
Box Of Memories  

 

 

Veggie Moon 

 

 

a menina com medo do escuro 

a menina da rádio 

a menina do cão 

 

Menu Degustação do Manolo Caracol 

 

a mentira sagrada 

a minha vida com George 

a minha vida dava um blog 

 

Menu Degustação do Manolo Caracol 

 

a misteriosa mulher da ópera 

a miúda 

a mula da cooperativa 

 

Menu Degustação do Manolo Caracol 

 

a mulher é que manda 

a mulher que ama livros 

a mulher que salvou o mundo 

 

Garrafas de vinho de 3000 a 8000$ 

 

a muralha de gelo 

à noite 

só atende com reservas 

 

Menu Degustação do Manolo Caracol 

 

 

 

(Hand Written by Mug) 

  



“Uma hora mais tarde, Pinto da Costa vê o seu chofer voltar cambaleando. 

Com um cigarro na mão e com uma garrafa na outra, além da roupa toda amarrotada, 

mata um caracol. O outro, muito espantado com a reacção do compadre, pergunta: 

- Então compadre, que mal lhe fez o "bichão"? 

Lá estava o Tomás, o rapaz estranho da noite anterior, visitante recente do seu perfil 

digital, das suas fotos e comentários, da sua vida exposta na net. 

À pergunta inocente deste avô acrescenta um “miga”, a forma preguiçosa de “amiga”, 

que arrepia os caracóis do pescoço e reveste todo o pedido: 

- Say It! 

- 10.00 $. 

- Eres El Amor De Mi Vida” 

 

Zafón relata de forma poética a importância e o efeito que uma história pode causar na vida 

de alguém.  

Catia Garcia, quando vive uma mentira, mesmo que ela seja With Love, pesquisa cartas 

criativas no Google: letras, um livro, arte postal, correio caracol, escritores de cartas bordadas 

de brancos, Lost Art, impressões digitais, o caderno da programação do São Carlos de Julho. 

O Pafúncio sugere: “Se querem ser felizes, NÃO VÃO AO EL CORTE INGLÉS!” 

Se houver caracóis na sua vida, isso pode compensar muitas coisas que lhe fazem falta: amor, 

contar histórias, borboletas, prosa e poesia. 

E, para aqueles que não conhecem esta história, o dono da quitanda faz questão de a contar 

como uma planta, uma verdura estrangeira que lhe mudou a vida, assim como a cultura 

africana é repleta de significados e poesia, e superfícies diversas como tecidos, painéis e 

outros objetos. 

Contudo, esta história começou logo mal com a descida aos infernos que é o parque de 

estacionamento que desce em caracol até aos confins do piso -1. Logo a meio, comecei a 

sentir claustrofobia e a pensar nas catástrofes possíveis de acontecer naquele mesmo instante. 

Acho sempre estes parques subterrâneos uma narrativa. Uma narrativa que encaixa como 

uma garrafa cortada numa garrafa inteira. A inteira é uma cascata de caracol canela soul do 

mundo. A da base, é como um pouquinho de cada lugar. Passa a fita adesiva unindo as duas e 

usa todas as garrafas que tiveres, colocando a fita adesiva para segurar uma na outra. Pode ser 

cola-quente também, ou outra fita adesiva mais colorida.  


