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Se a humanidade não tivesse frases feitas, 
não precisaria de armas

Karl Kraus

1. Chego à conclusão que a minha dificuldade em abandonar a tendência de

um registo mais teórico e “programático” decorre do modo como entendo a

política, nem sempre consentâneo com a sua reificação no exercício

quotidiano do poder.

Como cidadão é-me dado exigir da parte dos que me representam e

detêm a responsabilidade de gerirem o espaço em que me insiro -a res

publica- que se norteiem, exclusivamente, pela noção de serviço público. Tal

consiste em colocar a totalidade das qualidades e das competências, que

presidiram à sua escolha, ao serviço integral de toda a comunidade, e não

apenas da parcela que os escolheu, em detrimento de interesses pessoais ou

de grupo.

Formado e a envelhecer numa concepção geral da politica entendida

como um modelo deliberativa, concebo-a como um exercício do poder que

atribui uma importância à formação politica da vontade e da opinião pública

de cidadãos participativos. Este é o principio básico de qualquer sistema

democrático. Fundamental para o exercício do poder, para a relação entre

quem governa e a comunidade em geral, a Opinião Pública ao expressar a

voz do “público esclarecido” representa a aceitação de uma política aberta e

pública que legitima e fiscaliza o exercício do poder político. 

A separação dos poderes, o espaço público, a participação activa na

vida pública, a subordinação às exigências do bem comum, a liberdade de

expressão, em suma o exercício da democracia, sempre que em mãos menos

isentas, terminam prisioneiras da tendência em substituir o exercício da

política pelo exercício voluntarista da governação e da administração. O

efeito acaba por ser perverso: a política quase que se reduz a técnicas de

justificação e manutenção do poder, a liberdade de escolha e de expressão

perspectivam-se como esquema comando-obediência.

A opinião pública ganha, neste contexto, um duplo estatuto

contraditório: o da exterioridade ao poder, de exigência e controlo da

legitimidade do seu exercício, por um lado, e como verdadeiro órgão interno

ao poder e ao próprio estado, por outro. 

2.É importante, por conseguinte, compreender o modo em que a

opinião do público, absorve o pensamento, manipula a liberdade de análise e

de expressão e curto circuita todo o trabalho de elaboração racional e

coletiva, agora reservado, a uma nova classe especializada, a dos opinion

makers ,a dos profissionais da opinião, que contam com o precioso auxilio

dos meios de comunicação de massa e o não menos precioso auxílio das

redes socias. São circuitos diferentes. A informação veiculada por um meio

de comunicação de massa é unidireccionada para um público alvo, o que

reduz a discussão argumentativa e a partilha crítica à menor dimensão

possível. 

Por outro lado, nas redes sociais a informação circula é trocada,

discutida, comentada, partilhada. Impõe-se a pergunta: constituem as redes

sociais o último reduto responsável pelo controlo e garantia da

racionalidade dos actos de dominação? Gostaria de dizer que sim. Não devo.

As redes sociais são afinitárias, não são identitárias. Não argumentam, não

legitimam, não controlam: enquanto algo que oculta o pensamento, que “come o

pensamento corroboram e geram falsos consensos. À distância de um “like”

acusam, julgam e condenam.

3. Se deve constituir reivindicação de cidadania exigir ao Estado a

prestação e responsabilização dos actos praticados, deve constituir uma luta,

igualmente importante, a democratização da informação e de fiscalização dos

seus conteúdos, numa perspectiva de pluralismo, isenção e independência. É

nesta última exigência que se deve exigir que aos órgãos, aos quais está

cometida esta tarefa, sejam atribuídas todas as condições para o exercício das

suas funções, ao arrepio de quaisquer formas de pressão ou de intimidação. E

aqui também a opinião pública esclarecida, informada, nascida do confronto

de argumentos que é o oposto da manipulação e da ditadura da moda e do

politicamente correcto, terá sempre uma palavra a dizer.
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Este nome pouco dirá a
quem não é um cultor de longa
data da Banda Desenhada
portuguesa. FERNANDO
RELVAS. Um criador que, no
meu modesto entender e em
paralelo com os autores que
marcaram presença na Revista
VISÃO, introduziu a
modernidade e a
contemporaneidade no
ambiente muito datado e algo
esclerosado da 9.ª Arte
nacional.

Começou a sua caminhada

no campo minado da Banda
Desenhada nacional no ano
charneira de 1974, tendo
(segundo o sítio

ndo-relvas [1]) publicado
«CHICO» na GAZETA DA
SEMANA dois anos depois
(1976), assim como, nas páginas
da revista FUNGAGÁ, as
aventuras de «UKI, O
PEQUENO ESQUIMÓ»,
«ESPAÇO 99 ½», «CHIN
LUNG» e «O JUSTICEIRO DO
RIO AMARELO», vindo ainda a

ter histórias em Fanzines como
O ESTRIPADOR e
GORGULHO.

Conheci-o, realmente, à
imagem de muitos outros
milhares de leitores lusitanos,
na revista TINTIM (edição
portuguesa) e foi uma aposta de
DINIS MACHADO (sim, o
escritor, quer de romances
policiais, como do icónico O
QUE DIZ MOLERO), que,
sendo chefe de direção de tal
publicação, engraçou com o
traço característico, assim como

o imaginário criativo de
FERNANDO RELVAS.

Foi assim que, nesse taco a
taco semanal entre autor e
consumidores ávidos de BD,
nasceu a sua famosa história «O
ESPIÃO ACÁCIO», que se
estendeu entre o n.º 27 do 11.º
Ano daquela saudosa
publicação, publicado em
18/11/1978 e o n.º 23 do ano
seguinte, com data de edição de
20/10/1979, entre os n.ºs 33 e 35
desse mesmo Ano, de
29/12/1979 a 12/1/1980 e,
finalmente, entre os n.ºs 37 a 44
ainda do 12.º Ano, de 26/1/1980
a 15/3/1980, numa apresentação
(ainda que irregular) de duas
páginas a preto e branco, num
total de 120 páginas.

Seguiram-lhe «VIAGEM
AO CENTRO DA TERRA»,
numa adaptação da obra
homónima de JÚLIO VERNE,
que conheceu duas páginas
semanais do n.º 45, do Ano 12.º
até ao n.º 15 do Ano 13.º
(22/3/1980 a 23/8/1980), «ROSA-
DELTA-SEM-SAÍDA», que foi
editada entre os n.ºs 16, de
30/8/1980 e 38, de 31/1/1981
(Ano n.º 13), «L123», que
conheceu publicação entre os
n.ºs 39, de 7/2/1981 (13.º Ano) e
o n.º 32, de 19/12/1981 (14.º
Ano), «CEVADILHA SPEED»
(n.º 33, de 26/12/1981 - Ano 14.º
- ao n.º 3, de 29/5/1982, já no 15.ª
Ano), «SLOW MOTION» (n.º 4,
de 5/6/1982 ao n.º 12, de
31/7/1982, também do último
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ano da revista TINTIM e «KRIZ
3» (incompleta), do n.º 13, de
7/8/1982 ao n.º 21, de
2/10/1982).  

Foi, verdadeiramente,
uma lufada de ar fresco e a
entrada pela porta grande de
um artista nacional num
grande periódico de Banda
Desenhada editado em Portugal
(à imagem do que passava já
com os seus congéneres
franceses, belgas e americanos,
só para dar alguns exemplos),
marcando a diferença, quer em
termos gráficos (mais naturais,
ágeis e escorreitos), como,
principalmente, no olhar crítico
que evidenciava e nos temas
adultos de cariz social que
abordava e que o distanciavam,
por razões históricas mas
também ideológicas [2], da
geração clássica que até aí se
tinha abalançado a fazer
histórias aos quadradinhos no
panorama editorial português.    

Confesso que, depois do
fim triste e abrupto do TINTIM,
deixei de acompanhar com a
atenção merecida, distraído por
exigências da minha vida
pessoal e profissional, o
percurso criativo subsequente
de FERNANDO RELVAS,
tendo-lhe assim perdido
lamentavelmente o sentido e o
norte, não obstante o mesmo ter
continuado a surgir nas páginas
do jornal O SETE, entre 1982 e
1988, semanário cultural e de
espetáculos que eu adquiri mais
ou menos religiosamente ao
longo do seu tempo de vida
comunicacional (o que não deixa
de ser estranho, pois não
guardo memória alguma desse
período.. .desinteressei-me,
simplesmente?). 

Sei agora – a tarde e a más
horas - que continuou sempre a

produzir BD em quantidade e
qualidade, quer ali, como em
muitas outras publicações,
formatos e suportes e em
diversos géneros, como até aí
vinha fazendo (humor, thriller
social, ficção científica, etc.) [3]. 

Imaginou para o SETE,
segundo os elementos
fornecidos nos sítios e blog
anteriormente identificados,
histórias em quadradinhos
como «CONCERTO PARA
OITO INFANTES E UM
BASTARDO», «NIUIORK»,
«SABINA», «AI ESTE
CHAVALO SERIA TÃO BARIL
SE...», «HERBIE DE BEST»,
«SANGUE VIOLETA», e
«KARLOS STARKILLER -
JORNALISTA DE PONTA»,
todas a preto e branco e ainda,
mas já a cores, «O DIABO À
BEIRA DA PISCINA»,
«NUNCA BEIJES A SOMBRA
DO TEU DESTINO», «A
NOITE DAS ESTRELAS» e «O
ATRAENTE ESTRANHO»,
tendo também colaborado em

STARKILLER», em fanzines
como o ÉDITO, QUADRADO
(2.ª Série) e EFEMÉRIDE
(2014) e, finalmente, em jornais
e magazines de diversa
natureza como NOTÍCIAS DA
AMADORA, PAU DE CANELA,
GRANDAMADORA, DIÁRIO
DE NOTÍCIAS, MUNDO



ainda, na sua multifacetada
atividade artística, realizado
um filme de animação em 2012,
com o nome de «Fado na Noite»,
feito publicidade (anúncio das
calças LEE, por exemplo) e
trabalhado, no ano de 2001, na
livraria Dr. KARTOON, de
Coimbra (onde recuperou a
figura do Marreco, de «O
ATRAENTE ESTRANHO»).

Para um artista com uma
obra tão vasta e prolixa, que
estende ao longo de 43 anos – a
idade que tem a nossa
democracia -, seria normal que
as suas criações mais
emblemáticas estivessem
reunidas e publicadas em
álbum, mas, infelizmente, não
foi esse o caso, verificando-se
uma lacuna editorial nessa
matéria, que urge suprir.

Como se diz na primeira
página da Internet que
identificámos neste texto: 

«Durante vários anos,
estranhamente, não teve
nenhum álbum editado, até
surgir EM DESGRAÇA, sob a

chancela da ASA, em 1993,
história que tinha sido
distinguida em 1990 com o
Prémio do Concurso
“Navegadores Portugueses”.
Outros álbuns que viu editados
foram AS AVENTURAS DO
PIRILAU - O NOSSO PRIMO
EM BRUXELAS, dos Livros
Horizonte, em 1995, ÇUFO, do
Grupo de Trabalho do
Ministério da Educação para as
Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses,
em 1995, KARLOS
STARKILLER, título inaugural
da coleção “Bedeteca”, em 1997,
e L123 (seguido de
CEVADILHA SPEED), pela
Associação Salão Internacional
de Banda Desenhada do Porto,
em 1998.»

O último álbum de

aconteceu durante o ano de
2014, vindo a suportar os custos
da sua elaboração mediante a
venda de originais seus e
crowdfunding. [4]

FERNANDO RELVAS
teve, curiosamente, um bom
reconhecimento internacional,
quer através da sua presença,
em 1998, no 25.º Festival
Internacional de Banda
Desenhada de Angoulême, em
França, quer por força do
convite que recebeu para
colaborar com a revista METAL
HURLANT (que só não foi para
a frente, por esta entretanto ter
deixado de ser publicada), quer,
finalmente, através da edição de
vários trabalhos seus em língua
inglesa: «PALMYRA» (2007),

«THE CHINESE MASTER SPY»
(2008), «LI MOONFACE» (2011),
«ASK A PALMYRA: HOW CAN
TRANSGENIC FISH MAKE
YOU SEX CRAZY?» (2013) e o já
referido «THE LAST BLACK
SHIP» (2015).

Como já acima se mostra
dito, o artista recebeu, no ano de
1990, o 1.º prémio do concurso
“Navegadores Portugueses”,
organizado pelo CNC -Centro
Nacional de Cultura, com a obra
«EM DESGRAÇA - AS
AVENTURAS DE VAZ
TABORDA» e foi alvo de
diversas homenagens e mostras
da sua obra ao longo da sua
carreira (ver, a esse respeito, os
dois primeiros sítios indicados),
tendo as duas últimas
exposições tido lugar na
Amadora, na Biblioteca
Municipal Fernando Piteira
Santos, entre 14/1/2017 e
29/4/2017 («Horizonte azul-
tranquilo – Retrospetiva da obra

de Fernando Relvas») e na
Galeria Municipal Artur Bual –
Casa Aprígio Gomes,
denominada «FERNANDO
RELVAS: retrospetiva/outra
perspetiva», integrada na 28.ª
Edição do Festival
Internacional da Banda
Desenhada da Amadora, que,
neste ano de 2017, se realizou
entre os dias 27 de outubro e 12
de novembro e à qual fizemos
menção no último CLIC
(FERNANDO RELVAS morre,
assim, no decurso de tal evento
cultural). 

Como todo o bom autor que
se preza, tinha um traço muito
pessoal, prontamente
reconhecível, dominando com





filmes, os seus livros, as suas tiradas

sarcásticas implacáveis que não deixam

ninguém imune:

 “Recordo perfeitamente a primeira

vez que tive sexo. Ainda conservo o

recibo”.

 “Quer casar comigo? Tem dinheiro?

Agradeço que responda em primeiro

1. Há 40 anos, feitos em agosto de

2017, morria Groucho Marx, como se

esteve presente no teatro e no cinema,

quer a solo quer com os irmãos, Leonard

(Chico), Adholph Arthur (Harpo) e

primeiro Milton (Gummo) e,

posteriormente, Herbert (o talentoso,

mas muito discreto Zeppo). Mais tarde

ganhou o seu espaço na rádio e na

televisão, quer como presença assídua

em inúmeros programas, quer como

apresentador do seu próprio concurso,

“You Bet Your Life”, um sucesso de

muitos anos. 

Praticamente desconhecido

pelas gerações mais novas ou rotulado

de humor passado, inconveniente,

machista, misógino, politicamente

incorrecto em suma,  para nós, os mais

velhos que crescemos com os dois

Marx, Groucho emerge  não apenas

como uma personagem de teatro e de

cinema, mas como uma personalidade

com «uma tendência impulsiva (ou

repulsiva) para meter a pata na poça»,

na qual se confundem a ficção e a vida

real, imprevisível, anárquica e rebelde,

pessoa de escárnio e maldizer das

convenções sociais e  culturais da sua

época. 

Quarenta anos sem Groucho não
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A Filosofia vai ao cinema

Serei sempre marxista 
ou o humor é a razão a enlouquecer.

“A filosofia é a ciência que nos ensina a ser infelizes 
da maneira mais inteligente.” GM



  No  programa”  You  bet  your  life”,

entrevistando  uma mulher mãe  de  11

filhos e que lhe tinha dito “gosto muito

do  meu  marido”:  “Minha  senhora,

também gosto muito do meu  charuto,

mas de vez em quando tiroo da boca”.

 Ou a divertida polémica com a Warner

Bros  que  os  acusava  de  plagiarem  o

titulo  Casablanca, no  filme Uma noite

em Casablanca:  «acredito  que  o

espectador  médio  será  capaz  de

distinguir Ingrid Bergman de Harpo»; e

como  se  não  chegasse:  «Podem  os

senhores usar o nome Warner? E o de

«irmãos»?  Profissionalmente  nós

Realizávamos 

um sonho na cabeça do seu inventor».

    Para  Greta  Garbo:  «Desculpe,

confundia um com tipo que conheci em

Kansas  City».  Segundo  Groucho  teria

sido esta a razão de Greta Garbo nunca

ter participado num filme dos Marx.

 Comentando, na ante estreia, o  filme

Sansão e Dalila com  Victor  Mature  e

Hedy Lamarr: «Nenhum filme me pode

agradar quando o busto do protagonista

tem  mais  volume  que  o  da  estrela.».

Decorreram  anos  antes  que  a

gostar deles, tenho outros!”

Parte das citações anteriores

são relembradas por Groucho na sua

autobiografia Groucho and Me1. A

última citação é retirada do filme Duck

Soup (Sopa de Ganso/Os grandes

aldrabões, 1933, Leo McCarey), um

dos grandes filmes dos irmão Marx, na

altura um relativo  fracasso, hoje uma

obra de culto, na qual Groucho tem

algumas das suas mais famosas tiradas

(“Recordem-se rapazes, estamos a lutar

pela honra desta  uma mulher, o que de

Se Hitler se sentiu incomodado

Grande Ditador de Charles

começaram a desenvolver seu peculiar

tipo de humor a partir de personagens

tipo: Groucho começou a usar bigode

pintado e  sobrancelhas acentuadas com

graxa, os óculos e o fraque, o seu andar

de pernas dobradas  e o inevitável

charuto; Harpo a usar buzinas de

bicicleta, a cumprimentar estendendo

aperna,  sem nunca falar (por opção

humorística, Harpo não era mudo),

Chico a falar com um falso sotaque

italiano, desenvolvido, dizem as más

línguas, num longo passado de pequenas

falcatruas e desordens de bairro. 

Sob a gerência de Chico e a

direção criativa de Groucho, o

vaudeville dos irmãos torná-los-ia
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1Groucho Y Yo, Tusquet Ed. Cuadernos

infimos79. Barcelona, 1977 (325)
2 Todo o percurso dos irmãos Marx se

encontra amplamente contado na

autobiografia de Groucho Marx, Groucho

and me. Deste livro, não editado em

Portugal, há traduções em português do

Brasil, em francês e em espanhol.
3, I Groucho Y Yo, (124)
4 Em Portugal alguns escritos de Groucho Marx
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sonoro.  Contrariamente ao humor físico

e corporal de Chaplin, Keaton, Lloyd,

Sennett, rigoroso, planeado e filmado ao

segundo e ao milímetro, o humor dos

Marx é um encadear de piadas

frenéticas, imprevisíveis, de puro non

sense, com gags anárquicos e

espectaculares. 

Os Marx, crescem com o

cinema sonoro e é com ele que

desenvolvem a sua linguagem

cinematográfica específica, nos

primeiros filmes muito próxima do

teatro de variedades, posteriormente,

por influência de Irving Thalberg que os

produz para a MGM, mais disciplinada

em termos de argumento, mais

consentânea com os cânones de

Hollyood. Mas ao mesmo tempo

diferente. Fiéis aos seus princípios

Groucho, Chico e Harpo não deixam

pedra sobre pedra até ao punch final.

Enfrentam-se e enfrentam o mundo

numa troca de tiradas e punchlines

impagáveis que não poupam nada nem

ninguém.  

3. “Por que me devo importar com a

posteridade? Ela nunca fez nada por

mim.

Groucho Marx também

escreveu numerosas histórias

humorísticas e satíricas, reunidas em

livros que permanecem sem surpresa

actuais e intensamente cómicos3, se

bem que objecto, sobretudo nos últimos

anos, de leituras muito críticas que

incidem no aspecto demasiado machista

e misógino de alguns escritos. 

Mas, com mais ou menos

criticas continuamos a rir com ele.

O humor é um lugar estranho.

Acredito que ao fim destes

quarenta anos e apesar do veto reiterado

das organizações feministas, apoiadas
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excelente colheita: 

dia 22 de Março

Manaças. 

Filosofia.

amores.     

Almada.

ainda hoje mantém.

mais de 40 anos. 

BIOGRAFIA

NÃO DEIXES MORRER AS VIOLETAS

Quisera alimentar-me dos teus beijos

transformar o trigo em desejos,

ser a terra, o pão e a água,

dedicar-te este soneto sem dor e mágoa.

Quisera amar-te na cama e no chão,

os corpos ainda suados de ilusão,

fazer de ti, companheira, o meu destino

abraçar-te no meu sonho de menino.

Quisera colher flores nos teus cabelos,

conquistar para ti cidades e castelos

e ambicionar ser poeta entre os poetas.

Quisera que fosses a voz, a palavra, a boca,

por isso meu amor te peço coisa pouca:

Não deixes morrer as violetas… 



O FILME DA MINHA VIDA 
E TAMBÉM DA VIDA DELA

Isto de lutar contra o destino
tem muito que se lhe diga,

ser homem sem ter sido menino
e no fim beijar a rapariga.

Filmes de toda uma vida
realizei dois ou três

no primeiro fui alma perdida,
no segundo perdi a vez.

O terceiro, filme de carreira ou projecto,
dorme na mesma cama,
debaixo do mesmo tecto.

Sei como o filme se chama,
tem  alma e corpo de mulher,

happy-end? Adivinhe quem quiser…

COM A MELHOR DAS INTENÇÕES

É católico praticante,
usa o melhor desodorizante,

mas tal e qual como eu,
também podia ser ateu.

Mas descansem os demais,
eu conheço bem os pais,

educados na Suiça,
presença assídua na missa.

Procurei o melhor genro,
sem vícios, ainda tenro,
cinco anos de garantia.

Marca-se o casamento,
e quando chega o momento,
a filha, o noivo não conhecia.

Se em teu corpo me perdesse
ao encher-te a boca de beijos

e em poema eu pudesse
cantar paixões e desejos.

Se a saudade minha amada,
chegasse no derradeiro abraço
faríamos amor de madrugada

sem sono nem cansaço.

E se um dia eu morrer
da dor da tua ausência,

ou porventura louco de ciúme,

Na minha pele e no meu ser
levarei como referência,
o odor do teu perfume.



«
razoavelmente mal a carreira
musical desta banda de roque
portuguesa que já leva
praticamente quatro décadas de
estrada e de discos gravados [1]
mas, não obstante essa minha
ignorância, reconheço facilmente
várias mãos cheias de temas ou
versões que ficaram,
indiscutivelmente, no nosso
cancioneiro popular [2]. 

Foram cantigas
emblemáticas de uma geração,
daquela que veio a seguir à minha
(à nossa, se aí incluirmos o Carlos,
o Jorge [3] e o Fernando) e à qual
também pertencem,

»,
Sémen», entre

lugar cativo e eterno no panteão da
melhor música nacional. São uma
instituição, uma marca, uma
referência, que, curiosamente,
sempre cantou na nossa língua de
berço.

Assisti a três espetáculos dos
«XUTOS E PONTAPÉS»: o
primeiro no antigo Pavilhão
Atlântico, na comemoração dos 10
anos da FNAC, com um som
péssimo e os dois outros no Palco
Principal do ROCK IN RIO nos
anos de 2012 e 2016. 

Eu e a minha mulher, em
2012 e depois de escutarmos os
KAISER CHIEFS (razoáveis) e os

(guitarra e segundas vozes), que,
conjuntamente com os dois
primeiros músicos e com ZÉ
LEONEL (1955-2011), constituiu a
banda, em 1978.   

Musicalmente bem
construídas e arranjadas e com
letras apelativas, de cariz social,
foram (são ainda?) representativas
de uma época (pós-25 de Abril de
1974) e de uma juventude que já
não se reconhecia nos valores
culturais e políticos dos seus pais
ou mesmo irmãos mais velhos e
que procurava uma identidade
própria e diferente da dos «cotas»
ou dos «manos» revolucionários

AA
RASTEIRA RASTEIRA 
DA DA 
MORTEMORTE

BOSS (incrível!), aproveitámos a
atuação dos «XUTOS» para vir
petiscar qualquer coisa à zona de
comes e bebes situada na parte
mais alta do Parque da Bela Vista,
de onde tínhamos uma visão mais
distante mas ainda assim perfeita
do empolgante espetáculo que a
banda portuguesa estava a dar,
assim como uma perceção muito
fidedigna, graças ao belíssimo
trabalho dos engenheiros de som,
das canções que estavam a ser
tocadas.

E ali estávamos nós, a jantar
já não sei bem o quê, enquanto
famílias inteiras, do avô ao neto ou
neta, passando pelo pai e/ou pela
mãe, entoavam, satisfeitos, em
uníssono, conhecedores de todas as
letras, os grandes êxitos dos
«XUTOS E PONTAPÉS» que se iam



JS

1 Ver a discografia completa em:

.
Sobre a vida e a carreira musical do grupo,
ver também:

2 Basta pensar não apenas nas versões
roqueiras da velha cançoneta intitulada «A
minha casinha» e interpretada em 1943 por
MILÚ no filme O COSTA DO CASTELO,
e do clássico do Vitorino, «Menina Estás à
Janela», como ainda e principalmente nos
seguintes temas: O Homem Do Leme, Não
Sou o Único, Circo De Feras, Contentores,
Para Ti Maria, À Minha Maneira, Ai Se Ele
Cai, Chuva Dissolvente, Aqui Ao Luar, Por
Quem Não Esqueci, Para Sempre, Voar e
Conta-me Histórias.

3 Que, curiosamente, o conheceu, como o
próprio Zé Pedro recorda, ao referir-se ao
António Jorge, na última grande entrevista
que deu ao BLITZ e que pode ser
encontrada em:

Guine—video-.    

dúvida tivéssemos, de que estávamos a
ver um grupo de artistas que tinham
atravessado e marcado indelevelmente
diversas e sucessivas gerações de
portugueses.

Dir-me-ão que não são músicos
de excelência nem criadores de exceção
nem deveriam ter honras de Estado, (há
vozes que, exageradas, falam já no
Panteão para o Zé Pedro?). É talvez
verdade, mas e depois? É bem sabido
que talento e virtuosismo nem sempre
vivem na mesma casa e que génio e

público estão, por vezes, de costas
viradas, sendo o tributo prestado ao
artista pelo Presidente da República,
pela Assembleia da República e pelo
Governo o mero reconhecimento do seu
papel enquanto artista e homem na nova
sociedade portuguesa.     

Logo, também nós aqui não
quisemos deixar que a rasteira que a
morte, traiçoeira, pregou ao Zé Pedro
passasse inimputável, incólume,
irreversível. A boa música nunca morre!
Que vivam os XUTOS E PONTAPÉS!



Há monstros debaixo da minha cama ?
Parte 2

Alguns tinham olhos enormes e salientes, dentro dos quais

vogavam exóticos peixes coloridos: um azul, com nariz à Bob Hope,

outro amarelo vivo, mais amarelo que um eléctrico e com uma

estranha forma semelhante a um submarino -e havia de jurar que

até um peixe-palhaço andava por ali às cabriolas por entre uns

cílios espessos que se abriam num bailado suave ao sabor das

águas.

Das águas?! Mas aquilo era um olho! Como podia um olho

ser água?... mas agora o peixe-pallhaço parecia mesmo olhar para

si e fazer palhaçadas em sua intenção, o que certamente faria por

muito mais tempo se, por detrás de si, não tivesse surgido

subitamente um peixe muito maior, com cara de poucos amigos,

queixada saliente a abrir-se numa boca enorme e dentada, que o

comeu. Depois, encarando sempre o espantado e algo receoso

visitante, aproximou-se mais, mais, mais, até dele restar visível

apenas o olho, dentro do qual vogava agora, às cabriolas, o peixe-

palhaço.

Assustado, tentou desviar o olhar daquele olho hipnotizante

e certamente mal intencionado, atrás do qual vinha o peixe, seu

dono, com a sua enorme cabeçorra capaz de fazer as delícias de um



apreciador-desbravador de opérculos, como o tio José, recém-

chegado de uma caçada gastronómica no recanto do Escondidinho,

tasca de connaisseurs sita para os lados do porto e frequentada por

lobos do mar, como o tio, pescadores tão intrépidos quão

imaginativos, detentores de inúmeros troféus e salvas prateadas,

expostas às pargas -e aos pargos- pelas paredes das salas e

garagens onde têm poiso os aprestos e seus donos congeminam as

preias. Mas já a boca cheia de presas daquela estranha criatura dos

fundos marinhos se abria e... o peixe-palhaço saiu: um pouco

amarfanhado na barbatana caudal, é certo, mas bem, mesmo

assim, e numa cambalhota brincalhona mergulhou na parede do

túnel e desapareceu.

O Francisco voltou o olhar e reparou que também o peixe

grande desaparecera. Oh!, mas tê-lo-ia tragado? Estaria ele agora

ilustrações Catarina Sapateiro

no olho-aquário do predador? Seria refém de um monstro marinho?

Iria ser resgatado pelo tio, ou por algum colega de copos e histórias

tão mirabolantes como esta que, ao contrário daquelas, estava

realmente a acontecer?

O horror tomou conta de si e num impulso desesperado quis

chamar por socorro -mas a voz não saía. Apercebendo uma sombra

atrás de si, quis virar-se -mas o corpo não lhe obedeceu; vendo que

as paredes do túnel se afastavam para um ponto de fuga invertido

que tornavam tudo muito pequeno, suspeitou de que poderiam

refluir e esmagá-lo; por isso, tentou fugir -mas as pernas, senhoras

de vontade própria, não lhe obedeceram. ST



me mó r i a s

Desde o número anterior do CLIC que
surgiu esta nova rubrica. 

“MEMÓRIAS”.

Neste espaço pretendemos voltar a
mostrar “aquelas coisas” que nos acom-
panharam durante a nossa juventude e
que, muitos de nós, já não se recorda-
vam. 

Revistas, livros, cadernetas de cromos,
selos, fotografias, anúncios, entre
outras coisas, irão desfilar nas páginas
futuras do CLIC.

Neste número 13, fomos ao nosso
“arquivo” desencantar uns recortes
com anúncios antigos.

Apreciem. 
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o insecticidao insecticida

Já são treze. T R E Z E !

Viemos para ficar...

Toma !!!

Edição online

Novembro / Dezembro

2017

Participaram neste 
número vários anónimos,

entre os quais: 
A Valério; 
C António;
Catarina S;

F Luis;
J Santos; 
Jorge Q;
Sérgio T 

e ainda um
anónimo que quis 

manter o anonimato. 

mail;

clic.ontherocks@gmail.com

O insecticida é o excelente

suplemento 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...

o insecticidao insecticida



oo insecticidainsecticida

.../...

- Caminhar para a Luz, sair da escuridão!
- Para quê? Pagam-me o mesmo.
- Capacidade de falar não é sinal de inteligência! Que a luz te atraia.
- Quem a do 5º esquerdo? Lá que é boa, é!
- A luz são as emoções positivas: amor, felicidade, alegria, compaixão e
benevolência. Essas emoções alimentam e fortalecem o seguidor da luz.
Toda moral é baseada nos sentimentos que esse caminho proporciona,
para manter a paz e a justiça. É o lado positivo da Força. A escuridão é um
vórtice, o lado sombrio das emoções negativas: raiva, egoísmo, inveja,
medo, dor e o sentimento que é considerado o combustível para o lado
negro da Força: o ódio. 
- Mais uma do Jedi?
- Do Jedi.
- Pois, sempre achei que o gajo não era só copos. Ali há um bom bom
bocado de PPV.
- PPV?
- Pó pá veia, mano. Cristais. Cogumelos…

.../...




