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1. OS MEUS AMIGOS 

“Alguém, ainda novo, acaba de se suicidar. Os amigos acorrem ao funeral e juntam-se durante 

um fim de semana para recordar o morto, reavivar ilusões perdidas, enfrentar a vida e o 
desconhecido”. Este é o início do texto que aparece abaixo, dedicado ao filme “Os Amigos de 
Alex”, de um belíssimo cineasta, Lawrence Kasdan.  

Rever o filme fez-me reviver as amizades que fui perdendo ao longo da vida. Não falo das que 
felizmente ainda conservo junto de mim (ou me conservo junto delas). Velhos companheiros de 
percurso que fui encontrando, por vezes perdendo-os de vista ao longo de anos, mas sempre 

presentes na memória. Até que um dia alguém telefona a dizer que fulano tal morreu. A morte. 
Estranho o relacionamento que se tem com a morte ao longo da vida (de uma vida normal, que 
não tenha sido sincopada subitamente por um acidente ou uma doença fulminante). A morte 

começa por ser algo longínquo de que não se tem percepão. Quando somos miúdos, a morte 
raramente aparece e não se tem a noção muito segura do irreparável. Depois, com o avançar da 
idade, começam a desaparecer os avós, depois os pais e já alguns amigos mais próximos, a 

seguir sentimo-la a aproximar-se a passos rápidos, começam a cair ao nosso lado cachos de 
amigos da nossa mesma idade, ou ainda mais novos. E começamo-nos a preparar para um dia 

saber que alguém telefona a um amigo nosso a dizer: “Sabes quem morreu?”  
A vida é uma espécie de tapete rolante onde nos encontramos no meio de uma multidão. O tapete 
vai andando e começamos por desconhecer que lá para o fundo da pista existe um precipício para 

onde se cai subitamente mal termina o tapete. Os anos vão andando com o tapete a deslizar, com 
maior ou menor burburinho. Um dia, percebemos o precipício ali ao fundo, e vemos corpos caindo e 
sumindo no espaço. Desconhece-se se descem aos infernos se sobem ao céu, se se esfumam no 

nada, se se perdem no vazio. Começamos a tentar recuar, mas estamos no meio do tumulto, por 
entre corpos que ensaiam o mesmo movimento. Pretendemos parar o andamento, mas este 
prossegue inexoravelmente. Recuar parece ser a solução, mas quem o consegue? 

Até quando haverá tapete sob os nossos pés? 
Ao nosso lado vemos vultos amigos, rostos que amámos, corpos que tão bem conhecemos. E vemo-los 
cair. Um a um, cada vez com maior frequência. Ensaiamos por vezes um gesto para suspender o 

movimento. Inutilmente.  
E assim partiram tantos amigos ao longo dos anos. Não falando de familiares, uma outra história, já se 
foram colegas de liceu e de universidade, camaradas de tropa, companheiros de profissão, amigos de 

tardes de café, cúmplices de rebeliões ou de noites de poker… Namoradas de tão puro amor ou tantas 
outras de sôfrego desejo. Vão caindo do tapete rolante e tombando, sabe-se lá para onde… 
Sem querer ser exaustivo, e sabendo que cometo terríveis e injustas omissões (Oh, a minha 

memória!), vejo-os passar à minha frente, José Manuel Teixeira, António Ramos, Vergílio 
Ferreira, Nuno Brederode dos Santos, Eduardo Prado Coelho, Luísa Lemos, Raúl Calado, Manuel 
Guimarães, Camacho Costa, Sam, Aventino Teixeira, Manuel Costa e Silva, Avelino Frescata, 

Joaquim Benite, Raúl Solnado, Carlos César, Manuel Bola, Pedro Bandeira Freire, Medeiros 
Ferreira, José Figueiredo Nunes, Luís de Pina, João Mário Mascarenhas, Canto e Castro, Jorge 
Vale, Jacinto Ramos, Miguel Franco, João Maria Tudela, Laura Soveral, Daniel Bacelar, Isabel 

Laginhas, e tantas outras e tantos outros. 
“Aux copains d'abord” até um dia. 
 



 
 

2. OS AMIGOS DE ALEX 

Alguém, ainda novo, acaba de se suicidar. Os amigos acorrem ao funeral e juntam-se durante um 

fim de semana para recordar o morto, reavivar ilusões perdidas, enfrentar a vida e o 
desconhecido.  
Depois da revelação de “Noites Escaldantes” (Body Heat), Lawrence Kasdan confirmou-se 

plenamente com este “The Big Chill”, prolongando coerentemente um universo, um estilo, uma 
forma de entender e praticar o cinema. O que se iria prolongar, com maior ou menor felicidade, 
nas suas obras seguintes: “Silverado” (1985), “O Turista Acidental” (1988), “Amar-te-ei até te 

matar” (1990), “O Coração da Cidade” (1994), “French Kiss: O Beijo” (1995), “O Invulgar Dr. 
Mumford” (1999), “O Caçador de Sonhos” (2003) ou “Fiel Companheiro” (2012).  
A ideia central enuncia-se, pois, em rápidas linhas: sete amigos, que não se viam há já alguns 

anos, reúnem-se no funeral de um outro, que entretanto se suicidara. Tempos atrás, foram 
colegas e amigos muito chegados. Juntos haviam construído sonhos, idealizado carreiras, 
removido montanhas com o inconformismo dos seus verdes anos. Agora descobrem-se de novo 

lado a lado, mas muito se passou.  
Uma médica, uma advogada, a mulher de um homem de negócios, um jornalista de sensação, 
uma estrela de televisão, um empresário industrial, um especulador de drogas, estes os 

protagonistas de uma geração que assinala o sucesso ou o fracasso das suas vidas. Todos, 
porém, deixaram algo pelo caminho. Ilusões perdidas, sonhos desfeitos, a generosidade da 
juventude diariamente trocada pelo pragmatismo da idade adulta. Não há uma grande revolta por 

tudo isso que se perdeu. Apenas um olhar de amargura e a tristeza de quem confirma uma 
realidade.  
Lawrence Kasdan tem, inclusive, uma ternura muito especial por alguns deles, senão por todos. 

Mais do que carrascos de si próprios, eles foram vítimas de uma engrenagem que os irá consumir 
até final. Até à morte serena, que virá com os anos, até ao ataque de coração, que consumirá 
outros, até ao suicídio de alguns inconformados. Como Alex.  

O filme principia por uma rápida sucessão de curtos planos que vão lançando pistas sobre uma 
realidade. Será uma tentativa para refazer um quadro. Como que juntando as peças de um 
“puzzle”. O mesmo sucederá com “os amigos de Alex”, reunidos para relembrar o passado, 

ressuscitar das cinzas a amizade que outrora os ligara tão intimamente. Mas a tentativa resultará 
também ela infrutífera. Impossível se torna refazer o desfeito.  
Será a imagem de um cadáver que surgirá desse fim-de-semana de nostálgica peregrinação pelo 

passado. O cadáver de uma juventude suicida, tal como Alex. Ficará de todo o quadro a figura de 
Chloe, pertencente a uma geração mais nova, que assume as esperanças de um futuro diferente. 
Sê-lo-á? 

De comédia se poderá dizer que é o tom dominante, mas de comédia dramática, com o seu quê 
de amargura, de cínica desilusão. Esta é uma das múltiplas virtudes deste filme de uma geração, 

que consegue traçar retratos admiráveis, no que é servido por um espantoso grupo de actores 
que, posteriormente, se revelariam, eles também, uma fabulosa geração de intérpretes.  
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O ANJO AZUL  

Título original: Der blaue Engel  
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