aparição,
segundo a BEDETECA
Portuguesa, no número 36 do seu 3.º
ano, em 30 de Janeiro de 1971 (com «A
Cidade das Águas Movediças», a
que se lhe seguiram as histórias
seguintes, com os n.ºs 2, 3 e 5,
tendo o n.º 4, com o título «Bem-
Vindos a ALFLOLOL», só sido
publicado em álbum, por questões
de natureza editorial ou,

1 Sonhos Maus (n.º 0 - 1/2000) + A Cidade das Águas Movediças (n.º 1 - 4/1970) 26/7/2017

2 O Império dos Mil Planetas (n.º 2- 1/1971) + O País sem Estrela (n.º 3 - 1/1972) 2/8/2017

3 Bem-Vindos a ALFLOLOL (n.º 4 -7/1972) + Os Pássaros do Mestre (n.º 5 - 10/1973) 9/8/2017

4 O Embaixador das Sombras (n.º 6 -10/1975) + Em Terras Fictícias (n.º 7 - 1/1977) 16/8/2017

5 Os Heróis do Equinócio (n.º 8 -10/1978) + Metro de CHÂTELET/ Direção Cassiopeia (n.º 9 - 7/1980) 23/8/2017

6 Estação de BROOKLYN/Terminal do Cosmos (n.º 10 - 4/1981) + Os Espectros de INVERLOCH (n.º 11 - 4/1984) 30/8/2017

7 A Ira de HYPSIS (n.º 12 - 10/1985) + A Grande Fronteira (n.º 13 - 9/1988) 6/9/2017

8 As Armas Vivas (n.º 14 - 10/1990) + Os Círculos do Poder (n.º 15 - 5/1994) 13/9/2017

9 Reféns do ULTRALUM (n.º 16 - 6/1996) + O Órfão dos Astros (n.º 17 - 8/1998) 20/9/2017

10 Tempos Incertos (n.º 18 - 8/2001) + Nas Imediações do Grande Nada (n.º 19 - 10/2004) 27/9/2017

11 A Ordem das Pedras (n.º 20 - 1/2007) + O Abre Tempo (n.º 21 - 1/2010) 4/10/2017

12 Recordações de Futuros (álbum único) (n.º 22 - 9/2013)       11/10/2017



bom e antigo sentido da palavra),
crítica, rebelde, original,
anárquica, onde são abordadas
com muito sentido de humor,
algum cinismo e, por vezes, muito
ceticismo quanto à natureza
humana ou não humana dos
poderosos de todas as galáxias que
visitam nas suas viagens, muitas
das questões, derivas, dúvidas e
problemáticas do nosso tempo, que
ao nível político, social, económico
e ambiental, se foram suscitando
no Mundo (ainda que sem perder a
oportunidade de aflorar outras
temáticas e épocas da História). 

Conforme se pode ler no
blogue “As leituras de Pedro” [4]
«Os seus criadores eram PIERRE
CHRISTIN (que então assinava
Linus) e JEAN-CLAUDE
MÉZIÈRES, amigos desde a
adolescência, que ao longo de
quatro décadas e mais de duas
dezenas de álbuns, tendo por
base valores como o pacifismo,
o feminismo ou a igualdade
racial e cultural,
desenvolveriam um dos mais
originais universos que a
banda desenhada já conheceu,
levando os seus heróis a
percorrer o espaço sideral e a
visitar planetas fantásticos e
maravilhosos, povoados de
seres fascinantes e bizarros,
revelados pelo traço barroco mas
muito eficaz de MEZIÈRES. E
mais tarde compilados num
curioso “Os Habitantes do Céu - O
Atlas Cósmico de VALÉRIAN e
LAURELINE”.» (negrito da nossa
responsabilidade)

O grafismo das histórias da
série é muito característico, num
estilo próprio que não encontra
escola onde facilmente se integre
ou influências terceiras simples de
detetar ou descobrir (MÉZIÈRES
foi colega de JEAN GIRAUD na
Escola de Artes Aplicadas de Paris,
onde entrou com 15 anos de idade),
logo reconhecível ao primeiro olhar
e que não sendo elegante ou
esteticamente muito atraente, é
eficaz, q.b., e contém em si um lado
mordaz, irónico, de sátira e
comicidade, que espelha bem
(aprofundando-o mesmo!) o
espírito meio sério meio brincalhão
que PIERRE CHRISTIN imprimiu
aos seus argumentos. 

Se procurarmos outros
trabalhos de JEAN-CLAUDE
MÉZIÈRES [5], não encontramos
uma qualquer obra com a
dimensão da série aqui em análise
(mais em elogio), ao contrário do
que acontece com PIERRE
CHRISTIN que para além de
reincidir com o seu amigo de
infância na Novela Gráfica LADY
POLARIS (3/1987), colaborou ou
colabora, por exemplo, com ENKI
BILAL - na excelente Série
LENDAS DA ATUALIDADE (5
álbuns) publicada em território
nacional pela MERIBÉRICA [6] -,
JACQUES TARDI, FRANÇOIS
BOUCQ, JEAN VERN, CLAUDE
AUCLAIR, DANIEL CEPPI ou
ANNIE GOETZINGER (por
exemplo, na série “AGENCE
HARDY”, com 7 álbuns
publicados).

É, portanto, membro efetivo
desse pequeno grupo de criadores
da escrita para Banda Desenhada
como RENÉ GOSCINNY, GREG,
JEAN-MICHEL CHARLIER ou
JEAN VAN HAMME a que um dia
teremos de regressar, para um
olhar mais atento e
circunstanciado sobre o seu
trabalho.                      

III  -  LAURELINE

No já citado blogue “As
leituras de Pedro”, pode também
ler-se o seguinte acerca do início da
série, da forma como nela surge
LAURELINE e do papel fulcral
que na mesma vem a assumir
desde praticamente o seu início
essa figura feminina (logo na
primeira página do álbum «A
Cidade das Águas Movediças»
intuímos que, no jogo de xadrez
que ambos estão a jogar, a
rapariga está claramente a ganhar
e que VALÉRIAN, não obstante as
tangas masculinas com que adia o
inevitável, agradece intimamente
que os tenham chamado para uma
missão e, numas páginas mais à

frente, envolve-se num confronto
físico com ela, que também perde):  

«Em “Maus sonhos”, numa
ida ao passado, mais
concretamente à Idade Média,
encontraria a bela LAURELINE
com quem viria a formar um dos
mais emblemáticos casais dos
quadradinhos. Depois deste início
algo ingénuo e num estilo
demasiado caricatural, o
verdadeiro arranque surgiria no
ano seguinte com “A cidade das
águas movediças”, em que uma
explosão de bombas de hidrogénio
provoca a inundação de quase
todas as zonas habitadas da Terra
de 1986, para onde o casal foi
enviado em perseguição de um



criminoso, às ordens de
GALAXITY, uma metrópole do
futuro que um cataclismo haveria
de fazer desaparecer, deixando os
dois perdidos no tempo e no espaço.

P r o g r e s s i v a m e n t e ,
LAURELINE, distante dos
retratos estereotipados que tantas
vezes a BD apresentou das
mulheres, através da sua
inteligência, capacidade de
iniciativa e atributos físicos viria a
assumir um papel preponderante,
relegando muitas vezes
VALÉRIAN para um plano
secundário na série.».

bonés (que, com ele, acaba por
estabelecer uma relação afetiva
muito próxima mas complexa e
caleidoscópica, com múltiplos e
diversos cambiantes, que vão da
exasperação impaciente à
complacência e consolo quase
maternais). 

O protagonismo e atenção

jovem e bonita mulher numa
banda desenhada de ficção
científica, ainda que passada num
futuro muito longínquo, mas
quando ela não se limita ao papel
doméstico tradicional que o
homem branco e ocidental
normalmente lhe adjudica desde a
nascença (dona de casa e mãe) nem
é um mero elemento decorativo-
sexual de salões de automóveis,
provas de ciclismo, calendários de
garagem ou revistas eróticas,
revelando-se antes rabitesa,
assertiva (está na moda, esta
palavra, por causa do Cesar Milan,
o encantador de cães!), opinativa,

da época (já tivemos oportunidade
de falar um pouco sobre essa
realidade em textos anteriores
também redigidos especialmente
para o CLICK ON THE ROCKS –
mas que grande nome que o Carlos
inventou!).

Nesse contexto particular, é
já um atrevimento introduzir uma

dada à personagem feminina em
todas as histórias, que é tratada
em termos absolutamente
igualitários com VALÉRIAN [7] e
nas quais tem sempre uma grande
importância e relevância, quer em
termos de envolvimento na ação,
como de farol ideológico e moral
dos dilemas e perplexidades com
que constantemente são
confrontados, como finalmente de
resolução dos imbróglios e
situações difíceis em que os dois se
veem envolvidos, constitui uma
das pequenas grandes diferenças
que tornam esta série
qualitativamente distinta das que
nasceram e se desenvolveram
nessa época de ouro para a 9.ª Arte
franco-belga (muito embora,
importará dizê-lo, a mesma visasse
também, à imagem do que
aconteceu também com ASTÉRIX
e BLUEBERRY, um público
etariamente mais maduro e/ou
adulto do que muitas dessas outras
bandas desenhadas que
coexistiram com ela).   

1http://bandasdesenhadas.com/2017/07/
07/VALÉRIAN-nova-colecao-
asapublico/

2 O sítio da Bedeteca portuguesa refere
que o surgimento da série aconteceu no
PILOTE n.º 420, 9 de Novembro de
1967 (ver em
http://bedetecaportugal.weebly.com/VAL
ÉRIAN.html) 
3 Ficam ainda de fora outras edições, de
feitura coletiva ou que não se
configuram apenas como Banda
Desenhada e que podem ser encontradas
em https://www.bedetheque.com/serie-

174-BD-Valerian__10000.html. 
4 Em
http://asleiturasdopedro.blogspot.pt/2012
/11/VALÉRIAN-e-laureline-45-
anos.html
5 Em
https://www.bedetheque.com/auteur-

1095-BD-Mezieres-Jean-Claude.html
6 Composta pelos seguintes álbuns que,
só por si e para quem já os leu, define
melhor que ninguém a sua postura
criativa e ideológica, aí refinando o que
já se encontra afirmado de forma mais
ou menos evidente na Série de
LAURELINE e VALÉRIAN:

1) «O Cruzeiro dos Esquecidos»;
2) «O Navio de Pedra»;
3) «A Cidade que não Existia»; 
4) «As Falanges da Ordem Negra»;
5) «A Caçada».

7 Um pouco oportunisticamente e só
para me armar ao pingarelho, sugere-se
ao leitor interessado sobre estas questões
de igualdade e das correspondentes
discriminações em função do género,
raça ou outro motivo, a leitura do
número 8 da Revista XXI – TER
OPINIÃO, relativa ao corrente ano de
2017, de periodicidade anual e da
responsabilidade editorial da Fundação
Francisco Manuel dos Santos, que é
dedicada à seguinte temática:
IGUALDADE: É POSSÍVEL? É

DESEJÁVEL? ONDE CHEGÁMOS?»

JS
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o insecticidao insecticida

Para aqueles que não acredita-

vam aqui está mais um. 

O número onze. Sim o nr. 11 !

Ultrapassamos a dezena

eh...eh...eh...

E estamos para continuar...

Edição online

Junho / Julho

2017

Participaram neste 
número vários anónimos,

entre os quais: 
A Valério; 
C António;

F Luis;
J Batista;
J Santos; 
Jorge Q 

e ainda um
anónimo que quis 

manter o anonimato. 

mail;

clic.ontherocks@gmail.com

O insecticida é o grande suple-

mento humorístico do CLIC... 

Cuidado ao utilizarem as pia-

das do insecticida. 

Tenham em atenção que não

existem “melgas” por perto. 

Uma melga irritada é do piorio

eh...eh...eh...

CAPOEIRA 

CRISTALINA FOLEIRA, entrevistada para a página
JETESETE do INSETICIDA, confirmou-nos a futura construção de
uma grande, arejada e bonita capoeira no quintal situado nas
traseiras da sua vivenda de luxo.

Inquirida pelo nosso repórter acerca do tipo de criação que ia
fazer nesse novo espaço – galinhas, coelhos, patos ou outros -, a
mesma confidenciou-nos que era para a sua perua chamada
«Vagina». Ela já era linda, sabe, mas depois da primeira ninhada,
ficou lindíssima. Embora completamente louca. As pessoas
costumam cantar «doidas, doidas, doidas, andam as galinhas!» mas
isso é porque nunca puseram os olhos na minha «Vagina». Ela,
quando lhe dá para a maluqueira, ninguém a segura. Nem mesmo
eu…!                          

CONSULTÓRIO SEXUAL 

O Pseudopsicólogo CASTIÇO DESAIRES olhou para o novo
doente que acabava de franquear a porta do seu consultório e suspirou,
lamentoso, porque a partir daquela sua observação de poucos segundos
já tirara o retrato a preto e branco e a cores ao homem jovem que,
cautelosa, tímida, desconfiadamente, se estava a sentar no cadeirão
em frente da sua secretária.

- «Muito boa tarde, meu caro senhor! Deixou a sua mulher lá
fora?»

- «Mulher, senhor doutor? Mas eu não sou casado!» 
- «Já calculava, meu caro amigo e digo-lhe mesmo mais, quase

que apostaria o preço desta consulta que o senhor ainda vive na casa
dos seus pais, não tem nem nunca teve namorada e ainda é virgem!»

O rapaz, que procurava colocar a vista em todo o sítio menos no
rosto do seu interlocutor, endireitou-se, inteiriçou-se mesmo, e
exclamou, num tom vagamente histriónico: - «Como é que o senhor

o insecticidao insecticida

doutor sabe essas coisas tosas acerca de mim? Falou com minha
mãe, foi? Ela veio cá antes, para coscuvilhar acerca da minha vida?»

- «Não meu caro amigo, não conheço nem conversei com
qualquer um dos seus progenitores! Melhor seria! Isto chama-se
simplesmente saber de experiência feito! Já vi muita rapariga e
rapazola da sua idade, já bem entrados nos vinte anos e que nunca
molharam a passarinha ou o bico, se está a entender o que eu quero
disser!»             

O moço sentiu-se incomodado com a conversa e levantou-se,
num repente, pregando com a cadeira no chão, prestes a virara
costas e a desaparecer porta fora.

Foi então que CASTIÇO DESAIRES, erguendo-se também do
seu assento e com o dedo em riste apontado para ele, elevou a voz
naquele tom tantas vezes estudado e ensaiado, e lhe disse, de
chofre, as palavras sagradas, mágicas: - «Não se dá os parabéns a
alguém com 26 anos que ainda não iniciou a vida sexual. Se tem um
problema, trata-se. A virgindade é um problema de saúde pública!”

O homem, confrontado com este súbito diagnóstico do seu
estado psicossomático estancou a sua fuga e, lento, contrariado,
derrotado pelas evidências, regressou ao seu lugar e tentou

.../...
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Galeriaclic
Stuart Carvalhais

explicar-se: «- Eu sou uma pessoa muito tímida e reservada, sem
grandes aptidões sociais…»

- «Sim tudo bem, tudo isso é muito bonito, mas preciso de saber
primeiro uma outra coisa. Você é fumador de haxixe?» - questionou-o o
pseudopsicólogo. 

- «Não, claro que não, homessa, mas que raio de pergunta! Acha
que tenho ar de drogado?» - retorquiu-lhe o doente impaciente.

- «Ó homem, não fique assim todo esquinado. Era só para excluir
da sua terapêutica as relações sexuais com outros homens! Você sabe que
75% das pessoas que consomem cannabis têm relações com pessoas do
mesmo sexo? Acha que sem a cannabis 75% das pessoas se envolviam
sexualmente com pessoas do mesmo sexo?» - justificou-se-lhe o perito da
mente humana. 

- «Ó senhor doutor, se eu nem de mulheres me consigo
aproximar…, quanto mais de outros homens, pelos quais nem me sinto
minimamente atraído sexualmente!» - argumentou, um bocado enfiado,
o moço.       

- “Pois, estou a ver. O seu caso não é fácil, de facto! Mas…talvez…o
senhor tem algum cão grande ou mesmo um gato gordo? O ideal mesmo
era se tivesse uma quinta com galinhas, patos, perus. Oiro sobre azul é
se tivesse ovelhas…» - cogitava CASTIÇO DESAIRES de si para si
próprio ao mesmo que fazia perguntas rápidas e práticas ao rapaz
espantado.

- «Mas, senhor doutor, o que é eu ia fazer com essa bicharada
toda?» - perguntou o doente muito a medo.-  

.../...

.../...
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