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O meu sentido de humor é o meu sentido 
de amor sem ironia.

adília lopes

Azar mas... Azar mas...
pela pátria lutar.

fernando lemos



FRASQUINHO DE
MAR PORTUGUÊS
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O que é o frasquinho de mar português

O frasquinho de mar português é uma das 
práticas mais recorrentes da Terapia de Repo-
sição de Maresia (trm), que restitui ao corpo a 
substância responsável pela dependência da in-
terpretação colonial e eurocêntrica do mar, do 
embelezamento do processo da colonização por-
tuguesa e de quaisquer outras teorias, crenças ou 
práticas coloniais.

Em termos leigos, o frasquinho de mar portu-
guês funciona como a pastilha de nicotina.
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Como usar o frasquinho de mar português

1. Feche as mãos e inale tranquilamente pelo na-
riz o cheiro forte e característico do mar, contan-
do até quatro.
2. Segure a respiração até sete.
3. Exale completamente pela boca. Ao exalar, 
faça um ou mais sons sibilantes [s, c, ç, x e z], 
como os que se encontra nas palavras imposição, 
sacrifício, massificação, cinismo, cobiça, execu-
ção ou zombaria. Conte, mais tarde, até oito. 
4. Esta foi a primeira das cinco respirações. Inale 
novamente e repita o ciclo três vezes.

Não se esqueça que é imprescindível ter acom-
panhamento médico para iniciar o tratamento. 
Deste modo, você garantirá o bem-estar, a quali-
dade de vida e a saúde de toda a sua família.



BOLA MAPA-MUNDI
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O que é a bola mapa-mundi

A bola mapa-mundi é uma bolinha anti-stress 
com a forma do globo terrestre. Mede sensivel-
mente 5 cm de altura e vem acompanhada de um 
marcador de cor preta.

A dimensão metafórica da bola mapa-mundi 
assenta no desenho tridimensional e simplifi-
cado do mapa-mundo. A metáfora começa nas 
suas próprias mãos, quando, com apenas 5 de-
dos, você aperta e desaperta a imagem do pla-
neta.
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Como usar a bola mapa-mundi

1. Com uma das mãos, abrindo e fechando todos 
os dedos, aperte e desaperte a bola mapa-mundi.
2. Use o marcador de cor preta para circundar o 
antigo império português. Repita portugal é o 
centro do mundo, até acalmar-se. 
3. Poderá também lançar a bola mapa-mundi ao 
ar.
4. Ou chutá-la com um dos pés.
5. Porque, como você sabe, depois da colonização, 
veio o futebol.

Para todas as idades.



ENGENHINHA
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O que é a engenhinha

A engenhinha é a versão colonial da Ginjinha.
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Como usar a engenhinha

Beba a engenhinha como bebe qualquer outro 
licor.

Para todas as idades a partir dos 18 anos.



NOTAS SOBRE A GRANDEZA
DE PORTUGAL QUE NÃO FAZEM
SENTIDO PARA MAIS NINGUÉM

A NÃO SER OS PORTUGUESES
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O que são as notas sobre a grandeza de 
portugal que não fazem sentido para 
mais ninguém a não ser para os portu-
gueses

Inspirado no grande clássico A Arte de Ser Por-
tuguês, de Teixeira de Pascoaes, as notas sobre 
a grandeza de portugal que não fazem 
sentido para mais ninguém a não ser para 
os portugueses são exatamente o que o título 
promete. 

as notas sobre a grandeza de portugal que 
não fazem sentido para mais ninguém a não 
ser para os portugueses não são traduzíveis.
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Como usar as notas sobre a grandeza de 
portugal que não fazem sentido para 
mais ninguém a não ser para os portu-
gueses

1. Leia as notas em voz alta no conforto da sua 
casa.
2. Partilhe as notas com os seus amigos.
3. Memorize as suas passagens favoritas. Impres-
sione os seus amigos declamando algumas delas.
4. Ofereça as notas aos seus mais queridos em 
ocasiões especiais.
5. Leia e debata as notas em grupo.
6. Redija um ensaio em que, com clareza e exati-
dão, faça notar ao seu leitor a evidente e imensa 
qualidade literária das notas.
7. Não se ofenda se alguém de qualquer outra 
nacionalidade não entender a evidente e imensa 
qualidade literária das notas. A culpa não é sua 
nem das notas.
8. Releia.



DescobriMENTOS
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O que são os Descobrimentos

Os Descobrimentos são uma marca de pastilhas 
fabricada pela empresa portuguesa ghgf (Gran-
des Homens, Grandes Feitos). Cada embalagem 
contém setenta e uma pastilhas. 

Para além do sabor original (Mentha Spicata), a 
marca, distribuída pelo continente e ilhas, criou 
recentemente outros sabores. Entre eles: Citrus 
Aurantius, Malum Persicum ou I’ba-ka’ti. Todos 
inventados pelos portugueses no século xvi.
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Como usar os Descobrimentos

Abra a embalagem, selecione uma pastilha, 
chupe.

Para todas as idades.



COCAS PARADOXAL
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O que é o cocas paradoxal

O cocas paradoxal ou o quantos-parado-
xos-queres é um jogo inspirado no jogo tradi-
cional Cocas ou Quantos-Queres e na quantidade 
volumosa, realmente abundante, de paradoxos 
criados ou manifestados por nacionalistas e inte-
lectuais portugueses, descendentes dos grandes 
descobridores.

O cocas paradoxal funciona como o Cocas 
tradicional. Cada número do cocas paradoxal 
corresponde a um paradoxo. 
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1 — “Sou português e nacionalista. Tenho muito 
orgulho do meu país e da nossa História. Em que 
República estamos?”

2 — “É um facto: o homicida proferiu vários co-
mentários racistas antes de assassinar o indiví-
duo, que era negro, mas parece-me extremista 
dizer que isto se trata de um crime racista”.

3 — “A concepção colonial portuguesa do mun-
do pertence ao nosso grandioso passado”.

4 — “Apesar de o crime ser evidentemente ra-
cista, a questão não reside aí. E vou explicar-vos 
agora por que razões [lista de razões desconecta-
das com o crime e exclusivamente relacionadas 
com a experiência do sujeito da enunciação que, 
obviamente, não é negro]”.  

5 — “Sou português, logo sou branco”.

6 — “A exploração colonial portuguesa, antiga 
e tardia, era harmoniosa e agradável, apesar de 
todo o sistema assentar na disposição e divisão 
hierárquica e legalmente prescrita das três raças: 
portugueses, indígenas e negros”.

7 — “O colonialismo benigno dos anos 60”.
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8 — “A luta antirracista e a luta anticolonial são 
as responsáveis pela ascensão da extrema-direita 
racista e colonial”.

9 — “A urgência dos trabalhos forçados infligi-
dos pelos portugueses nas comunidades indíge-
na e negra é coerente com as necessidades da sua 
época, porque o seu propósito era civilizacional”. 

10 — “Volta para a tua terra”.
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Como usar o cocas paradoxal

1. Associe a cada um dos números um paradoxo.
2. Enquanto segura o cocas paradoxal, per-
gunte ao seu amigo: 

— quantos queres?

3. Abra e feche o cocas paradoxal de acordo 
com o número que o seu amigo escolher.
4. Leia, em voz alta, o paradoxo para o seu amigo.
5. Discuta com o seu amigo o(s) significado(s) 
do paradoxo.
6. Entregue o cocas paradoxal ao seu amigo.
7. O seu amigo deverá repetir o mesmo processo.
8. Poderá também jogar ao cocas paradoxal 
com mais de um amigo.

Para todas as idades a partir dos 6 anos.



NAVECA
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O que é a naveca

Uma caneca para navegadores!

As navecas são sublimadas. A imagem não des-
casca e não sai. Podem ir ao micro-ondas, lava-
-louças e servir líquidos frios ou quentes.

Decoração feita artesanalmente em porcelana 
branca importada 
Capacidade: 350 ml
Altura: 9,5 cm 
Diâmetro exterior: 8,3 cm 

As navecas são produzidas por fototransferên-
cia digital. 

Ótima qualidade e durabilidade.

A naveca é uma peça de arte digital de última 
geração.
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Como usar a naveca

Use a naveca como qualquer outra caneca.

Para todas as idades.

 



BANQUINHO RACIAL
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O que é o banquinho racial

O banquinho racial é uma peça de mobiliário 
colonial e a base de um exercício fundamental-
mente psicológico. 

O banquinho racial deve ser usado na eventu-
alidade de cruzar-se com um ou mais membros 
das comunidades das ex-colónias portuguesas.
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Como usar o banquinho racial

1. Ao cruzar-se com um ou mais membros das 
comunidades das ex-colónias portuguesas, posi-
cione o banquinho e suba para cima dele.
2. Desça do banquinho assim que o contacto 
com um ou mais membros das comunidades das 
ex-colónias portuguesas terminar.

Não se recomenda o uso do banquinho racial 
em situações de contacto com um ou mais mem-
bros dos países do norte.

Para todas as idades.



CONFORTINHO UNIVERSAL
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O que é o confortinho universal

O confortinho universal ou o catequismo 
aristotélico é um movimento filosófico que 
assenta num conjunto de dez máximas inspirado 
em Aristóteles e em algumas das associações bí-
blicas que justificaram o processo colonizador e 
civilizacional das ex-colónias. 

O movimento filosófico surgiu em Lisboa nos 
anos trinta e parte do princípio de que o mundo 
se rege pelas máximas formuladas pelos gran-
des pensadores do século xv ao século xviii e 
executadas pelos missionários da fé católica nas 
províncias ultramarinas. Os seus fundadores e 
praticantes são conhecidos pela sua persistência, 
inocência, autoritarismo e talento para omitir 
tudo o que põe em causa, de modo muito evi-
dente, as suas próprias crenças.

O confortinho universal assenta, como o 
nome indica, numa ideia de conforto. Esta ideia 
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de conforto é, porém, entre todas as manifesta-
ções do movimento, a única que não se baseia 
num mote universalista. Uma pequenina con-
tradição que pode ser facilmente ofuscada pela 
grandeza das máximas:

1. O Homem é um animal político.

2. O animal não é Homem, logo não é político.

3. O Homem político tem alma.

4. O animal não é político, logo não tem alma.

5. O Homem político é o Homem civilizado.

6. A alma é só uma: a alma do Homem civiliza-
do.

7. O Homem selvagem não é civilizado, logo não 
tem alma.

8. Estas máximas foram criadas pelos Homens 
civilizados e devem ser praticadas por todos ho-
mens, Civilizados ou selvagens.

9.  A alma do Homem civilizado é imortal.
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10. A imortalidade, que parte em primeiro lugar 
de uma ideia de fama e reconhecimento social, per-
tence exclusivamente aos Homens civilizados.
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Como usar o confortinho universal

1. Comece por memorizar as máximas.
2. Aplique sempre que for conveniente a teoria 
do confortinho universal.
3. Mais do que aplicar as máximas originais, é es-
sencial adaptar a dinâmica absolutista, contradi-
tória e insuficiente das premissas do conforti-
nho universal a qualquer debate ou discussão. 
Por exemplo:

Todos os Portugueses são Homens civilizados.
Os Homens civilizados são antirracistas.
Logo, todos os Portugueses são antirracistas.

4. É igualmente fundamental repetir de modo 
obsessivo as premissas até conduzir à exaustão 
os que se opõem a si e às suas ideias.  



HISTÓRIAS DE EMBALAR
E OUTROS CONTOS INFANTIS
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O que são as histórias de embalar e ou-
tros contos infantis

As histórias de embalar e outros contos 
infantis são um conjunto de narrativas que têm 
como propósito central adormecer os seus filhos 
e ensinar os princípios coloniais aos leitores ou 
ouvintes de mais tenra idade.

A melancia

Era uma vez uma formiga que vivia no formi-
gueiro com as suas amigas formigas.

As formigas têm superpoderes, porque con-
seguem transportar alimentos muito maiores e 
mais pesados do que elas mesmas. As formigas 
usam estes superpoderes para acumular alimen-
tos e sobreviverem a qualquer intempérie ou im-
previsto.

Um dia, a formiga sugeriu às suas amigas 
formigas que transportassem uma melancia. A 



49

cigarra, que era vizinha das formigas, ouviu a 
sugestão com grande interesse e correu muito 
depressa até ao campo das melancias. Quando lá 
chegou, escondeu-se atrás de um arbusto e espe-
rou pacientemente.

As formigas chegaram um pouco depois e, de 
modo muito organizado, começaram a carregar, 
com habilidade e destreza, uma das melancias. 
Era gigante, redonda e sumarenta. 

A cigarra acompanhou, com discrição, o car-
reiro das centenas de formigas que transporta-
vam aquele delicioso fruto. Um pouco antes de 
as formigas chegarem ao formigueiro, a cigarra 
correu até à casa das suas amigas cigarras e in-
cluiu-as no plano malvado: roubar a melancia às 
formigas e comê-la sem fazer o mínimo esforço! 
As suas amigas cigarras acharam esta ideia muito 
boa.

Assim que as formigas se aproximaram do 
formigueiro, as cigarras saltaram dos arbustos:

— Essa melancia é nossa!
E, sem hesitar, levaram a enorme melancia 

para as suas casas. As formigas foram apanhadas 
de surpresa e, enfurecidas, gritavam enquanto as 
cigarras corriam e desapareciam na imensidão 
da floresta:

— Mas nós é que a carregamos! Devolvam-
na, devolvam-na! Morreremos de fome!
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As cigarras nunca responderam. Gulosas, co-
meram toda a melancia até ficarem muito gordas 
e viveram felizes para sempre.
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Como usar as histórias de embalar e ou-
tros contos infantis

1. Leia expressivamente as histórias de emba-
lar e outros contos infantis aos seus filhos, 
um pouco antes da hora de dormir.
2. Se questionado pela criança sobre o(s) signi-
ficado(s) ou incoerência das narrativas, volte a 
repetir incessantemente a frase em questão.

Para idades entre os 2 e os 10 anos.



A INDIFERENÇA
DO OCIDENTE
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O que é a indiferença do ocidente

a indiferença do ocidente ou a cegueira 
pontual é, além de uma técnica artística, aplicá-
vel a um conjunto variado de situações. Baseia-se 
sobretudo numa questão de perspectiva e inspi-
ra-se nos desenhos, ilustrações, estátuas, grupos 
escultóricos, monumentos e primeiras fotogra-
fias feitas pelos grandes colonizadores portugue-
ses com o objetivo de retratar as comunidades 
originárias das colónias.

a indiferença do ocidente é, por outras pa-
lavras, um sistema visual e imaginário que tem 
como objetivo promover uma visão total e tota-
lizante do mundo ao apostar essencialmente em 
duas abordagens: 

1. Focar o estritamente positivo.
2. Focar o estritamente negativo. 
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Sem nunca esclarecer ou explicar por que razões 
o positivo ou o negativo são, respectivamente, 
positivos ou negativos e, claro está, sem ser ne-
cessariamente rigoroso. Em suma, o bom asse-
melha-se ao que o inventa e difunde através dos 
desenhos, ilustrações, estátuas, grupos escultóri-
cos, monumentos e fotografias e o mau corres-
ponde ao que não se assemelha ao que o inventa 
e difunde.

A falta de esclarecimento ou rigor são duas das 
bases desta estrutura visual e imaginária de po-
der, que se manifesta em termos gerais e com-
plexos, a partir de um conceito universalista de 
História, e em termos particulares e detalhistas 
(o modo como se olha, por exemplo, para uma 
paisagem. A narrativa contamina o olho). 

A exageração ou radicalização d’a indiferen-
ça do ocidente ou cegueira pontual cor-
responde, nos dias de hoje, ao apagamento dos 
limites entre positivo e negativo ou à viralidade 
das imagens. A imagem mais viral é também a 
mais verdadeira.  





57

Como usar a indiferença do ocidente

1. Você já a usa. Só não tinha, muito provavel-
mente, um nome para ela.

Para todas as idades.



CARAVELAS
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O que são as caravelas

Se você gosta de ambientes com leves pontos de 
luz, as caravelas, velas aromáticas coloniais, 
são uma excelente opção. Servem tanto para ilu-
minar como para decorar a sua casa. Dão, além 
disso, um toque charmoso e romântico ao am-
biente. 

Um item espiritual de baixo custo da marca era-
gâmica.

Cada uma das caravelas foi decorada com o ros-
to de um grande navegador português e a cada 
navegador português foi associado um aroma. A 
escolha de cada um dos perfumes foi inspirada 
pela área geográfica descoberta pelo navegador 
correspondente.

pedro álvares cabral: tabaco ou abacaxi.
infante d. henrique: melancia.
afonso de albuquerque: noz moscada, canela 
ou pimenta.
diogo cão: malagueta.

As caravelas são um objeto económico. Não des-
perdiçam energia.
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Como usar as caravelas

1. Existem várias maneiras de utilizar decorativa-
mente as caravelas. Pode colocá-las em gaio-
las suspensas, lanternas de diferentes tamanhos, 
castiçais de formatos variados, copos, vasos e 
candelabros. Pode, além disso, combiná-las com 
outros objetos decorativos: tecidos, plantas ou 
frutas. 
2. As caravelas são objetos muito versáteis e 
adaptáveis a qualquer lugar (áreas internas, ex-
ternas e varandas). Pode optar igualmente por 
usá-las na decoração de datas festivas ou mo-
mentos especiais, como o Natal, aniversários, 
casamentos e outras ocasiões marcantes e temá-
ticas.
3. Acenda a sua caravela e relaxe. 

Para maiores de 18 anos de idade.



PIONEIROS
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O que são os pioneiros

Coleção de pins, adornos de pequeno tamanho, 
prendedores ou alfinetes com vários símbolos da 
grandeza dos portugueses composta por vinte e 
cinco imagens diferentes.
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Como usar os pioneiros

Desaperte o alfinete, perfure cuidadosamente o 
tecido ou material a ser decorado, aperte o alfi-
nete e pavoneie-se.

Os pioneiros podem adornar qualquer peça de 
vestuário, mochila, saco ou bolsa.

Recomendado para todas as idades a partir dos 
5 anos.



DISCO RISCADO
LUSITANÍSTICO
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O que é o disco riscado lusitanístico

O disco riscado lusitanístico (drl) ou a 
história como eu acho que ela foi é um clás-
sico da pedagogia da repetição.

O drl reforça a versão histórica do colonizador e 
assemelha-se a um exercício de mnemónica.

Reúne seis faixas imprescindíveis:

1. quando portugal descobriu o mundo...
2. a grandeza do nosso passado
3. o que fizemos não foi assim tão mau!
4. a colonização espanhola foi muito pior!
5. o futuro do nosso império cristalino
6. blah, blah, blah
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Como usar o disco riscado lusitanístico

1. Reproduza o drl no seu leitor cd-rom.
2. Recoste-se para escutar as seis faixas mencio-
nadas anteriormente.
3. Relaxe e aprenda.

Para todas as idades.



REMENDO IMPERIAL
PERSONALIZADO
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O que é o remendo imperial personalizado

Fabricado especialmente para homens e perfeito 
para decorar a roupa, o remendo imperial per-
sonalizado foi criado para servir um dos pro-
pósitos centrais da lógica colonial: tapar buracos. 
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Como usar o remendo imperial personali-
zado

O remendo imperial personalizado pode 
ser aplicado pela sua mulher, mãe ou irmã com 
o ferro de engomar, reminiscência metafórica do 
ferro de marcar, em qualquer parte da(s) sua(s) 
peça(s) de roupa. 

Para rapazes e homens de todas as idades.
 



ELIXIR
REVELAÇÃO DIVINA
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O que é o elixir revelação divina

O elixir revelação divina é uma preparação 
líquida dissolvida em álcool com substâncias 
aromáticas, medicamentosas e terapêuticas.

Inspirado na versão de Eusébio de Cesareia, o 
elixir revelação divina recupera e materia-
liza, além do famoso Milagre de Ourique, outra 
narrativa cara à grande cultura portuguesa. Con-
ta Cesareia que, a 28 de Outubro de 312, um pou-
co antes da Batalha da Ponte Mílvia, o imperador 
Constantino Magno viu uma cruz acima do sol. 
A imagem da cruz, formada pelas duas primei-
ras letras gregas do nome de Cristo, Chi e Rho 
(ver logótipo do elixir revelação divina), foi 
mais tarde associada à frase latina que Deus terá 
dito a Constantino Magno, “In hoc signo vinces”, 
do grego ἐν τούτῳ νίκα (en touto nika), que, em 
português, significa “com este sinal vencerás”. A 
frase foi, além disso, pintada nos escudos dos sol-
dados de Constantino i que, depois de receber 
este sinal altíssimo, venceu esmagadoramente o 
inimigo.
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Foi na versão de Cesareia, que inspiraria também 
a estória do milagre de Tolbiac, que, entre muitos 
outros homens valorosos, o talentoso poeta por-
tuguês Luís de Camões se inspirou para escrever 
sobre o conhecido “Milagre de Ourique”: “Quan-
do na cruz, o filho de Maria,/ Amostrando-se a 
Affonso o animava” (estância 45, Canto iii, Os 
Lusíadas).

A vitória dos cristãos sobre os mouros revelou-se 
tão absoluta que foi dela que D. Afonso Henri-
ques partiu para autoproclamar-se Rei de Portu-
gal.

A autoproclamação, que marca o início da inde-
pendência do reino de Portugal, anteciparia tam-
bém o começo de uma dinâmica autoproclamati-
va colonialista de dimensão celestial: “Aos infiéis, 
Senhor, aos infiéis,/ E não a mi, que creio o que 
podeis’”.

O elixir revelação divina proporcionar-lhe-á 
as mais variadas alucinações de extensão célica.
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Como usar o elixir revelação divina

1. Beba o elixir revelação divina em dias 
mais tensos.
2. Beba o elixir revelação divina num lugar 
confortável e privado, como a sua casa, garagem 
ou escritório.

Recomendado para todas as idades a partir dos 
18 anos.



FIEL DA BALANÇA
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O que é o fiel da balança

O fiel da balança é uma tecnologia, modus 
vivendi e operandi que relativiza a gravidade ou 
intensidade de uma ou mais tomadas de posição 
que questionam a estrutura do poder colonial, 
imperial e aristocrático.

O fiel da balança parte sempre do princípio 
de que pelo menos uma das partes da discussão é 
negativamente ideológica, extrema ou extremista 
e, precisamente por partir desse princípio, o fiel 
da balança minimiza, reduz ou humilha a par-
te ou partes em questão. 

O fiel da balança é, aos olhos da estrutura do 
poder colonial, imperial e aristocrático, sensato, 
razoável e lógico. 

O esqueleto argumentativo do fiel da balança 
destaca-se pela simplicidade e consiste em fazer 
ver ao oponente que o que o oponente manifesta 
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não passa de uma sensação, desvario, exageração 
da realidade ou de o resultado infeliz do seu ca-
ráter duvidoso e mal-agradecido. 
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Como usar o fiel da balança

Há várias estruturas frásicas que podem resumir 
a dinâmica argumentativa e condescendente do 
fiel da balança. Para aplicá-las a qualquer con-
versa basta:

1. Repeti-las com ânimo e sem justificação. 
2. Não empatizar, em nenhum ponto ou nível, 
com a situação do(s) seu(s) oponente(s).
3. Falar de si próprio, desviando assim o centro e o 
propósito do diálogo, porque algo parecido (mas 
nunca o mesmo), tão ou mais grave (na verdade, 
nunca tão ou mais grave) lhe aconteceu a si.
4. Comparar os argumentos do(s) seu(s) oponen-
te(s) a laivos de loucura, histeria ou insanidade 
temporária e tirar partido, ao mesmo tempo, do 
género, raça ou orientação sexual do(s) seu(s) 
oponente(s).
5. Interpretar a dor, zanga e insubordinação do(s) 
seu(s) oponente(s) não como o resultado direto 
de séculos ou décadas de opressão, mas como um 
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dos sintomas óbvios de ingratidão ou extremismo 
ideológico. 
6. Fazer equivaler os extremos e, desse modo, 
negar a diferença primária entre um motivo ou 
movimento opressivo e qualquer fenómeno so-
ciocultural, literário ou artístico que resista e 
combata o referido motivo ou movimento opres-
sivo.

O fiel da balança nunca é, aos olhos do fiel 
da balança, ideológico ou extremista. 

Apesar de ninguém saber ao certo de onde vem 
a tão grande autoridade conferida ao fiel da ba-
lança, ele é parte fulcral da cultura de opinião.

Para todas as idades.



NARCÍSICA
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O que é a narcísica

A narcísica é uma bacia metálica e um objeto 
facilmente transportável. 

Os mais céticos dirão que este exercício de amor 
próprio poderia ser executado de forma mais sim-
ples com o auxílio de, por exemplo, um espelho 
ou câmara fotográfica. A narcísica garantir-lhe- 
-á, porém, uma experiência mais tradicional e au-
têntica. 

Há vários tipos de narcísicas, que variam em 
cor. 



89

Como usar a narcísica

1. Disponha a narcísica numa superfície plana.
2. Coloque entre 400 a 480 ml de água na narcí-
sica.
3. A narcísica refletirá a sua imagem em poucos 
segundos.
4. Use a narcísica com moderação, intercalando 
esta atividade com outras. 

O uso excessivo da narcísica pode causar crises 
emocionais agudas.

Para todas as idades a partir dos 5 anos.



POEMÁRIO

Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas dos colonizados!
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O que é o poemário. sobre a alma peregrina

Conjunto de poemas de qualidade duvidosa sobre a 
alma peregrina portuguesa.



93

Como usar o poemário. sobre a alma pere-
grina

1. Perfeito para saraus literários e sessões tradicio-
nais de poesia.
2. Presta-se naturalmente à má leitura em voz alta: 
hiperbólica, arrítmica e caricatural.

Para todas as idades a partir dos 6 anos.



COLÓNIA
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O que é a colónia

A colónia é a versão colonial portuguesa do 
Monopólio. Capaz de destruir as melhores ami-
zades e ser efetivamente a origem de brigas ace-
sas entre os participantes, a colónia continua a 
ser jogada por milhões de pessoas em Portugal e 
outros lugares.

O objetivo do jogo consiste em reconstruir o im-
pério geográfico, religioso e espiritual português 
e evitar a perda dos territórios. Ao contrário do 
Monopólio, não há perdedores. 

A colónia é um jogo de vencedores.

A duração do jogo depende inteiramente do grau 
da dedicação dos participantes.
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Como jogar a colónia

1. Estabeleça a ordem das jogadas dos participan-
tes a partir do sentido dos ponteiros do relógio.
2. Ao contrário do Monopólio, a colónia não 
inclui dados. Cada participante decide quantos 
territórios pretende avançar.
3. Depois de avançar x territórios e parar num 
território à sua escolha, o jogador deve gritar 
bem alto: 

é meu!

4. O jogo termina quando todos os territórios es-
tiverem sob o domínio dos participantes.

Para todas as idades a partir dos 5 anos.



MUSEU PARA ONDE 
VÃO TODAS AS

COISAS FASCISTAS
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O que é o museu para onde vão todas as 
coisas fascistas

O museu para onde vão todas as coisas fas-
cistas é uma maquete de colorir, indicada para 
os que sofrem de apdm (Ansiedade Provocada 
pelo Processo de Descolonização Mental), e uma 
das utopias arquitetónicas formuladas pelos apa-
niguados do regime salazarista e descendentes 
da valorosa raça lusa.

O museu para onde vão todas as coisas 
fascistas foi inspirado pela sequência infeliz 
de acontecimentos que envolvem a disposição, 
deterioração e circulação da estátua de Oliveira 
Salazar em Maputo.

A estátua em que o grande ditador português 
exibe as insígnias da Universidade de Coimbra 
foi construída com o propósito de decorar e en-
grandecer a entrada do Liceu Salazar (ou Josina 
Machel). Conta-se que, devido à insurreição do 
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povo colonizado maputense, a cabeça do hon-
rosíssimo António de Oliveira Salazar explodiu 
lá pelos idos de 1960. O império não demorou 
muito a substituir a estátua decapitada por uma 
nova versão, idêntica à anterior, esculpida em 
bronze e ligeiramente mais pequena. Contudo, 
depois da revolução portuguesa, a estátua foi 
transladada para um canto ignorado da cidade 
de Maputo e, hoje, um dos símbolos máximos da 
força lusa encara triste e desonradamente a pare-
de de um edifício comum.

A maquete de colorir museu para onde vão to-
das as coisas fascistas foi criada com o pro-
pósito terapêutico de apaziguar e entreter os que 
reagem com perplexidade, angústia e ansiedade 
a episódios como este, ao degolamento, vanda-
lismo e zaragata bombástica ocorridos em Santa 
Comba Dão nos anos 70 pós-revolução, a objetos 
artísticos como a célebre e terrível fotografia de 
Eduardo Gageiro, em que um soldado remove o 
retrato do grande líder das paredes do edifício da 
pide, ou à dura e irreversível descoberta de que o 
passado é passado.

O museu para onde vão todas as coisas fas-
cistas é a versão colonial do cemitério para 
onde vão todas as coisas fascistas.



102

O uso do museu para onde vão todas as coi-
sas fascistas não requer acompanhamento mé-
dico.
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Como usar o museu para onde vão todas 
as coisas fascistas

1. Poderá colorir a maquete com marcadores, lá-
pis de cor, lápis de cera ou, se quiser ousar o ma-
nejo de materiais mais atrevidos, aguarelas. 
2. Pense no museu para onde vão todas as 
coisas fascistas como o espaço imaginário que 
acolheria, num universo paralelo, os símbolos 
escultóricos e pictóricos de uma narrativa e ar-
cabouço nacionalistas, atrozes e profundamente 
violentos.

Para todas as idades.



SALVADOR, O BARQUINHO
MOVIDO A BALÃO
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O que é o salvador, o barquinho movido 
a balão

O salvador, o barquinho movido a balão, 
é um brinquedo educativo e foi construído para 
simular a transferência dos barcos de um lado do 
mar para o outro.

É feito de madeira e pode ser usado na banheira, 
no lavatório ou na piscina. 

O salvador põe em prática a famosa terceira Lei 
de Newton. Quando o fluxo de ar é libertado, o 
balão empurra o ar para trás e o ar, por sua vez, 
empurra o balão para frente. Pelo facto de o ba-
lão estar preso ao barco, o barco acompanha o 
movimento do balão.
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Como usar o salvador, o barquinho movi-
do a balão

1. Materiais necessários: um barco, um balão e 
uma bandeirinha.
2. Coloque a bandeirinha no barco.
3. Coloque o balão nos lábios, inspire, sopre até o 
balão ficar cheio de ar.
4. Coloque o gargalo do balão no barco.
5. Coloque o barco na água.
6. Siga com o olhar o percurso do salvador. 
Deus está nas pequenas coisas. 

Para todas as idades.



RACE CARD
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O que é a race card

A race card é uma app de grande utilidade 
desenvolvida por movimentos neocoloniais e 
tecnológicos recentes. O seu propósito asseme-
lha-se ao propósito da ferramenta de tradução 
Google Translate. 

Foi criada com o objetivo de extinguir os episó-
dios de grande constrangimento e confusão que 
os descendentes dos grandes descobridores por-
tugueses vêm enfrentando em países do Norte, 
quando, ao tentarem explicar que são brancos, se 
deparam com certas barreiras linguísticas e, so-
bretudo, categorizações erróneas com respeito à 
sua cor de pele.

A race card traduz em pouquíssimos segundos 
a frase eu também sou branco para mais de 
quinze línguas, o que diminui consideravelmen-
te as falhas de comunicação entre os primeiros e 
os membros das comunidades do grande hemis-
fério Norte.



111

A race card não se responsabiliza por nenhu-
ma reação negativa dos membros das comuni-
dades do grande hemisfério Norte relativamente 
à categorização racial dos grandes descendentes 
dos descobridores portugueses.

Quando viajar, leve sempre a sua race card 
para garantir os privilégios do seu estatuto e evi-
tar confusões relativas ao seu aspecto.
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Como usar a race card

1. Instale o aplicativo no seu aparelho eletrónico.
2. Assim que completar a instalação da race 
card, redija a frase eu também sou branco e 
selecione a língua para a qual deseja vertê-la.
3. Aguarde entre 2 a 5 segundos.
4. No caso de não conseguir pronunciar a tra-
dução oferecida pela race card, partilhe o ecrã 
com o seu interlocutor. Ele certamente entendê
-la-á.

Para todos aqueles que acreditam ser brancos in-
dependentemente do contexto geográfico e cor-
roboram o achado ilusório que é a universalida-
de da raça biológica.



BILHETE PARA O TOUR 
VOCAÇÃO ATLÂNTICA
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O que é o tour vocação atlântica

O tour vocação atlântica ou a única ex-
periência histórica que eu quero que você 
tenha é um tour interativo que reconstrói a fan-
tástica odisseia dos navegadores portugueses.

O tour está dividido em dezanove secções.

1. a bordo
2. intentos, inventos e tormentos
3. mundos ao mundo ou mundo aos mundos
4. coberta da nau
5. estaleiro naval 
6. partida do porto
7. lisboa
8. norte de áfrica ou o azar dos que lá vi-
viam
9. conquista de ceuta ou o início do tráfi-
co negreiro
10. quem é o mais tenebroso?
11. quais tormentas, exatamente?
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12. áfrica negra, rapto, assassinato, saca-
nagem
13. o tropical — mas o que é tropical?
14. índia e as atrocidades
15. timor e china e as atrocidades
16. macau e as atrocidades
17. japão e as atrocidades
18. brasil e as atrocidades
19. loja sphera mundi, onde você poderá 
gastar inutilmente o seu dinheiro
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Como usar o bilhete para o tour vocação 
atlântica

1. Guarde o seu bilhete para uma ocasião espe-
cial.
2. Poderá fazer o tour vocação atlântica so-
zinho ou na companhia da sua família.
3. Experiência altamente emocional. Leve lenços. 

Para todas as idades. 



CAVAQUEIRA



121



122

O que é a cavaqueira

A cavaqueira é um vinil que reúne alguns dos 
melhores hits do movimento moderno colonial 
a que alguns portugueses se referem como cava-
quismo.

Algumas passagens da cavaqueira

“Os nossos livros escolares seguem os Desco-
brimentos portugueses em África até Vasco da 
Gama e depois transferem a sua atenção, com-
preensivelmente, penso eu, para Colombo e o 
continente norte-americano. O resto dos Desco-
brimentos são largamente ignorados.”

“O que há de melhor nos Portugueses é te-
rem mostrado ao Mundo que não há povos me-
lhores do que outros. Partimos da Europa, mas 
estivemos — e estamos — em todos os lugares 
do Mundo. Nesses lugares, nunca alimentámos 
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a pretensão de nos afirmarmos como “melho-
res” ou “superiores” em face daqueles que nos 
acolhem. Por isso, fomos capazes de criar novos 
mundos, mais do que os descobrir.” 

“Em nós, Portugueses, o génio da universa-
lidade convive com a virtude da humildade. É 
frequente glorificarmos o passado, desdenhan-
do o presente. Esquecemo-nos, porém, o que o 
presente deve ao passado e que o passado, por 
sua vez, é exatamente isso: um tempo que não 
regressa.

Mais do que vivermos mergulhados na nos-
talgia de um passado que nunca existiu, devemos 
olhar e atuar no presente com sentido de futu-
ro. Assim, conseguiremos tornar-nos melhores 
como Povo, mantendo-nos iguais àquilo que 
sempre fomos: Portugueses.

Não somos melhores nem piores, somos Por-
tugueses.”

“A nossa presença na União Europeia e a nos-
sa ligação especial ao mundo lusófono reforçam-
se uma à outra. Quanto maior for o nosso en-
volvimento na construção europeia, maior será 
o nosso interesse em reforçar a ligação com o 
mundo lusófono. Porque essa relação muito es-
pecial faz-nos ganhar espaço de negociação den-
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tro da União Europeia. Nós já somos vistos na 
União Europeia como o país que não pode deixar 
de ser ouvido quando estão em causa problemas 
em África.”

“— Acha que as feridas da guerra sararam 
definitivamente? Guerra onde, aliás, participou...

— Completamente! Outros países que foram 
potências colonizadoras têm dificuldade em en-
tender isto. Quando explico a Chefes de Estado 
ou membros de Governo que as nossas relações 
com Angola, Moçambique, Cabo Verde, São 
Tomé e Timor-Leste são excelentes e que os trau-
mas do tempo da guerra estão totalmente ultra-
passados, eles têm dificuldade em entender. Isto 
mostra que a nossa colonização foi diferente. Le-
vámos tempo a reconhecer o direito à autodeter-
minação. Mas o Português sempre teve capaci-
dade de lidar com outros povos e outras culturas. 
Foi diferente, por exemplo, do que se passou com 
a colonização inglesa.”
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Como usar a cavaqueira

1. Coloque o vinil num gira-discos.
2. Sente-se ou recoste-se preferencialmente num 
sofá ou cadeirão. 
3. Em dias mais animados, dance ao som da ca-
vaqueira.
4. Relaxe e aprenda.



PULSEIRA HOMOAFETIVA
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O que é a pulseira homoafetiva

A pulseira homoafetiva é um símbolo do 
companheirismo, lealdade desvairada e apoio 
mútuo que existem entre alguns homens, hete-
rossexuais ou não, e que exclui logicamente as 
mulheres e, em alguns casos, os homens trans-
género nas mais variadas situações; incluindo 
as de grande violência para com as duas últimas 
comunidades. 

Este tipo de homoafetividade parece partir de 
duas ideias centrais: 1. a de que as mulheres de-
vem ter uma função ou sentido de propriedade 
para o homem com quem estabelecem alguma 
relação afetiva; 2. a de que a homoafetividade es-
tabelecida entre dois ou mais destes homens jus-
tifica, de modo automático e natural, a proteção 
de qualquer um dos seus membros pelos seus.  

Estas relações de afeto remontam até aos primei-
ros tempos da dinâmica colonial, em que os ho-
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mens se uniam para conquistar as terras que, em 
qualquer contexto e circunstância, eram mencio-
nadas no feminino e definidas pela sua feminili-
dade. Por outras palavras, uma oposição violen-
ta e clara entre um grupo másculo de homens 
e as terras intocadas e virgens que, por direito 
e primazia, lhes pertenciam e que, expectantes, 
aguardavam ser conquistadas. A par delas, todas 
e todos os que lá também viviam.

O mesmo tipo de afetividade, em que homens 
perdoam e protegem homens que violentam ter-
ras e mulheres, também segue e explica as bases 
da cultura do génio. Houve já e há ainda mui-
tos génios ou heróis no mundo e, como é lógico, 
todos eles foram ou são homens. Isto só aconte-
ceu devido às enormes vantagens trazidas pelo 
sistema eficiente da homoafetividade: homens 
apoiando-se mutuamente até à genialidade reco-
nhecida de algum deles.
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Como usar a pulseira homoafetiva

1. Compre duas ou três. Uma para si e outra para 
o(s) seu(s) amigo(s).

Para meninos e homens de todas as idades.
 



PORTA-GAMA
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O que é o porta-gama

O porta-gama faz parte da coleção Porta-Des-
cobridores*. É um item essencialmente decora-
tivo.

*Esta coleção inclui o Porta-Eanes, o Porta-Cabral e o 
Porta-Cão. 
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Como usar o  porta-gama
 
1. Inclua o  porta-gama  no conjunto das suas 
chaves.

Para todas as idades a partir dos 5 anos.



COITADINHO
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O que é o coitadinho

A estátua do coitadinho está intimamente liga-
da à supracitada cultura do génio e a objetos 
que, como a narcísica, preservam e exaltam o 
narcisismo. Assenta na hiperbolização da dor ou 
desconforto próprios em relação à dor ou des-
conforto de outrem.

O coitadinho é uma homenagem às mágoas 
e queixas que os grandes colonos portugueses 
manifestaram entre os séculos xvi e xix e que 
diziam exclusivamente respeito ao ambiente 
anómalo e enfermo das colónias. 

Os queixumes e lamentações de homens valoro-
sos como Alexandre Rodrigues Ferreira em rela-
ção à Amazónia, onde os portugueses, apesar da 
sua constituição forte, contraíram variadíssimas 
doenças; aos sertões, onde os povos originários 
se escondiam e muitos portugueses morreram; 
ou a Angola e o seu conhecido clima patológico, 
partem da teoria hipocrática do balanço dos hu-
mores do corpo. Ares, águas e lugares.
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Como usar o coitadinho

1. Disponha o coitadinho onde quiser. Ele re-
cordá-lo-á dos enormes obstáculos, trabalhos e 
estorvos que os seus antepassados enfrentaram 
em terras de terceiro mundo.
2. Aplique à vida prática a teoria da vitimização 
que inspirou a feitura e distribuição da estátua do 
coitadinho pelo continente e ilhas.

2.1. Selecione dois termos.
2.2. Hiperbolize o termo que lhe diz respeito 

ou que diz respeito aos que você quer evidente-
mente beneficiar. 

2.3. Minimize ou omita os tormentos do se-
gundo termo.

2.4. Repita ou exagere a hipérbole com ex-
pressividade sempre que tiver oportunidade.

Para todas as idades a partir dos 6 anos.



MANUAL DA LÍNGUA
DE CAMÕES

A pátria onde Camões morreu de fome 
mas onde todos escrevem como Camões!
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O que é o manual da língua de camões

O manual da língua de camões é um livrinho 
fundamental. Foi feito para todos os nativos do 
Português com o objetivo de cimentar um enten-
dimento extenso e correto da Língua Portuguesa.

As pequenas incongruências do dia a dia ou até 
mesmo os períodos em que a sua produção di-
minui representam um desafio para manter uma 
conduta linguística perfeita. Deste modo, é mui-
to importante manter-se por dentro das regras e 
convenções do nosso idioma.

Outro dos problemas é a liberdade e imenso 
perfil criativo com que as comunidades das ex-
colónias portuguesas parecem encarar a Língua 
Portuguesa. 

Apesar de todos os países terem como língua 
oficial a portuguesa, o facto é que, por exemplo, 
os brasileiros incorporaram à língua de Camões 
algumas diferenças (muitas vezes provenientes 
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dos autóctones ou outros colonizadores), nem 
sempre vistas com bons olhos pelos portugueses.
Por isso, alguns imigrantes brasileiros em Por-
tugal referem já ter ouvido, de professores uni-
versitários, que o português que falam não é o 
correto. 
Se estes imigrantes — e isto aplica-se, também, 
aos angolanos, moçambicanos ou cabo-verdia-
nos — escolheram ir para Portugal devem fazer 
um esforço para se adaptarem à grande língua 
que lá é falada.

Como se sabe, em Portugal desaguaram todas as 
migrações europeias e a História de séculos de 
contactos e colonização em mais de dois conti-
nentes. E, até pelas suas responsabilidades euro-
peias e mundiais, Portugal não deve desviar-se 
do seu futuro alado em nome de uma suposta 
generosidade.
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Como usar o manual da língua de camões

1. manual da língua de camões é composto por 
20 capítulos. 

Capítulo 1: “A minha pátria é a Língua Portuguesa”
Capítulo 2: “Como endireitar o seu sotaque em 10 
dias” 
Capítulo 3: “É frigorífico, não geladeira!” 
Capítulo 4: “A boa e velha ortografia” 
Capítulo 5: “Acentuação gráfica” 
Capítulo 6: “Colocação pronominal” 
Capítulo 7: “Concordância entre predicado e sujeito” 
Capítulo 8: “O pronome Você” 
Capítulo 9: “Essa coisa maravilhosa que é o Vós” 
Capítulo 10: “Pronomes de tratamento” 
Capítulo 11: “Eufemismo e hipérbole” 
Capítulo 12: “Casos de emprego da crase”
Capítulo 13: “Como evitar certos trejeitos”
Capítulo 14: “Barbarismo, cacófato, solecismo”
Capítulo 15: “Orações subordinadas”
Capítulo 16: “Orações subordinadas adverbiais”
Capítulo 17: “Essa coisa maravilhosa que é o Pá”
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Capítulo 18: “Essa coisa maravilhosa que é o Pois”
Capítulo 19: “Não se escreve como se fala”
Capítulo 20: “Como usar o infinitivo”

2. Como todos os portugueses dominam indubi-
tavelmente o conteúdo dos 20 capítulos, ofereça 
o manual da língua de camões aos membros 
das comunidades das ex-colónias. 
3. Insista, além do mais, no facto de o manual 
da língua de camões dever ser passado de pais 
para filhos.
4. Idealmente, o(s) membro(s) da comunidade 
da ex-colónia deverão receber o manual da lín-
gua de camões nos primeiros anos de vida.

Para todas as idades a partir dos 6 anos.



QUEM DESCOBRIU
O MUNDO?
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O que é o quem descobriu o mundo?

O quem descobriu o mundo? é um jogo inspi-
rado nos grandes feitos dos colonizadores por-
tugueses. 

Os especialistas concluíram que a dinâmica rei-
terativa deste jogo ajuda não só a compreender 
como a inspirar a confiança e a firmeza a que, 
desde há muito tempo, os descobridores lusita-
nos são associados. 

quem descobriu o mundo? poderá ser jogado 
em três versões (a, b e c) que correspondem a 
três rodas da sorte diferentes.

a. Roda da sorte eu (ver imagem), para meninos 
e homens de todas as idades.
b. Roda da sorte nós, para meninos e homens de 
todas as idades.
c. Roda da sorte eles, para meninas e mulheres 
de todas as idades.

A duração do jogo depende inteiramente do grau 
da dedicação dos participantes.
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Como jogar o quem descobriu o mundo?

1. O quem descobriu o mundo? pode ser joga-
do individualmente ou em grupo.
2. Antes de fazer girar as conhecidas rodas do eu, 
nós e eles, cada participante deverá gritar a ple-
nos pulmões: 

quem descobriu o mundo?

Para todas as idades a partir dos seis anos.



HISTÓRIA DOCINHA
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O que é a história docinha

A história docinha é uma marca de açúcar 
português. Foi criada com o propósito de adoci-
car as conversas sobre a colonização portuguesa.

Tem o poder de adocicar ou ameigar tudo: geno-
cídio, escravização, casamento forçado, violação, 
pedofilia, imposição religiosa, linguística e cultu-
ral, trabalho forçado, invasão, saque, destruição 
ambiental ou a suspensão do futuro do Outro.

O formato da história docinha, que é o for-
mato do pacote regular de açúcar e ajustável ao 
pires e xícara de café portugueses, nem sempre 
foi assim. Começou por ser um stick, mas como 
ninguém em Portugal e ilhas sabia abri-lo cor-
retamente, a companhia optou por produzir o 
formato retangular.   

Desde então, os pacotes história docinha, que 
têm um design muito familiar para os portugue-
ses, incluem, à vez, cada uma das 32 figuras do 
Padrão dos Descobrimentos.  
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Como usar a história docinha

1. Os pacotes história docinha devem ser ape-
nas usados em situações de grande constrangi-
mento, exaltação ou nervosismo.

Para todas as idades.



PORTUGALIDADE
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O que é a portugalidade

A portugalidade é uma sensação produzida 
por um estímulo externo ou interno sobre um 
órgão sensorial e transmitida ao cérebro através 
do sistema nervoso.

Pode manifestar-se em qualquer ex-colónia por-
tuguesa de modo visual, auditivo, táctil, gustati-
vo, olfativo ou espacial.

Esta sensação, que nos aproxima uns dos outros, 
é, ao mesmo tempo, o que nos distingue dos res-
tantes povos do globo. 

Mais do que uma ideia e uma forma de estar ci-
vilizadora, a portugalidade abre-se como uma 
promissora constelação de Estados, porque o 
mundo português é uma aliança de povos com 
um passado partilhado e um futuro em comum. 
Por esta razão, a necessidade justa e natural de 
reerguer a família das nações de fala lusa, que só 
por trágico acaso se desfez, é imperativa.
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Só um surdo-cego poderia passar pelas ex-coló-
nias sem perceber que aquelas são terras de alma 
portuguesa.  
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Como usar a portugalidade

1. É muito importante que, de cada vez que sentir 
a portugalidade, deixe a sua experiência por 
escrito.

Horas:
Tipo(s):
Intensidade:

2. Deverá também partilhar a sensação com os 
seus amigos e esforçar-se ao máximo para des-
crevê-la detalhadamente.
3. Uma forma de cultivar e preservar a portu-
galidade entre as comunidades das ex-colónias 
é explicar-lhes, com cuidado e minúcia, a origem 
lusa dos fenómenos linguísticos, arquitetónicos, 
culturais, artísticos, gastronómicos, religiosos ou 
folclóricos que estão presentes nas suas culturas.
4. Não se esqueça que o êxito do contacto com 
os membros das comunidades das ex-colónias 
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deverá resultar num sentimento de profundo 
agradecimento por parte deles relativamente à 
grande nação lusa.

Qualquer membro de qualquer idade da comuni-
dade lusófona poderá sentir a portugalidade.



DR. FROTA
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O que é o dr. frota

O dr. frota é um psicólogo. Recebeu a sua edu-
cação nas melhores universidades europeias e 
doutorou-se, nos anos 90, com uma tese sobre os 
efeitos psicológicos do fim da colonização portu-
guesa na vida dos portugueses. 

Ao longo do tempo, o dr. frota especializou-
se em estratégias médicas diferentes para tratar 
o trauma da separação e perda de poder que re-
sultaram do processo de descolonização. A cria-
ção destas estratégias foi baseada na examinação 
meticulosa das particularidades de cada ex-coló-
nia portuguesa e na resposta dos portugueses ao 
conjunto das respectivas.

O dr. frota também oferece serviços contra 
males de amor, bancarrota, esterilidade, impo-
tência, inveja ou mau olhado.
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Como consultar o dr. frota

1. Entre em contacto com o dr. frota usando as 
informações disponibilizadas nas suas páginas.

Para todas as idades.



CACOLUSOFÓNICA
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O que é o cacolusofónica

O rádio cacolusofónica é um rádio particular. 
Foi criado com o propósito de reproduzir mú-
sica em língua portuguesa, mas, por razões que 
os criadores do cacolusofónica não quiseram 
aclarar, não reproduz música africana. 

À semelhança da lusofonia ou dos estudos lusó-
fonos, o rádio cacolusofónica toca unicamen-
te música portuguesa e brasileira. 

Entre os clássicos que acompanham gratuita-
mente o rádio cacolusofónica, está a cassete 
representatividade. A cassete representati-
vidade inclui vários hits do fado castiço portu-
guês e do sertanejo pop brasileiro.
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Como usar o rádio cacolusofónica

1. Insira a cassete no rádio cacolusofónica
2. Pressione “on”.
3. Dance sozinho ou com amigos.

Para todas as idades.



SAUDOMASOQUISMO
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O que é o saudomasoquismo

O saudomasoquismo é um chicote e uma das 
extensões possíveis de dois conceitos caros à cul-
tura portuguesa e, de resto, intraduzíveis: o sau-
dosismo e a saudade.

O saudosismo, que carrega em si a ideia de reno-
var e regenerar a nação portuguesa, assenta esté-
tica e literariamente no sentimento da saudade. 

O primeiro, cunhado por Teixeira de Pascoaes, e 
a segunda, pertencente ao senso comum, partem 
da admiração e afeto excessivos por aspectos ou 
episódios do passado.  

O saudosismo parte, por sua vez, de um princí-
pio de esforço coletivo nacionalista.

O saudomasoquismo materializa a bem conhe-
cida expressão “matar a saudade” e tem como 
objetivo duplo conservar e, ao mesmo tempo, 
expurgar a nostalgia. 

É um exercício contraditoriamente saudável e 
patriótico.



171

Como usar o saudomasoquismo

1. A interpretação metafórica ou literal do sau-
domasoquismo fica inteiramente ao seu crité-
rio.

Para todas as idades a partir dos 18 anos.



AMNÉSIA SELECTIVA
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O que é a amnésia selectiva

A amnésia selectiva é a amnésia de um con-
junto de pessoas, tipicamente passada de uma 
geração para outra, ou ainda a amnésia partilha-
da por um grupo, família, grupo religioso, étni-
co, classe social ou nação. 

João Afonso de Magalhães Valle e Souza definiu-
-a como “a amnésia ou o conjunto de memórias 
convenientemente esquecidas, mais ou menos 
conscientes, de uma experiência vivida ou mi-
tificada por uma comunidade, cuja identidade é 
parte integrante do sentimento do passado.”

Usada, como conceito teórico, por pensadores e 
académicos especializados no estudo do colonia-
lismo português, a amnésia selectiva explica, 
por exemplo, por que razão parte considerável do 
sistema educativo português aposta unicamente 
na versão nacionalista do colonizador. Aclara, 
além do mais, as contradições da celebração ex-
clusivamente branca do 25 de Abril de 1974.
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Como usar a amnésia selectiva

1. Aplique o conceito teórico de amnésia selec-
tiva sempre que for conveniente.

Para todos os pensadores e académicos que não 
acreditam numa releitura inclusiva, autocrítica e 
mais completa da História de Portugal.



SEBASTIANA
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O que é a sebastiana

A sebastiana é uma máquina de fazer nevoei-
ro que propicia as condições atmosféricas ideais 
para o reaparecimento de Dom Sebastião.
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Como usar a sebastiana

1. Coloque a sebastiana num espaço fechado.
2. Ligue a sebastiana.
3. Espere entre 20 a 30 minutos.

Para todas as idades.



DIPLOMA DA
BRANQUITUDE
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O que é o diploma da branquitude

O diploma da branquitude foi criado com 
base em dois conceitos caros ao mundo ociden-
tal, o “conhecimento” e a “sistematização do co-
nhecimento”, e inspirado no grande serviço eu-
ropeu prestado às comunidades incivilizadas. 

O diploma da branquitude parte do princí-
pio de que o conhecimento empírico é inferior 
ao conhecimento abstrato, sistematizado e espe-
culativo que assenta na prática da classificação e 
da organização hierárquica e lógica dos seus ele-
mentos.

Por esta razão, foram muitos os europeus, entre 
eles os notáveis descobridores portugueses, que 
recolheram várias amostras de espécimes hu-
manos, zoológicos, minerais e botânicos e as re-
classificaram segundo o sistema taxonómico da 
biologia moderna.
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Por exemplo: em 1783, durante uma das suas 
viagens filosóficas, o meritíssimo naturalista Ale-
xandre Rodrigues Ferreira enviou de Belém do 
Pará para o gabinete de curiosidades da Rainha 
de Portugal, D. Maria I, a cabeça de um índio ta-
puya (termo que classificava, na língua do colo-
nizador, o “índio não passível de ser civilizado”). 

Apesar de muitos grandes homens como Alexan-
dre Rodrigues Ferreira se terem queixado repeti-
damente de práticas selvagens como o candom-
blé ou a consulta de curandeiros e o diploma 
da branquitude partir do pressuposto de que 
o conhecimento empírico é inferior ao conhe-
cimento doutrinário, admitem-se, com base na 
geografia de quem as pratica, certas liberdades e 
incoerências. A cultura portuguesa é particular-
mente rica nesta premissa.

Os ex-votos, a bruxaria, o calendário dos jejuns, 
o significado do tamanho da chama das velinhas, 
a Sarronca, os Maruxinhos, amarrar o rabo ao 
diabo, as facas cruzadas, as Jãs, as Hirãs, as apa-
rições de Fátima, os Insonhos, a adivinhação e 
interpretação de sonhos que incluam flores ou 
azeitonas, os Trasgos, a Zorra Berradeira, os Cor-
rilários, benzer o quebranto, os Lobisomens, a 
lua cheia, os ataques de lua, o Papão, os Labregos, 
o Bicho do Cidrão, a Maria da manta, a Maria 
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Gancha, a feitiçaria, os Fradinhos, as mezinhas, 
a água benta, os Olharapos, os Homens do Saco, 
o sal, as purgas, os defumadores, as Aventesmas, 
o primeiro banho do ano, as Moiras Encantadas, 
os Gambozinos, acender as velinhas sempre em 
número ímpar, a Coca e o Coco, o mau olhado, e 
as mais variadas superstições, magias, ritos, ritu-
ais, performances e crendices colaborativas entre 
católicos e pagãos nunca foram nem são conside-
radas bárbaras em Portugal.
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Como usar o diploma da branquitude

1. Exiba e emoldure o diploma da branquitude.

Para todas as idades a partir dos 6 anos.



CASINHA PORTUGUESA
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O que é a casinha portuguesa

Além de ser uma homenagem às construções 
arquitetónicas levadas a cabo pelos portugueses 
nas ex-colónias em forma de íman, a casinha 
portuguesa também representa a família lusa 
católica tradicional e a alegria heteronormativa.

Altura: 10.50cm
Largura: 0.03cm
Comprimento: 8.50cm
Peso: 100g
Código do produto: dde49

A peça foi envernizada. Íman de alnico.
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Como usar a casinha portuguesa

1. Coloque a casinha portuguesa no seu fri-
gorífico.

Para todas as idades.



ESTERÓIS DO MAR
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Quem são os esteróis do mar

Os esteróis do mar são uma das bandas mais 
respeitadas de Portugal. O seu primeiro e único 
álbum, um amor colonial, foi lançado em 1995 
e reflete sobre o amor de Pedro, um marinheiro 
português, por Luciana, uma escrava angolana.

Reúne doze faixas imprescindíveis:

1. pedro vê luciana
2. luciana foge de pedro
3. pedro beija luciana
4. luciana volta a fugir de pedro
5. pedro chora
6. pobre pedro
7. pedro mata luciana
8. pedro chora – parte ii
9. pobre pedro – parte ii
10. saudades de luciana
11. pobre pedro – parte iii
12. pedro vê antónia

Esta história de amor inspirou a longa-metragem 
amor colono e a telenovela basta ele amar, 
que, entre 1997 e 1998, chegou a 21.5% no ranking 
das audiências da televisão nacional portuguesa.
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Como usar um amor colonial

1. Insira um amor colonial no seu leitor cd- 
-rom.
2. Pressione “play”.
3. Dance ao som das doze faixas mencionadas 
anteriormente.

Para todas as idades.
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kit |quíte| 
(palavra inglesa)

nome masculino

1. Conjunto de ferramentas ou artigos para uma 
mesma função, utilidade ou actividade.

2. Embalagem que contém tudo o que é necessário 
para determinada ação ou atividade.

Plural: kits.
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Patrícia Lino não inventou o poema-piada, é 
claro; mas inventou uma forma de literatura ver-
bo-visual profundamente irônica, e cujo alvo é 
a vulnerabilidade do descobridor português em 
meio a um mundo que o desautoriza. A autora 
nos oferece um kit contendo objetos, rotinas e 
saberes destinados a aplacar a solidão saudosa 
do descobridor de araque, hoje em zona de risco.

Entenda-se literatura-kit como uma de uso 
prático; sintética e útil como são, por exemplo, 
os Band-Aids. O objeto se desfaz ao contato do 
conceito, assim como se faz e desfaz uma atadu-
ra, que deixa de ser gaze ou pano e passa a ser, 
interinamente, porção de pele. Removê-la dói. E 
este é o gesto da autora, que nos arranca a risa-
das os curativos da alma saturada de nostalgias 
coloniais. Para cada parte integrante do Kit, há 
uma descrição, um modo de usar (com ou sem 

a literatura-kit em estado de graça

José Luiz Passos
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exemplos práticos) e a indicação de classificação 
etária, útil às famílias heteronormativas cuja pro-
le precisa ser salva, e Deus vos guarde. O Kit é di-
dático no sentido mais legítimo do termo: a cada 
passo, imagem e texto nos atiram num conflito 
entre camadas de história e empasto de repre-
sentações coloniais, imperiais, transnacionais, 
ultramarinas. O alvo da ironia é o vasto campo 
lusófono da empáfia desmedida, da desconsi-
deração para com a diferença e a integridade de 
outras culturas. Portanto, o Kit é um equipamen-
to de sobrevida neocolonial. E a literatura-kit é 
uma que nos revela a cada uso o avesso de seus 
objetos; os estratagemas implodem na sua gra-
ciosa falácia de bons costumes. A sua utilidade 
opera na ordem do corpo, mediante instruções 
ambivalentes; a saber, são claríssimas, mas osci-
lam entre a evocação ao horror passado e a sátira 
à sua própria reciclagem no presente. Há pouca 
literatura tão eficiente quanto esta em seu levante 
contra a sedução dos preceitos imperiais. 

O Kit encontra sua graça na fragilidade de um 
passado que persiste nos bricabraques do espíri-
to, nas atitudes de superioridade desavisada, nos 
cacoetes de altivez, tal como no jogo Colónia: “A 
Colónia é um jogo de vencedores”. Diga-se, de 
vencedores tristes, já que aqui a vitória é dado 
compulsório. Daí o Kit de Patrícia Lino ser capaz 
de mapear e expor atitudes mentais contempo-
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râneas, calcadas numa suposta glória dos velhos 
descobrimentos. Mas o Kit é anti-nostálgico e 
anti-imperial por excelência. Sem ser panaceia, 
atua no corpo por meio de dinâmicas de autoafir-
mação. Ironicamente, o ridículo de cada objeto 
ou rotina serve de revisão arqueológica das prá-
ticas de controle e disciplina. Aos brasileiros, o 
Kit soará cruel e familiar demais; o opressor já foi 
internalizado: os brasileiros somos objeto e su-
jeito dessas rotas. O riso é, aqui, exposição e bela 
conivência, tal como numa piada de mau gosto 
em que o alvo da zombaria é o próprio piadista; 
e mesmo assim, o gesto de entrega não o salva… 
Eis a melancolia do dar-se-conta colonial, sín-
drome de Calibã; de uma elite com suas ideias 
fora do lugar.

Desconcertante e gracioso até para com a 
culpa, o Kit nos dá a oportunidade de praticar 
exercícios de ridículo imperial. São objetos poli-
ticamente imponderáveis. No todo, formam um 
gabinete de curiosidades que convocam a uma 
autodenúncia involuntária nas estratégias de in-
flação do eu, entre as quais há manuais, jogos e 
brinquedos, bugigangas turísticas, amuletos ra-
cionais, um cancioneiro artificioso e certa invo-
cação de magia simpática, a reforçar a crença na 
superioridade das pequenas coisas; matéria ad-
vinda do fundo dos bolsos; saída por debaixo dos 
coletes, paletós e fardas. São também dinâmicas 
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lúdicas, para gozo em família ou entre amigos, 
como em jogos de azar em que o resultado será 
sempre o mesmo: a reiteração do eu-vencedor, 
masculino e, em geral, adulto; de grande convic-
ção branca. A glória desses jogos é glória ingrata, 
doce-amarga. Quem quer que passe pelas práti-
cas do Kit, sairá cego da imaginação, ou então 
precisará deixar para trás seus próprios valores, 
na esperança de uma vida mais plena, em com-
panhia da diferença. 

Não há, é claro, espírito de cartilha na arte 
de Patrícia Lino. E no deleitoso Kit, as próprias 
rotinas atuam numa dimensão aderente ao cor-
po, na medida em que este ensaia a memória da 
grandeza pretérita, hoje vertida em tranqueira 
terapêutica para consolo masculino presente. 
Ironicamente, são utensílios de louça e cozinha, 
sensações baratas (como a Portugalidade) toma-
das como dinâmicas de afirmação; são profissio-
nais da psicologia fanfarrona (o tal Dr. Frota); é 
a rádio particular que não toca música africana 
e, também, o sinistro chicote Saudomasoquismo, 
tão simploriamente autoexplicativo e nacionalis-
ta (outra nova moda masculina).  

Tudo converge para dinâmicas cuja potên-
cia, desgraçada pela descolonização, precisa de 
um paliativo ocupacional. As rotinas e os obje-
tos propostos são teatrais; existem numa dimen-
são praticamente anti-histórica, pelo menos aos 
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olhos dos usuários do próprio Kit. Tem graça 
particular a máquina Sebastiana, que produz um 
nevoeiro propício ao retorno de Dom Sebastião. 
E numa História (maiúscula intencional) nubla-
da pelos esforços da dominação, por acaso a lista 
proposta ao longo do livro é bem pouco ou nada 
máscula. São velas, canecas, pastilhas, bebidas 
típicas, chaveiros, espelhinhos de extensão teles-
cópica, aromas tonificantes e músicas de caráter 
encantatório. Sua profilaxia atua como solução 
para o desconforto do descobridor-sem-des-
coberta, saudoso de uma grandeza que jamais 
existiu. E quando lido do começo ao fim, com 
a pompa e a sinceridade dos patriotas, ressalta 
do livro de Patrícia Lino a ironia das ironias: o 
Kit ampara plenamente o seu usuário, que pode 
seguir adiante, tristonho e avassalador em sua 
contingência cheia de peçonha, revelando-se 
de todo, enquanto crê numa bruma obscura de 
onde brote, como um fungo, o vosso belo e re-
movido Dom Sebastião.
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sobre a autora

Patrícia Lino (1990) é poeta e professora de literatu-
ras e cinema luso-brasileiros na ucla. Lino é a au-
tora de Não é isto um livro (2020), Manoel de Barros 
e A Poesia Cínica (2019) e Antilógica (2018). Dirigiu 
recentemente Anticorpo. Uma Paródia do Império Ri-
sível (2019) e Vibrant Hands (2019). Lançou também 
o álbum de poesia mixada I Who Cannot Sing (2020). 
Lino apresentou, publicou e expôs ensaios, poemas e 
ilustrações em mais de seis países. A sua investigação 
centra-se na poesia contemporânea, culturas visual e 
audiovisual, paródia, anticolonialismo e cinema bra-
sileiro. É membro integrado do ucla Latin American 
Institute e colaboradora do Instituto de Literatura 
Comparada Margarida Losa. http://patricialino.com.
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Antes de ser publicado, O Kit de Sobrevivência 
do Descobridor Português no Mundo Anticolo-
nial foi lido e performado em vários lugares e 
instituições: San Diego State University (eua), 
Universidade de Lisboa, Instituto de Ciências 
Sociais (Universidade de Lisboa), Rosa Imun-
da, gsa – A Gralha, Mindelo (Cabo-Verde) e 
Universidade Federal do Paraná (Brasil). Estas 
leituras públicas de alguns objetos d’O Kit fo-
ram fundamentais para antecipar e compreen-
der a naturalidade e a animação, o desconforto 
e a dificuldade das gargalhadas, soltas ou tími-
das, das(os) que escutavam. O Kit de Sobrevi-
vência do Descobridor Português no Mundo An-
ticolonial foi escrito em Los Angeles, California 
e terminado no mês de julho de 2020. O livro 
foi impresso no Brasil, com miolo em papel Pó-
len Bold 90 g/m² e capa em Cartão Supremo 
250 g/m², em uma tiragem de 500 exemplares, 
para as Edições Macondo, em novembro de 
2020. O Kit de Sobrevivência do Descobridor 
Português no Mundo Anticolonial é o primeiro 
volume do ano ii d’A Colecção.


