
Uma celebração dos 25 anos
             da Bedeteca de Lisboa  



Foi há 25 anos que o Palácio do Contador-Mor, acolheu a Biblioteca dos 
Olivais. No mesmo dia 23 de abril, foi constituída a Bedeteca de Lisboa. 

O antigo palacete setentista, totalmente adaptado para acolher esta nova 
valência, é considerado por muitos como a inspiração de Eça de Queiroz 
para a “Toca”, refúgio dos amores de Carlos da Maia e Maria Eduarda. 
História e literatura, passado e presente, mito e realidade, conjugam-se 
num espaço que é símbolo da história local, marcada por quintas e 
palacetes.  

Agora espaço público, ao serviço da comunidade, centro de acesso e construção 
de conhecimento, arte e cultura. Um pólo agregador, com uma vasta coleção, 
para todos os públicos, local de encontro, de partilha, de criação.  

Atualmente sob gestão da Junta de Freguesia e integrada na rede BLX, a Biblio-
teca dos Olivais conta com um serviço diferenciador e muito especial, a Bedete-
ca, dedicada exclusivamente à Banda Desenhada. Um verdadeiro tesouro, que 
é um orgulho para a freguesia de Olivais e para a cidade de Lisboa. 

Mesmo num período especialmente dificil como têm sido o último ano, de 
combate sem tréguas a uma pandemia implacável,  a rede de Biblioteca 

Municipais de Lisboa (que engloba equipamentos geridos pela Câmara 
Municipal de Lisboa e por várias Juntas de Freguesia), procurou estar 
permanentemente ao lado do seu público. 

Mantendo sempre que possível os seus serviços, reinventando-se, adaptan-
do-se, sempre em segurança, sempre em prol da cultura e do conhecimento. 
A Biblioteca dos Olivais não foi exceção, e procurou manter os serviços 
essenciais e a programação de atividades, ajustadas às limitações atuais.   

A Biblioteca é feita pelas e para as pessoas que a visitam e dela usufruem. 

Estamos à sua espera, contrua connosco os próximos 25 anos desta história. 

“Nada desejar e nada recear...Não se abandonar a uma esperança - nem a 
um desapontamento. Tudo aceitar o que vem e o que foge, com a tranquili-
dade com que se acolhem as naturais mudanças de dias agrestes e de dias 
suaves.” Eça de Queirós, Os Maias

A Presidente

Rute Lima
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O dobro

   de25!
também dos formalismos, ora sendo iconoclasta (Charles Burns) ora, here-
sia!, tirando a importância dos humanos como motor das narrativas - "Os 
olhos do Gato" de Jodorowsky e Moebius ou o "Jardim" de Yuichi Yokoyama.

Não quer dizer que a BD deixou de ser popular - pensamos nos webcomics 
nos mil ecrãs - pelo contrário, teve de se tornar mais sofisticada nas suas 
entregas comerciais, como bem referem Rodolfo Mariano e Mao quando 
abordam o Nausicaä do Hayao Miyazaki (realizador d'A Viagem de Chihiro) e 
os X-Men de Grant Morrison e cia, respectivamente.

Claro que muito do que aqui referimos como "revoluções" já estava "estam-
pado" em várias obras seminais. O esquecimento não é um fenómeno exclu-
sivo da cultura digital, na BD até é o mais grave, tanto que a própria Bedete-
ca imprimiu os Ecos da Semana de Carlos Botelho, que tão bem Nuno Sarai-
va soube reivindicar para sua escolha nesta brochura.

Como o bom leitor já percebeu que ganhou um belo "bónus" pois vai contac-
tar 25 excelentes autores de BD portuguesa contemporânea! Diga-se que na 
Bedeteca poderão também encontrar as obras destes 25 artistas. Tem 50 
descobertas para fazer, portanto. Desconfia? Só tem uma solução pela 
frente. É visitar-nos.

Serviço de Bedeteca

Poderá esta brochura que comemora os 25 anos da Bedeteca de Lisboa 
representar mais de 100 anos da História da BD em apenas 25 livros? Claro 
que não! Mas podemos garantir que esta selecção feita por 25 artistas 
servirá de manual para quem quiser começar a sua "Bedeteca Ideal".

25 artistas aceitaram o desafio de escolher um livro do acervo de 10,000 
volumes catalogados da Bedeteca para o discutir, divulgar ou apenas hom-
enagear. Das 25 obras, quase todas já são canónicas - Little Nemo, Krazy 
Kat, Tintin, Corto Maltese. Outras são riscos, "sangue novo", como o croata 
Igor Hofbauer, a sueca Emelie Östergren e o inglês Joe Kessler com uma obra 
de 2017. Mas o que sabemos nós dos próximos 25 anos?

Desde a inauguração a 23 de Abril de 1996, a Banda Desenhada evoluiu para 
tantos campos, que só podermos referir aqui alguns. Distanciou-se dos mod-
elos antigos populares da revista barata nos quiosques para invadir as 
livrarias - O Diário de Jules Renard lido por Fred - ou até para as galerias de 
arte  (Dave McKean). Atravessou um duro percurso, bem ilustrado por esta 
selecção, em que humanizou as suas personagens (Sampayo & Muñoz, Tardi, 
Chantal Montellier, David Mazzucchelli), colocou o autor no papel para 
contar a poesia da sua vidinha (Jules Doucet, Chester Brown, Shigeru Mizuki, 
Alison Bechdel, Paulo Monteiro) ou biografou a memória de outros, mesmo 
que isso significasse representar com gatos e ratos a monstruosidade dos 
campos de concentração nazis - Maus de Art Spiegeman. Soltou amarras 



01. O Pequeno Nemo na Reino-dos-Sonhos  |  POR CÁTIA SERRÃO 02. Krazy Kat de George Herriman  |  POR DANIEL LIMA



03. Ecos da Semana  |  POR NUNO SARAIVA 04. A Estrela Misteriosa  |  POR FILIPE ABRANCHES



05. A Balada do Mar Salgado  |  POR ANDRÉ CARRILHO 06. Adèle e o Monstro  |  POR MIGUEL ROCHA 



07. NONNONBA  |  POR HETAMOÉ 08. LES YEUX DU CHAT   |  POR SOFIA NETO



09. MAUS   |  POR PEDRO BURGOS 10. LES RÉVES DU FOU  |  POR CECIL SILVEIRA



11. NAUSICAÄ OF THE VALLEY OF WIND  |  POR RODOLFO MARIANO 12. SKIN DEEP  |  POR FRANCISCO SOUSA LOBO 



13. JULIE DOUCET   |  POR DOIS VÊS 14. NICARAGUA  |  POR ANDRÉ LEMOS 



15. O DIÁRIO DE JULES RENARD LIDO POR FRED  |  POR MARIA JOÃO WORM 16. CAGES   |  POR JOÃO FAZENDA 
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17. BIG MAN   |  POR PEDRO BRITO 18. I NEVER LIKED YOU   |  POR ANDRÉ PEREIRA



19. NOVOS X-MEN  |  POR MAO 20. FUN HOME  |  POR TIAGO BAPTISTA 



21. PRISON STORIES  |  POR GONÇALO DUARTE 22. EVIL DRESS  |  POR MARIANA PITA



23. JARDIN   |  POR EMA GASPAR 24. O AMOR INFINITO QUE TE TENHO E OUTRAS HISTÓRIAS  |  POR TIAGO DA BERNARDA 



25. WINDOWPANE   |  POR AMANDA BAEZA

1. O Pequeno Nemo na 
Reino-dos-Sonhos (1905-27) de 
Winsor McCay (1869-1934) por 
Cátia Serrão (1975) que 
participou na antologia Para 
além dos Olivais (Bedeteca de 
Lisboa; 2000).

2. Krazy Kat de George Herriman 
(1880-1944) por Daniel Lima 
(1971) que fez um livro sobre o 
António Variações (A Bela e o 
Monstro; 2011)

3. Ecos da Semana (1928-50) de 
Carlos Botelho (1899-1982) por 
Nuno Saraiva (1969) que 
estreou as salas de exposição da 
Bedeteca com a Filosofia de 
Ponta (1994-97) com Júlio Pinto 
(1949-2000)

4. A Estrela Misteriosa (Tintin, 
1942) de Hergé (1907-83) por 
Filipe Abranches (1965) que 
desenhou a História de Lisboa 
(Assírio & Alvim + CM Lisboa; 
1998-2000) com A.H. Oliveira 
Marques (1933-2007)

5. A Balada do Mar Salgado (Corto 
Maltese; 1967) de Hugo Pratt 
(1927-95)  por André Carrilho 
(1974) cujo Em Lume Brando 
(Polvo; 2002) reúne várias BDs 
curtas suas.

6. Adèle e o Monstro (1976) de Tardi 
(1946) por Miguel Rocha (1968) 
que adaptou Eduarda (Polvo; 
2000) de Bataille (1897-1962)

7. NonNonBa (1977) de Shigero 
Mizaki (1922-2015) por Hetamoé 
(1984) viu a sua última BD a ser 
publicada na Letônia, Violent 
Delights (Grafiskie stasti; 2020)

8. Les Yeux du chat (1978) de 
Alejandro Jodorowsky (1929) e 
Moebius (1938-2012) por Sofia 
Neto (1989) que tem publicado o 
livro Cicatriz (Polvo; 2018)

9. Maus (1980-91) de Art Spiegelman 
(1948)  por Pedro Burgos (1968) 

que viu Airbag e outras histórias 
(Mundo Fantasma; 2003) 
traduzido em Itália 

10. Les réves du fou (1981) de 
Chantal Montellier (1947) por 
Cecil Silveira (1983) que 
participou na Nódoa Negra 
(Chili Com Carne; 2018)

11. Nausicaä of the valley of wind 
(1982-1994) de Hayao Miyazaki 
(1941) por Rodolfo Mariano (1981) 
que venceu o concurso “500 
paus” com Bottoms Up em 2020

12. Skin Deep (2001) que reúne BDs 
curtas de Charles Burns (1955) 
desde 1984 por Francisco Sousa 
Lobo (1973) que se estreou com 
Câmara Escura (Bedeteca de 
Lisboa; 2003)

13. Julie Doucet (1965) e os seus 
Comics 1986-1993 por Dois Vês 
(1993) que coordenou a 
antologia All watched over by 
machines of loving grace (Chili 
Com Carne; 2019)

14. Nicaragua (Alack Sinner; 1988) 
de Carlos Sampayo (1943) e José 
Muñoz (1942) por André Lemos 
(1971) que esteve presente no 
José Munõz: cidade, jazz da 
solidão (Horizonte; 1994), livro 
editado por ocasião da 
exposição homónima.

15. O Diário de Jules Renard lido 
por Fred (1988) de Fred 
(1931-2013) por Maria João 
Worm (1966) que a Bedeteca 
publicou A História em 1999

16. Cages (1990-96) de Dave 
McKean (1963) por João Fazenda 
(1979) desenhou Tu és a mulher 
da minha vida, ela a mulher dos 
meus sonho (Polvo, 2002) com 
argumento de Pedro Brito.

17. Big Man (1993) David 
Mazzucchelli (1960) por Pedro 
Brito (1975) deu o pontapé de 
saída da colecção Lx Comics, 

dedicada a novos autores com 
Só ouves aquilo que te interessa 
(Bedeteca de Lisboa, 1998) 

18. I Never Liked you (1994) de 
Chester Brown (1960) por André 
Pereira (1987) que tem como 
primeiro livro a solo Safe Place 
(Kingpin; 2014)

19. Novos X-Men (2001) de Grant 
Morrison [et al.] por Mao (1984) 
que publicou UltraSaiyanJedi is 
streaming Tactical Arena: 
apocalypse, March 11th (Twitch 
is like the fun side of the 
military-industrial-surveillanc
e complex) (Massacre; 2020)

20. Fun home : uma tragicomédia 
familiar (2006) de Alison 
Bechdel (1960) por Tiago 
Baptista (1986) que tem como 
Filme da Minha Vida o Stalker 
(Ao Norte; 2015).

21. Prison Stories (2009) de Igor 
Hofbauer (1974) por Gonçalo 
Duarte (1990) que tem o seu 
primeiro romance gráfico 
Paricutín (Chili Com Carne; 2020).

22. Evil Dress (2009) de Emilie 
Östergren (1982) por Mariana 
Pita (1990) que tem obra quase 
completa com Lá Fora com os 
fofinhos (O Panda Gordo; 2017)

23. Jardin (2009) de Yuichi 
Yokoyama (1967) por Ema 
Gaspar (1993) que participou no 
Portuguese Small Press 
Yearbook 2018 

24. O amor infinito que te tenho e 
outras histórias (2010) de Paulo 
Monteiro (1967) por Tiago da 
Bernarda (1990) é o criador do 
Gato Mariano!

25. Windowpane (2017-19) de Joe 
Kessler (1987) por Amanda 
Baeza (1990) que participou em 
El volcán: un presente de la 
historieta latino-americana 
(2017)

Biblio

FICHA TÉCNICA

Propriedade e edição da Junta de Freguesia de Olivais,
no âmbito da comemoração dos 25 anos da Bedeteca de Lisboa. Junho 2021.

Ilustrações de Pedro Burgos (capa) e Maria João Worm (contracapa).
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Biblioteca dos Olivais  ::  Serviço Bedeteca
Palácio do Contador  ::  Rua Cidade de Lobito - Olivais Sul  ::  1800-088 Lisboa 

Tel.: 218 507 100  ::  e-mail: bib.olivais.emp@jf-olivais.pt


