Zara e Pirata dos Açores
de Lídia Valadares

Zara e Pirata dos Açores, de Lídia Valadares, apresentanos um casal de cães que nos dão a conhecer um pouco
do lugar onde habitam, de si próprios e das pessoas
com quem lidam ou que observam. Zara, protagonista
e narradora participante, conta-nos alguns episódios
muito engraçados passados com o seu companheiro,
Pirata, e os seus donos, fazendo-nos rir, pensar e
questionar…
No episódio introdutório, ficamos a saber que
Pirata dos Açores era um cão corpulento, de porte
atlético, com pelo fulvo raiado e olhos negros muito
bonitos. Era um Cão de Fila de S. Miguel, um cão de
guarda. Zara era uma cadela mais franzina, com pelo
castanho dourado e uns olhos lindos que pareciam
duas esmeraldas. Era uma Perdigueira Portuguesa,
uma cadela de caça, muito elegante e ágil no monte.
Pirata era mais velho, muito sábio, uma espécie de
dicionário canino, sereno e ponderado. Zara era mais
novita, muito irrequieta, impulsiva e turbulenta. É
ainda nesta parte inicial que a narradora nos descreve
o local onde vivem, os seus “apartamentos” e algumas
rotinas do quotidiano.
Os episódios seguintes são pequenas narrativas
com enredos muito interessantes que nos provocam
várias emoções. Vou concentrar-me num em que a

narradora nos fala das “escapadelas” a que tinham
direito fora do terreno, permitidas pelo dono, que
era mais liberal, na educação. A dona não aprovava
aquelas saídas furtivas, pois não gostava que os seus
cães convivessem com os “vira-latas”. Quem seriam
estes “vira-latas”, questionou Zara? Pirata, sempre
sábio, esclareceu a sua companheira, informando que
eram cães vadios que não tinham donos, mas tinham
liberdade… Zara, perplexa, perguntou se não era
possível ter as duas coisas: donos e liberdade; Pirata
respondeu que havia que fazer opções… Este e outros
diálogos levam-nos a refletir sobre situações da vida e
sobre a inevitável necessidade de fazer opções.
Ora, nesta escapela fora do terreno, cruzaramse os nossos amigos de quatro patas com uma cadela
vadia muito bonita, que despertou a atenção do Pirata
e motivou ciúmes por parte de Zara. O que teria
acontecido?
Leiam este e outros episódios deste livro cuja leitura
nos deixa deliciados.
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