
1 Ele correm dias assim….

…. no vórtice do tempo que não quer perder um

segundo. Ficam as  memórias difusas, de  cheiros, de

cores e de sons. Por vezes, um deles intensifica-se ,

ganha autonomia e é a ele que cabe convocar e

organizar a memória.

2 Ele correm dias assim….

….  em que há uns anos num programa de televisão,

havia uma pergunta recorrente: «onde estavas no 25 de

Abril?».  Muitas das respostas pretendiam ter algo de

gesta heroica em abril. A minha resposta seria sempre

mais simples: onde estava? A estudar para uma

frequência, já não me lembro em que dia, que a ser

feita me salvaria o ano e me permitiria preguiçar até

setembro. Estudava na cozinha, que tinha mais luz,

uma  varanda aberta a permitir o fumo e, sobretudo, o

aproveitar  do rádio, ligado à corrente e de som

aceitável. A minha tia é que não estava pelos ajustes e

dizia-me do quarto: - bem que podias apagar a luz, que

o dia vai longo e a eletricidades não é de graça. Ela lá

sabia, que a pagava religiosamente, para não entrar em

mora. Disse-lhe que estava a estudar. A raridade da

situação reconciliou-a com o preço da eletricidade:

então arranja um candeeiro mais pequeno, fuma na

varanda e põe o rádio mais baixo» Feito. O programa

era o Limite.

Os primeiros sons que marcam a memória do dia: a

primeira quadra da canção, a Grândola por inteiro,

dois poemas, mais Zeca, mais Cantigas do maio, Coro

da Primavera.  - Estes estão-se a arriscar um bocado,

ainda apanham um susto. Era o meu tio, não conseguia

adormecer, roubou-me um cigarro e fumámos na

varanda. Falamos em voz baixa, que aquilo já  não

eram horas e o vizinho, olha que  não sei , não sei. Da

omnipresente repressão política, da guerra colonial que

se atiçava – que eu com o adiamento dos cábulas sabia

à minha espera-, das esperanças no Portugal e o

Futuro e na ala liberal da AN. - De uma forma ou de

outra esta merda há- de mudar , concluiu; roubou-me

mais um cigarro e foi-se deitar. Ele que fumasse na
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cama que a minha tia lhas cantaria todas. Olha quem!

Por cortesia desliguei o rádio. O estudo estava a correr

perigosamente bem. Com o meu azar ainda me

habituava.  O tema era bom, vinha do professor

Manuel Antunes, do Padre Manuel Antunes, como com

carinhoso respeito lhe chamávamos, um grande e

era acidente ou era desgraça. Fui eu que atendi. - O

que é , filho? – Foi um colega  meu, há aí qualquer

coisa com o exército, talvez um … . Correu para o

quarto, invocando a corte celestial que nos defenda dos

comunistas. Circunspecto o meu tio ligou o rádio,

talvez agora vá , tio. Talvez, talvez, moço, não vá ser

o Kaúlza armado em parvo. Lembrei-me do aumento

da repressão dos últimos meses, das prisões

preventivas , do Zeca atrás daquela janela , mas não

tio, não pode ser, é outra coisa.

Acabei por sair pelas sete horas quando o meu colega

chegou. O resto é história pública.

Resta o terceiro som a organizar a memória do dia.

Apanhei o elétrico (seria o ressuscitado  24?), para

voltar a casa . A minha tia pedira-mo, que estava em

casa, sem ninguém, o tio no sindicato, jesus o que lhe

vão fazer. Merecia não estar sozinha. Fui de elétrico,

numa cidade estranhamente silenciosa . Pelo Rato a

rajada ouviu-se . Nítida. Feroz. Um ligeiro eco

estendeu-a no tempo. Ai o caralho, resmungou o

guarda freio. Horas depois anunciam a morte do meu

colega de curso. Que eu não conhecia. Mas que me

ensinou que o fascismo é uma hidra que tem sempre

uma cabeça capaz de se levantar e disparar uma rajada.

Traiçoeira e mortal. A memória daquele som impede-

me, ainda hoje, de dormir completamente descansado.



Neste texto não vamos ter a
preocupação do rigor factual,
procuramos antes reflectir sobre
aquilo que, para nós, significa essa
data e o que dela ainda permanece.

Se existe consenso generalizado
sobre o 25 de Abril é o de que esse dia
foi o dia do início da Liberdade que
conduziu à construção da
Democracia, o tal “dia inicial
inteiro e limpo” de Sophia de

separar-se as águas, pois o
conceito de Liberdade e
Democracia variava muito
conforme as ideologias, a
cultura e a experiência de cada
um.

Para mim a liberdade só existe se,
como canta Sérgio Godinho, houver
“a paz, o pão, habitação, saúde,
educação” para todos, partindo de
uma base mínima de condições de

estão consignados na
Declaração Universal dos
Direitos Humanos, um
documento fundamental para
discutir os conceitos de
Liberdade e Democracia.

Mas também não podemos
esquecer que as próprias
revoluções liberais dos séculos
XVIII e XIX consignavam, em
paralelo com a Liberdade, a

Também temos de ter presente
aquela velha máxima segundo a
qual a nossa liberdade termina
onde começa a liberdade dos
outros.

Hoje muita gente considera que
a Liberdade está em risco.
Parece-me uma preocupação
legítima, face à forma como
procuram impor aos
portugueses, como inevitável,



E, com o risco que corre a
verdadeira liberdade, é a
própria Democracia que
corre riscos.

Claro que, também neste
caso, a Democracia formal
parece segura.

Mas também aqui existem

Democracia está consolidada.

Claro que a existência de
Partidos e de Eleições livres
é a base sem a qual não
existe Democracia.
Mas esta não acaba aqui,
nem termina com a
divulgação dos resultados
eleitorais.

e m p o b r e c i m e n t o
generalizado, que se
anuncia como programa de
décadas e gerações.

Hoje, quem quiser fazer
ouvir a sua opinião, com
alguma influência, ou afina
pelo diapasão que domina
essa ideologia e a
comunicação social assim
controlada pelo poder
financeiro, ou não consegue
chegar a quase ninguém,
por muita razão que tenha.
Nesse aspecto, e apesar da
censura do Estado Novo,
antes do 25 de Abril, embora
com grandes riscos
financeiros e pessoais, era
possível lançar um órgão
de comunicação social
independente, como aconteceu
com jornais como o
“República”, o “Diário de
Lisboa”, “A Capital”, a “Vida
Mundial” ou o ”Expresso”.

Hoje não existe um órgão de
comunicação social, com
influência, que possa
destoar totalmente da
ideologia neoliberal que nos
estão a impor, porque não
obteria meios financeiros
para sobreviver (mesmo o
citado “Expresso”, fundado
naquele tempo, já perdeu o
seu carácter independente e
é hoje mais um porta-voz
bem-comportado desses
interesses).

Claro que há liberdade de
falar e escrever, mas a
maior parte da comunicação
social, cada vez menos
jornalística e mais

Aliás, vendo a coisa por esse
prisma, Yanukovich na
Ucrânia, Putin na Rússia,
Maduro na Venezuela,
Erdogan na Turquia, ou
Órban na Hungria são
verdadeiros democratas,

opinativa, enche as suas
páginas ou os seus écrans
com ideólogos dessa
ideologia, mesmo com
pequenas nuances de
pensamento, para dar uns
ares de “pluralismo” (aquilo
que eu já chamei de
“pluralismo do pensamento
único”), ou convidando
alguém que pensa de forma
diferente, mas que está
sempre em minoria e fica
sujeito ao massacre
ideológico dessa maioria de
comentadores.

A Liberdade formal não está
em risco, mas a liberdade de
se desenvolver um
pensamento desalinhado,
inovador e criativo, com
consequência na opinião
pública, esse, de facto, está
em perigo.

divergências sobre o sentido
da Democracia.

Se se entender a democracia
como o mero acto de
despejar o voto numa urna,
então podemos dizer que a



para citar apenas os casos
mais emblemáticos.

Pelo contrário, não deixa de
ser paradoxal que uma
União Europeia, que nasceu
da democracia dos seus
povos, tenha um presidente
do Conselho, uma Comissão
Europeia e um Banco
Central ocupados por gente
que nunca foi eleita para
esses cargos pelo povo
europeu, mas que são
aqueles que de facto
decidem sobre a vida das
pessoas, e que a sua única
instituição eleita, o
Parlamento Europeu, não
passe de um “verbo de
encher”, sem grandes
poderes.

Mas mesmo que se chegasse
ao consenso, segundo o qual
a democracia acaba no
dia a seguir às eleições,
nunca se podia admitir
que um governo eleito

desrespeitasse as promessas
e o programa político com
que foi eleito, com a
desculpa que não conhecia o
estado do país quando
toma posse do governo,
que é o que acontece com
frequência em Portugal.

Para além de mentiroso, um
governo que ignora o estado
do país devia ser demitido
no dia seguinte por se
deslegitimar, pois, não só o
compromisso eleitoral é
para ser levado a sério,
como não se pode admitir
que, quem se apresenta para
governar um país possa
revelar tanta ignorância
sobre o mesmo.

Por outro lado, os próprios
partidos políticos, que estão
na base da democracia,
funcionam quase todos
internamente de forma
pouco democrática. Quase
não existe debate interno,
todos recorrem a purgas
constantes dos indesejáveis
e os seus dirigentes são
escolhidos nos bastidores da
intriga política antes de
serem sufragados em
congressos previamente
preparados para a
propaganda.

Se o 25 de Abril se fez para
restituir a Liberdade e
construir a Democracia,
então é caso para dizer que
ainda há muito 25 de Abril
por construir.

A Liberdade foi o principal
feito do 25 de Abril.

A partir dessa data, cada um
pensou ser possível

construir o país que
imaginava, daí ser tão
difícil a unanimidade sobre
a interpretação desse
acontecimento.

Penso que o espírito de
Liberdade e Esperança que
varreu o país nesses dias
distantes de 1974 é muito
difícil de explicar aos que
não o viveram. Daí a
dificuldade em encaixar e
interpretar esses
acontecimentos à luz de um
qualquer modelo teórico
histórico-sociológico pré
formatado.

O 25 de Abril foi um golpe de
Estado, uma revolução, uma
festa? É comparável à
Tomada da Bastilha, à

Revolução Russa, à
libertação do pós-guerra, ao
Maio de 68? Foi tudo isso
e…nada disso!

O ponto de partida foi para
encontrar uma solução para a
Guerra Colonial, juntando-se,
por influência de alguns
militares mais esclarecidos, o
objetivo de conquistar a
liberdade e a democracia.

Mais tarde aplicou-se o
objetivo dos três D’s:
Descolonizar, Democratizar,
Desenvolver.



r evoluç ão ,  con seguiu
absorver, sem grandes
tragédias, cerca de meio
milhão de portugueses
oriundos das colónias e mais
o regresso apressado de
milhares de militares.

…Além disso, as jovens
nações lusófonas começam,
a pouco e pouco, a encontrar
o seu caminho e a
ultrapassar as dificuldades,

a fraca intervenção cívica da
população, problema que
não será estranho à trágica
situação atual, mas que é
também uma herança do
autoritarismo cultural e
educativo do salazarista. Um
dos grandes feitos dessa

democrática no pós 25 de
Abril, apesar dos muitos
casos de corrupção e
compadrio em que tem
caído.

O Desenvolvimento não
terá sido o que muitos



nomeadamente em áreas
como as da saúde, da
educação e do bem-estar em
geral. Quem tiver visão
curta pode não se aperceber
dessas melhorias, até
porque a última década tem
sido de estagnação,
assistindo-se a uma
crescente tentativa de
destruir tudo o que se
conquistou em termos
socias, com o regresso em
força de velhos interesses,
herdeiros dos mesmos que
sustentaram a ditadura
salazarista durante quase
meio século.

Hoje muitos se interrogam
se será necessário um novo
25 de Abril. Para mim o
essencial do 25 de Abril, com
avanços e recuos, vai sendo
cumprido, mas será aquilo
qu e  qui sermos fazer

democracia participativa e
no combate à corrupção e às

desigualdades que impedem
o saudável desenvolvimento
económico e social.

Hoje, para responder ao
o p o r t u n i s m o
contrarrevolucionário dos
que defendem que se devia
ir “além da troika” e as
“reformas estruturais” (leia-
se: redução dos direitos
sociais, destruição do
“Estado Social”, cortes nos
salários e nas pensões,
regresso à caridadezinha e à
precariedade…) nós, os que
continuamos a acreditar na
esperança e nas “portas que
Abril abriu”, devemos
responder-lhes, não com um
novo 25 de Abril, mas
contribuindo para construir
um país… para “além de
Abril”…

“Além de Abril” é respeitar a
liberdade, defender o
aperfeiçoamento da
democracia e um
d e s e n v o l v i m e n t o
económico-social justo e
sustentável, mantendo acesa
a chama da esperança.
Só assim poderemos
continuar a afirmar: “25 de
Abril, Sempre”!

O essencial do 25 de Abril foi
cumprido com êxito:

A DEMOCRACIA, associada
à liberdade, foi o resultado
imediato desse dia: acabar
com a censura, extinguir a
PIDE, libertar os presos
políticos, permitir o regresso
dos exilados, legalizar os

partidos e convocar eleições
livres.

Há quem defenda que, para
haver “apenas” democracia,
não seria necessária uma
revolução, e, mais tarde ou
mais cedo, ela seria
“outorgada” pelo regime,
que, tal como em Espanha,
se reformaria por dentro.
Quem isso defende, revela
um grande desconhecimento
da História.

Entre 1945 e 1974, foram
várias as ocasiões em que o
regime, se o quisesse, podia
enveredar pela reforma do
sistema.

Teve oportunidades, teve
gente com vontade para o
fazer, mas o resultado foi o
que se viu: vejam o que
aconteceu aos dirigentes do
MUD, a Humberto Delgado,
aos “liberais” do
marcelismo...
Por sua vez a Espanha, que
não tinha o problema
colonial, só enveredou pela
reforma, já depois de o
PREC ter acabado em
Portugal, tendo as elites
dirigente do regime
franquista, após a morte do
“caudillo”, democratizado o
regime, em parte devido à
acção do monarca escolhido
para dirigir o país, em parte
por recearem um PREC
espanhol, em parte por



estarem frescos os horrores
de uma guerra civil, e em
parte, porque não dizê-lo,
porque a elite franquista era
mais inteligente que a elite
salazarista.

Só por estupidez, ignorância
ou má fé, se pode comparar
o que não é comparável.

A DESCOLONIZAÇÃO foi a
razão imediata para a acção
dos militares: acabou-se com
a guerra, deu-se a
independência às colónias,
manteve-se a ligação
cultural com os países que
resultaram dessa atitude.

Os horrores que algumas
das novas nações de língua
portuguesa conheceram
após a independência
devem-se à imaturidade das
suas elites dirigentes, ao

envolvimento das grandes
potências de então e ao
próprio drama endémico do
continente africano, já não
falando dos erros dos
colonialistas.

Se tivesse havido vontade de
fazer alguma coisa pelos
povos africanos (e
timorense), tinha-se feito aí
pelos finais dos anos 50,
início da década de 60. A
atitude do Estado Novo, em
relação ao “federalismo”
preconizado por políticos e
militares mais “liberais”,
ligados ao regime, impediu
um processo de transição
pacífico. Quando se dá o 25
de Abril já era tarde demais
para uma saída diferente.

O DESENVOLVIMENTO,
ficou consagrado no
combate aos grupos

económicos que tinham
florescido à sombra da
ditadura, que também era
uma ditadura económica e
social, no acesso à educação,
à saúde, à liberdade sindical,
aos direitos sociais (reforma,
subsidio de desemprego e de
férias, direito ao descanso e
ao lazer). As estatísticas aí
estão para o comprovar.

Se continuamos na cauda da
Europa em muitos
indicadores, não é ao 25 de
Abril que o devemos, mas
exactamente ao desvirtuar
de muitas das dinâmicas
económicas e sociais levadas
a cabo nos primeiros anos de
democracia, permitindo o
regresso de práticas
económicas e sociais do
antigo regime, como o
desrespeito pelo trabalho, a

aposta nos salários baixos, a
valorização social na
especulação financeira e do
consumo, que têm vindo a
agravar, nos últimos anos, a
desigualdade social, a perda
de direitos sociais, o
e m p o b r e c i m e n t o
generalizado.

O que falta cumprir não é,
pois, o 25 de Abril, mas,
parafraseando Eduardo
Lourenço, o 26 de Abril:
É necessário Democratizar,
os próprios partidos
políticos.

A política tem de deixar de
ser uma “profissão” ou uma
“carreira”, para se
transformar numa
actividade cívica, na qual os
cidadãos sintam vontade de
participar activamente.



ética”.

Para isso a Justiça tem de
funcionar, as leis têm de ser
claras, os inocentes devem
ser inocentados de forma
clara, sem ambiguidades
processuais, e os criminosos
e corruptos devem ser
condenados, sejam eles
poderosos ministros ou ex-
ministros ou “simples”
autarcas.

Só assim se pode restaurar a
confiança perdida, nos
últimos tempos, entre os
cidadãos e a política
democrática.

É necessário Descolonizar
as nossas relações com os
novos países de língua
portuguesa, olhando para

d e s e n v o l v i m e n t o ,
fomentando as suas relações
com a Europa, mas,
igualmente sem complexos,
denunciar, olhos nos olhos,

É necessário, também
Desenvolver o nosso país,
combatendo as
desigualdades, valorizando
a educação a cultura e o
património, experimentando
novas formas de
relacionamento entre
empresas e trabalhadores,
combatendo o
enriquecimento ilícito e
especulativo, apostando em
soluções ambientais no
desenvolvimento energético,
industrial e agrícola.

É preciso aproveitar este
momento de crise para
questionarmos o tipo de
desenvolvimento dos
últimos anos, que assentou,
quase exclusivamente nas
obras públicas e na
especulação financeira, e na
litoralização à custa da
desertificação do interior.

É preciso criar alternativas
à macrocefalia “lisboeta-
portista”, pondo em
andamento uma verdadeira
regionalização, cuja falta
tem vindo a destruir,
económica, cultural e
socialmente o resto do país.
Acima de tudo, é preciso não
desistir de Portugal.

Os “capitães” cumpriram o
25 de Abril. Cabe-nos a nós
fazer cumprir “o dia
seguinte”!

VM



pois estava um mar de fazer

inveja a um cachalote

dessedentado. Almocei um

belo bife no famoso bar

PETER’S e apanhei depois um

avião muito fixe, com motor a

hélice, tal e qual os filmes do

Indiana Jones, no qual

cheguei à ilha das FLORES, o

ponto mais ocidental do

território nacional (ilhéu do

Monchique) e, para muitos, da

própria Europa.

Fiquei no HOTEL DOS

FRANCESES, como é

localmente designado (sendo

que a base dos franceses teve,

durante perto de três décadas,

uma grande influência no

desenvolvimento e quotidiano

da ilha), num quarto virado

para o mar e situado no 1.º

Andar e do que mais gostei

nesse primeiro dia foram as

piscinas naturais, rochas

meias com o oceano profundo

Chamo-me JOSÉZICO.

E pediram-me na minha

escola para escrever um texto

sobre as minhas férias de

Verão. Tarefa fácil, dado eu

ter algumas coisas para

contar acerca da forma como

passei o meu deambular de

veraneante estival (eu sou um

menino precoce que redige

muito bem e de forma custosa

de compreender). Alerto,

desde já, para o facto de ter

ido contrariado, para uma

ilha vulcânica erguida no

meio de nenhures, onde me ia

certamente aborrecer a olho,

sem amigos para jogar Play

Station ou dar uns pontapés

na bola de futebol. Estava –

felizmente – insularmente

enganado. 

Parti do continente num

avião a jato e fui aterrar no

aeroporto da ilha do Faial,

tendo dado depois uma volta

curta pela cidade da Horta,

pois fazia muito calor e, logo

ali, me arrependido de não

levar vestido o fato de banho,

DAS FLORES AO CORVO

e majestoso, aquários

gigantes cheios de rochas e de

peixes, às centenas, das mais

diversas famílias, formas e

feitios, onde mergulhei e

nunca me cansei, óculos na

cara e respiradouro na boca,

de descobrir e observar a

fauna e flora existentes. Estar

ali era como protagonizar,

diretamente e ao vivo, um

daqueles documentários

sobre a vida animal que

apenas vemos nos ecrãs das

nossas televisões. Fascinante

e extraordinário…

No dia seguinte, depois

de ter compartilhado o meu

quarto e uma noite mal

dormida com um grilo,

metemo-nos num barco de

borracha e fomos mar

tranquilo adentro, à

descoberta da ilha do CORVO,

a cerca de uma hora marítima



numa alma cansada,

desencantada e desenxabida.

Sedenta e sequiosa de

novidade e encantamento. 

Um último apontamento:

a povoação de SANTA CRUZ

DAS FLORES, que é

a pena visitar, sendo que,

pelas paredes da vila e

arredores, se acham

disseminadas belas

ilustrações de aves da ilha e

outras, assim como de

paisagens e flora caseiras.       

Seria uma injustiça não

agradecer, finalmente, ao

FRANCISCO, um menino que

aí conheci e que,

conjuntamente com a sua

mãe e o seu pai - a PAULA e o

olhar com outros olhos o

território natural e humano

das FLORES.

Hei-de, seguramente, lá

voltar.                                   

de viagem. Metemo-nos num

táxi e deslocámo-nos à

caldeira colorida e florida do

vulcão extinto, rodeados de

vacas ruminantes, que nos

olhavam com aquela

paciência tipicamente bovina.

Demos uns mergulhos na

praia que vive, paredes meias,

com o aeródromo da ilha,

onde, mais uma vez, nos

deslumbrámos com o mundo

animal que serpenteava,

atrevido, tão próximo dos

nossos pés. Almoçámos e

demos uma volta pela

povoação, tendo ainda tido

oportunidade de visitar o

centro interpretativo nativo e

de conhecer o local onde se

moía a farinha, com recurso à

força circular e igual de um

animal de tração. 

No regresso, demos, já a

meio da tarde uma volta

completa e maravilhada aos

costados recortados,

enrugados e encovados

daquele mostrengo que nos

albergava, saído das águas

profundas e esverdeadas,

bailarino em pontas sobre o

fundo do oceano (mais

exatamente, sobre a Placa

Norte-Americana), fios de suor

em bica a escorrerem-lhe pelo

corpo em permanente esforço,

matizado por múltiplas e

variegadas plantas, cores e

nomes.      

Nos restantes dias e até

ao nosso regresso - feito agora

pela Terceira, onde estivemos

umas poucas horas e que

foram gastas a passear pela

ilha e pela cidade de Angra do

Heroísmo -, foi calcorrear, em

alegre e divertida matula de 18

turistas, auto-transportada

em cinco carros de aluguer ou

nos sapatinhos de dar à corda,

todos os cantos e recantos da

ilha das FLORES, todos os

caminhos e atalhos, todos os

miradouros e ancoradouros,

todas as lagoas e cascatas,

todas as flores e odores, todos

os sabores e amores, todos os

sons e tons, todos os

costumes e queixumes, todos

os cativos e nativos, todos os

segredos e mistérios, toda

essa beleza selvagem, calma,

pacífica, surpreendente, capaz

de insuflar um novo sopro, um

novo alento, uma nova vida JS



que já não funcionam como
contrapontos, por vezes apenas
como introdutores de alguma
comicidade, do herói. 

Apesar da extraordinária
qualidade literária que as
novelas gráficas revestem na
atctualidade, dizer de uma
novela gráfica que é literatura
constitui uma afirmação
arriscada e não muito correcta.
Não se vai referir o argumento
ultrapassado que durante muito
tempo considerou o “comic”, em
todas as suas variantes, como
um subproduto cultural,
adequado a crianças, jovens e
adultos com atraso no
desenvolvimento cultural,
considerado o parente pobre e
infantil da literatura.
Preconceitos à parte, qualquer
novela gráfica, por excelente
que seja, não é literatura uma
vez que nos encontramos
perante duas formas narrativas
distintas, nas quais cada meio
narrativo oferece uma
experiência diferente a cada
leitor. É claro que as fronteiras
entre ambas as formas
narrativas não são estanques,

2

Vemo-nos por aí ...

1 Há livros assim,
misturam-se entre si e contam-
se uns aos outros, construindo o
caminho mais curto entre o livro
e o leitor. Neste caso falamos de
dois livros estruturalmente
diferentes, uma vez que estamos
em presença de um romance, As

leis da Fronteira ( Javier
Cercas, Assírio e Alvim, 2016) e
de uma novela gráfica, Histórias

do Bairro (Gabi Beltrán y
Bartolomé Seguí ,
LEVOIR/Público, Novela gráfica
10).

Romance e novela
gráfica, uma mistura
interessante, a suscitar a
pergunta pelos limites da
literatura. 

O termo “novela gráfica”

ganha uma maior notoriedade
pela década de oitenta, por
influencia de publicações como
Maus, de Art Art Spiegelman,
The Dark Knight Returns de
Frank Miller, Watchmen de
Alan Moore y Dave Gibbons,
entre outros, para as distinguir
de universo do “comic”
tradicional, de histórias mais
curtas e mais lineares.   A
novela gráfica recolhe
características do
romance/novela literária, tais
como, por exemplo a diversidade
narrativa temporal, a descrição
de ambientes envolventes que
permitem desenvolver os traços
psicológicos do ou dos
protagonistas, a relação destas
com personagens secundários

definitivamente do franquismo,
“As leis da fronteira” conta a
história de Zarco , um
delinquente juvenil , de Tere  a
sua namorada e de Ignacio
Cañas, um  tímido adolescente
de classe media, um encontro
que mudará para sempre a sua
vida.  Isolado na escola,
vagueando por um bairro que
mistura classes médias com
classes mais desfavorecidas,
Igacio Cañas obtém com esse
encontro algo que o mudará
para sempre: durante meses –
um verão, pouco mais, vai
assumir uma vida diferente,
dupla, como membro do bando
Zarco. 

Fronteiras 
“¿Está usted seguro de que el bien y el mal es lo mismo para

todo el mundo?”.
Inspector Cuenca



3

sobre os anos iniciáticos de la
adolescência , que reflectem de
novo as décadas que riam
marcar a  Espanha. Contada na
primeira pessoa pelo seu autor,
Gabi Beltrán, é ele o
protagonista que passou boa
parte da sua adolescência no
bairro “chino” de Palma de
Maiorca nos anos 80 do século
passado.  Desde a primeira
prancha é-nos proposto num
enorme exercício de
despojamento visual, para
exorcizar as realidades do
passado num bairro afectado
pela prostituição, o desemprego
e a heroína. O autor narra a sua
forma de se refugiar e enfrentar
esta situação, fazendo parte de

Trinta anos mais tarde,
um escritor recebe o encargo de
escrever um livro sobre Zarco
transformado nessa altura num
mito da delinquência juvenil da
Transição, uma época em que
em Espanha as fronteiras
sociais e morais parecem mais
porosas do que nunca. 
Quando o escritor recebe o
encargo de escrever sobre Zarco
e a partir desse encargo revive o
passado de Ignacio Cañas, o que
acaba por encontrar não é a
verdade concreta sobre que
possibilitasse a denúncia de
todas as mentiras que o mito
atribuía a Zarco, numa
superfície transparente, mas
numa pesquisa sobre os limites
da nossa liberdade, sobre as
motivações  dos nossos actos e
sobre a natureza inapreensível
da verdade.

gangues de jovens que
canalizavam o seu desconforto
através do uso de drogas, roubos
e violência. Mas o autor
desenhava, desenhava sempre e
refugia-se na literatura e no
desenho. Como ele próprio
afirma numa entrevista: “A
banda desenhada salvou-me a
vida”

“Histórias do Bairro” é
um obra sobre a vida , sobre as
expectativas e as frustrações
sobre o modo como o mundo se
oculta quando se nos dá a

conhecer, uma história de
revolta contra o que parece pré
determinado. Uma novela com
uma grande potência visual e
narrativa, talvez uma das
grandes obras publicadas nesta
década.
4. Porquê dois livros sobre “as
fronteiras”?

Porque ambos abordam a
idade das fronteiras, as
fronteiras em que se desenvolve
o crescimento e a vida. A
fronteira que separa o herói e o
traidor, o corajoso e o cobarde, a
aceitação e má consciência.  Mas
ambos os livros não abordam
apenas idade da fronteira, mas
também as fronteiras morais,
sociais e legais, que separam os
protagonistas e que marcavam a
realidade espanhola da altura.
Espanha, sabemo-lo, conviveu
mal com a transição para a
democracia, achando arriscado
exagerar na “limpeza do

passado”, dado o poder quase
intocado do franquismo e da
direita em geral. A pergunta era
simples, continuação das
estruturas do Estado fascista,
com eleições e liberdade de
imprensa, ou destruição e
desmantelamento desse mesmo
Estado fascista? Mas a Espanha
conviveu mal com a sua história,
com o seu passado doloroso, com
a heterogeneidade geográfica e
cultural das suas gentes. 

Como ontem se viu na
Catalunha.

São fronteiras em movimento,
mas que sempre estão aí , como
se vê nas consequências da
crise atual que sacode a Europa
e golpeia, sobretudo, os países
do sul.

Referencias:

PATRICIO PRON , Una literatura

realmente de vanguardia

FL 



PROVA DE CONTACTO

EM NOME DE TODOS NÓS
(Reflexões em torno das fotografias do Nuno Moura)

I - O SILÊNCIO DOS SONS

A ausência absoluta de
som. O recolhimento para
dentro de si. O diálogo privado,
interior. De cada um para
consigo próprio. De todos para
com Deus. Tudo tão presente.
Tão premente. Tão entranhado
em cada imagem. O barulho
ensurdecedor do mundo
histriónico ficou lá fora, retido,
cativo daquelas paredes grossas
e antigas. 

Não há texto escrito para
dar significado ao que se vê.
Para quê, perguntamo-nos?
Olhamos para cada uma
daquelas imagens a preto e
branco e sentimos que as
palavras, fossem elas quais
fossem, estariam a mais. Porque
nos distrairiam do essencial. Do
indizível. Do mistério. Da fé.
Seriam talvez – se não mesmo -
inúteis. Porque pouco ou nada
acrescentariam ao que vemos.
Vislumbramos. Pressentimos.
Adivinhamos. 

Quebrariam, certamente, o
silêncio. A profunda intimidade

do momento captado. A magia
transcendente do rosto ou do
espaço fotografado. Que
percorre aqueles corredores e
claustros. As celas e a igreja. Os
caminhos e a mata. A sombra e
a luz. As bocas e os olhos

daqueles religiosos.
Profissionais da fé. E amadores
do vizinho. Do próximo e do
antípoda. Entregues de corpo e
alma a um mester. 

Tão simples, porque
despojado de ornamentos,



vaidades e luxos, mas tão
complexo, por querer fazer
chegar a sua mensagem a um
planeta desigual e
desequilibrado, egoísta e
invejoso, cego às necessidades
imprescindíveis e atabafado
pelas inúteis, atafulhado com
coisas infinitas mas, as mais
das vezes, supérfluas,
envenenado pelos sagrados
valores do dinheiro e do
mercado. Missão tão fácil na
aparência mas tão difícil na
vivência comezinha dos dias. 

Quanta força interior.
Hoje esgotada e manhã
renovada, como se nunca
tivesse perecido
momentaneamente. Quanta
esperança na possibilidade de
mudança, mesmo quando esta
tropeça em tantos e
inesperados obstáculos. Quanta
crença na espiritualidade do
Ser Humano, ainda que este se
espoje, iluda e perca na mera

materialidade dos objetos
predadores da natureza e das
sensações imediatas e ilusórias
proporcionadas pela carne do
mundo. Ainda que se
maravilhe, narcísico, com a sua
imagem refletida na artificial e
plástica superfície reluzente,
resplandecente, desta nossa
sociedade de consumo

II - OS SONS DO SILÊNCIO

E, de repente, quando
menos esperamos (ou talvez
não!), o som surge, distinto,

diverso, diferente. Individual ou
coletivo. Uníssono ou
desafinado. Puro ou confuso,
quando não mesmo estridente.
A toada emerge, naquelas
páginas, natural ou inesperada.
Surpreendente ou desejada. 

São as conversas
profundas e essenciais ou
apenas triviais entre noviços e

frades. Sobre a doutrina da
Ordem de São Francisco ou
acerca das últimas palavras ou
condutas do Papa do mesmo
nome. Sobre os incêndios

florestais ou os fogos imensos e
múltiplos que queimam os
homens e mulheres deste e de
todos os tempos. Sobre a
geringonça governativa ou os
atentados terroristas por essa
civilização ocidental afora.
Sobre as compras a fazer, o
trabalho agrícola a desenvolver
nas hortas, as pregações a
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preparar, as almas a
encomendar, os fiéis a confessar,
os grupos de visitantes a guiar
pelos recantos, meandros e
segredos históricos e religiosos
do Convento. 

São as missas cantadas a
uma ou a várias vozes, comuns
ou litúrgicas, num cântico
cantado que ascende pelas
paredes e colunas da igreja e
desce das alturas sobre cada um
dos crentes e presentes, como se

fosse uma prece ou uma bênção. 
São as canções tocadas em

privado, entre os habitantes
permanentes ou temporários
daquele edifício vetusto de
séculos, onde paira o fantasma
devoto do rei Afonso V, que, por
vezes, é acordado do seu sono
eterno por essa mistura de
sonoridades e culturas, por esse
bater surdo na pele dos
tambores, por esse ritmo
africano que faz vibrar a

atmosfera do espaço envolvente,
por esses outros cantos que se
evolam das mesmas gargantas
que, antes, foram gregorianas.
Porque a música, como a
matemática, é uma das
linguagens cifradas de Deus.       

Mas, que Diabo
(perdão…!), que reboliço é este
afinal, tão contrastante com os
demais ambientes e sons mas
que, ao mesmo tempo,
estabelecem uma tão grande
proximidade connosco? São
ruídos tão civis ou ateus ou
agnósticos ou cristãos como os
dos comuns mortais que somos
todos nós. São os barulhos
habituais de risos e gritos e
pontapés e fintas restolhadas
nas folhas secas e no pó solto do
campo. Joga-se futebol e o jogo,
o convívio, a fraternidade, a
alegria, a diversão estão
também ali. Naquela morada de
homens que são iguais a todos
nós. E que, não obstante, na sua
clausura repetida ou
momentânea, na sua oração
murmurada, na sua conversa
com os santos, pensa, fala, reza
por toda a humanidade.
Jogadores de todas as latitudes.
Pecadores de todas as
longitudes. Ámen.    

(JS)



Há monstros debaixo da minha cama ?
Parte 3

Aterrorizado, naquele preciso momento, Francisco
acreditava-se impotente e cego e mudo e paralisado e... tudo. Um
autêntico farrapo feito num frangalho.

O horror transformara-o num morto-vivo. Não tinha
dúvida alguma que era ele, ali e agora, o tal cadáver que se auto-
identificava. Inquietante e estranha aquela sensação de um morto
ver a escuridão, de conhecer a palavra socorro e ser incapaz de a
uivar... Dantesco!

No entanto, embora paralisado, sentia-se
estremecer... algo como um ligeiro terremoto. Ou seria só ele e as
suas entranhas? De facto, o coração galopava e identificava a
barafunda que lhe ia pelo estômago vazio. Mas aquelas
tremedeiras não provinham de dentro... Senti-as vindas do
exterior, compassadas, pesadas, cada vez mais próximas... Um
monstro singular, estranho e excêntrico se acercava...

E, uma vez mais, o hábito obrigou-o a vasculhar o
olhar por debaixo da cama. Nada! Se estava cego, como poderia ver?
Se os monstros permaneciam por lá, Francisco não enxergava olhos
nem tentáculos nem movimentos estranhos. Nada a não ser aquela
escuridão medonha. E também aquele estremecimento grave,
pesado e compassado continuava. Nada fazia sentido!

A porta do quarto gemeu. E um único olho, de luz mais
intensa, bisbilhotou as dobras e os vincos do cobertor, dos lençóis e
da almofada. Francisco camuflou a cabeça sob os braços e os
calcanhares vincaram-lhe as nádegas. Reprimiu a respiração. Era
uma pedra viva.

Chico, que diabo te aconteceu, monstrozinho? Sentes-
-te bem? Aleijaste-te?
Reconheceu a voz grossa e o foco duma lanterna cegou-o:
Não, Ti João, Estava a sonhar e caí da cama.

Mentiu.



ilustrações Catarina Sapateiro

mesa ao lado, chocalharam uns comentários. Entre copos, o seu pai
(irmão do Ti João), e uns amigos de ocasião comentavam um filme
da Tarde de Cinema da RTP:
Aquela Sofia é um monstro de actriz e de mulher!
Monstro, mesmo monstro, é a espanhola do meu patrão!
Monstro para mim seria uma sueca loira!

Rodou os olhos para o “écran” da TV e não reconheceu
os  monstros que moravam debaixo da sua cama nem tão pouco
alguém parecido com o Ti João. E, ainda por cima, eram monstros-
mulheres... Ah! As mulheres dos filmes também podiam ser
monstros... E também as espanholas e as suecas loiras... Só?

Com a idade, foi-se apercebendo da monstruosidade
da tal Sofia com “ph”, a Loren, das ausências prolongadas do tal
patrão por terras de Espanha e de, um dia, se ter confrontado com
a fuga do pai com uma loira portuguesa a quem, lá por casa,
alcunhavam de “A Burra”.

Os monstros, afinal, tinham sexo, podiam ser loiras de
cabelos lisos e compridos e moravam por aí, sem ser somente
debaixo da sua cama... Sossegava o puto!

E não é que se foi sentindo atraído, fascinado e cego
pela Clarinha, colega de turma, de longos e lisos cabelos loiros que
lhe cobriam as costas até bem abaixo da cintura ou se entrelaçavam
numa trança longa sobre as maminhas? Podia garantir a pés juntos
que de burra, como a outra, não tinha mesmo nada! A Clarinha
nem no escuro o assustava. Bem pelo contrário...

Foi então que, serenamente, desabafou, em surdina,
com o primeiro botão da camisa:

- A Clarinha será um monstro mas nunca dormirá
debaixo da minha cama!

Como explicar ao homenzarrão do tio o terror que
sentia pela escuridão? Como dar a entender que os barulhos
esdrúxulos no meio do escuro eram graves e causadores de horrores
tão agudos? Como contar-lhe, tim-por-tim, a existência de monstros
debaixo da cama, com olhos convertidos em aquários de peixes e
com tentáculos sedutores? Como confessar-lhe que acreditara que o
Ti João fosse mais um dos tais  monstros? Como dar-lhe a entender
que sofria assim desde os 8 anos, ele a quem o buço negro
denunciava o adolescente desengonçado a quem toda a gente
queria oferecer uma “gillette”?

Desenrolou-se e, como uma mola, galgou os ares e
agasalhou-se nos braços quentes daquele monstro tão querido.

O quê? Poderiam os monstros ser amados?
E da surpresa borbulharam suspeitas, dúvidas... Que

confusão pairava por ali.  
Monstro o Ti João? Monstros de carne e osso, sem

morada certa e negra sob a cama? O próprio tio chamara-lhe
monstrozinho, palavra que saboreou e lhe soube a “mon chéri”...
Seria que os monstros existiam mesmo? Seria que nem todos os
monstros aterrorizavam? Seria que  monstros imensos, medonhos
e imundos nos podiam deslumbrar? Poderiam os monstros ser
maravilhas e prodígios? Seriam só homens  ou haveria também
mulheres-monstros? Teriam sexo e cabelos compridos, loiros e
lisos?

No dia seguinte, refeito do cagaço daquela noite,
completamente empanturrado de tantos medos de eternas noites
escuras, bêbado de interrogações e suspeitas de que (não) haveria
monstros debaixo da (sua) cama, contemplou-se, em silêncio.

Recordou-se, então, daquela tarde de sábado,
entretido que estava a ver jogar damas no Café Central quando, da
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o insecticidao insecticida

QUINZE! 

Sim, estão a ver bem.

Q U I N Z E !  

E estamos para durar...

Edição online

Março / Abril

2018
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número vários anónimos,
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e ainda um
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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

FADO ENTESADO

Primeiro como num cochilo

Depois ficou o líquido tíbio  

Até sair cair em singelo fio

Ficar em seco perder o pio  

Entupido foi ao canalizador

Uma algália o aliviou da dor

Mas acharam-lhe um tumor

Que tinha de ir ao cortador 

O clínico advertiu o mocetão

De que podia ficar sem tesão

Homessa! Mas isso é que não

Assim não quero tal operação 

Foi-se embora bem enxofrado

Antes morrer a ficar amputado

Não há macho sem certificado

Não há vida p’ra além do arado

Fiel à decisão não se acovardou 

Nem se arrependeu apoquentou 

A doença o corpo dele costurou 

O ponto cruz a morte arrematou

O enterro não é que foi engraçado

O caixão não conseguia ir fechado

O homem em corno era enxertado 

Pois que mesmo morto ia entesado  



oo insecticidainsecticida

Alice Rey Colaço

Dois amigos estão num bar, quando um deles diz:

- Estás a ver os dois velhos naquela mesa?

- Estou, porquê?

- Daqui a uns vinte anos estamos assim!

O outro olhou e disse:

- Ó Zé, é melhor parares de beber...

Aquilo é um espelho, porra !!! ...

Efeitos
secundários!

.../...



oo insecticidainsecticida

- Não, não, minha senhora… Vista a roupa… Eu só
queria que me mostrasse a sua língua… ! 

Consulta 
médica



oo insecticidainsecticida

O Padre e o bêbado.

Um passageiro toca no ombro de um taxista para lhe fazer uma
pergunta.

O taxista grita, perde o controlo do carro, quase choca com um
camião, sobe o passeio e entra por uma montra dentro partindo
o vidro em pedaços.
Por um momento não se ouve nada dentro do táxi até que final-
mente o taxista diz:
- 'Olhe amigo, não volte a fazer isso nunca mais! Quase que me
matou com o susto!'
O passageiro pede desculpa e diz:
- 'Nunca pensei que fosse assustar-se tanto só porque lhe toquei
no ombro'
Responde o taxista:
- 'O que se passa é que hoje é o meu primeiro dia de trabalho
como taxista'
- E o que é que fazia antes?
- Fui condutor de um carro funerário durante 25 anos'

1º dia de trabalho



oo insecticidainsecticida


