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      Agora que estamos em inesperado período de férias e confinados, o PNC sugere ver (ou 
rever, conforme o caso) aquela que é uma série de culto para toda uma geração.  

     Conan - O Rapaz do Futuro, também conhecida em Inglês por "Future Boy Conan" ou em 
Japonês por "Mirai Shōnen Konan", é uma série anime de 26 episódios, dirigida por Hayao 
Miyazaki, mais conhecido pelo magnífico filme “A viagem de Chihiro”. A série, japonesa, claro, 
foi dobrada em muitas línguas de todo mundo, destacando-se o Francês, Espanhol, Italiano, 
Árabe e o nosso Português. Esta é mais uma série dos estúdios de onde saíram clássicos co-
mo a "Heidi", “Marco” e a "Ana dos Cabelos Ruívos".  

https://www.youtube.com/watch?v=YmJY8MDFxuE&list=PLapqUe7ahArfbaCNCTBofuVwiJgXx1OM5&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=YmJY8MDFxuE&list=PLapqUe7ahArfbaCNCTBofuVwiJgXx1OM5&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=YmJY8MDFxuE&list=PLapqUe7ahArfbaCNCTBofuVwiJgXx1OM5&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=YmJY8MDFxuE&list=PLapqUe7ahArfbaCNCTBofuVwiJgXx1OM5&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=YmJY8MDFxuE&list=PLapqUe7ahArfbaCNCTBofuVwiJgXx1OM5&index=1


A HISTÓRIA E AS PERSONAGENS 

     Vinte anos pas-
sados sobre a 3ª 
Guerra Mundial a 
Terra é já um plane-
ta verdejante cober-
to por extensas su-
perfícies de água e 
onde alguma coisa 
mudou, mas nem 
tudo. 
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     A série é composta por 26 episódios e a ação inicia-se no ano de 2028, após uma 3ª 
Guerra Mundial, num cenário de esperança em que a natureza impõe a sua força sobre uma 
Terra completamente destruída. É com esta esperança que nasce uma nova filosofia de vi-
da, levada a cabo pelo Conan e seu avô, mas que continua a contrastar com a força maléfi-
ca da Industria (uma cidade feita à imagem da Terra antes da guerra). Este ponto vem con-
trastar com algo de clássico em muitos anime (animação japonesa) que é a inexistência de 
forças benéficas e maléficas distintas. 
     Conan é um rapaz de 11 anos que nasceu na Ilha Remnant e após a morte de todos os 
outros sobreviventes da nave que aí tinha caído (numa fuga falhada à 3ª Guerra Mundial) 
fica a viver com o "avô". Lana, uma rapariga também com 11 anos, aparece logo no primeiro 
episódio e vai revelar-se uma peça crucial no destino da humanidade, tal como o Conan. 
      A história, apesar de baseada no livro de Alexander Key ("The Incredible Tide"), é quase 
toda original e exibe muitíssimo a visão de Miyazaki (que aliás nem gostou muito do livro). 
     Durante o primeiro episódio apercebemo-nos que a Lana é perseguida por humanos de-
tentores de tecnologia e que parecem, segundo a visão do avô (que parece coincidir muito 
com a de Miyazaki), não ter "aprendido a lição" dada pela guerra. Conseguindo atingir o seu 
objetivo, acidentalmente matando o avô, levam Lana para um local chamado Industria. 
     Conan não desiste da ligação que estava a formar com a primeira rapariga que vira na 
vida e deixa a ilha para se pôr a caminho de Industria... contar mais seria estragar uma his-
tória cheia de surpresas. 

      A série está disponível no Youtube, na dobragem nacional, com os seguintes episódios: 
 
 
• Ep. 01 - A Ilha Perdida 

• Ep. 02 - A Partida 
• Ep. 03 - O Primeiro Amigo 
• Ep. 04 - O Barracuda 

• Ep. 05 - Indústria 

• Ep. 06 - A Traição de Dyce 

• Ep. 07 - Perseguição 

• Ep. 08 - Fuga 

• Ep. 09 - O Misterioso Patch 
• Ep. 10 - Dr. Lao 

• Ep. 11 - Libertação 
• Ep. 12 - O Núcleo 
• Ep. 13 - High Harbour 

• Ep. 14 - Um Dia em High Harbor 
• Ep. 15 - Terrenos Baldios 
• Ep. 16 - Nossa Casa de Campo 

• Ep. 17 - A Batalha 
• Ep. 18 - A Lancha Torpedeira 

• Ep. 19 - O Grande Tsunami 

• Ep. 20 - Regresso a Indústria 

• Ep. 21 - Os Habitantes Subterrâneos 
• Ep. 22 - Salvamento 

• Ep. 23 - A Torre Solar 

• Ep. 24 - Giganto 
• Ep. 25 - O Fim de Indústria 
• Ep. 26 - O Grande Círculo 
 
     Vejam, que vale a pena e é uma excelente forma de passar tardes de confinamento. 
(Clicando em qualquer uma das imagens nesta newsletter serão reencaminhados para o ca-
nal do Youtube onde a série foi disponibilizada.) 
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     A série expõe valo-
res de amizade, lealda-
de, e, como é carate-
rístico do realizador 
Hayao Miyazaki, ao 
longo de praticamente 
toda a sua filmografia, 
respeito pela Natureza 
e pela Vida. 

 

A canção do genérico deixa essa temática bem clara: 

"Agora a Terra Acorda" - Nome Original: Ima Chikyuu ga Mezameru 
Letra de Teru Kataoka- Intrepretada por Naozumi Kamata e Yuuko Yamaji 
 
O mar está pacatamente azul, 
A vida floresce por todo o lado, 
e o ceú, o ceú, 
Sonha com o amanhã. 
Vejam, a Terra renascida 
Espera a manhã que nasce. 
Nada e vence as ondas! Corre descalço sobre a terra! 
Porque eu amo tanto a Terra,1 
Porque o amanhacer é tão lindo! 
 
Aproveitanto a luz da manhã, 
Duas vidas encontraram-se. 
O amor aparece, o amor nasce nos 
dois corações que crescem. 
Vejam os dois a fazer um novo começo na vida, 
Dando as boas vindas ao amanhecer, 
com esprança, cantando em unissono, 
dançando ombro com ombro, 
Porque eu amo tanto a Terra, 
Porque o amanhacer é tão lindo! 
 
Bate os pés furiosamente, 
e bate as tuas mãos de alegria, 
Porque eu amo tanto a Terra, 
Porque o amanhacer é tão lindo! 
 
Tradução de Tiago Dias  
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ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O REALIZADOR 

     Focando um pouco mais este ilustre desconhecido para a maior parte dos ocidentais, pa-
ra quem Hayao Miyazaki e a sua companhia Ghibli não são ainda sinónimo, como a Disney 
ou a Pixar, dos melhores filmes de animação para crianças (e não só), ficamos a conhecer 
uma carreira de sucessos com filmes aclamados por conhecedores em todo o mundo (por 
exemplo pelos autores de Toy Story e mesmo do Mulan, que são fãs confessos de Miyaza-
ki). Hayao Miyazaki  nasceu em Tóquio a 5 de janeiro de 1941. É um animador, cineasta, gui-
onista, escritor e artista de mangá japonês. É co-fundador do Studio Ghibli, uma companhia 
de cinema e animação, tendo lentamente conquistado reconhecimento e aclamação interna-
cional pela qualidade das longas-metragens de animação que ele normalmente escreve e 
dirige, sendo amplamente considerado como um dos principais nomes da indústria de ani-
mação japonesa.  



     O realizador detesta a alcunha de “o Disney japonês” já que entende que eles não poderiam estar mais distan-
tes na maneira como entendem o mundo e a infância. Influenciado pelo xintoísmo, Miyazaki decanta nos seus 
desenhos a visão de que o material e o espiritual, o palpável e o mágico, o humano e o não humano e o vivo e o 
inanimado dependem uns dos outros. Os trabalhos de Miyazaki são caracterizados pela recorrência de diversos 
temas, como a relação da humanidade com a natureza e tecnologia, a integridade de padrões de vida naturais e 
tradicionais, a importância da arte e perícia e a dificuldade de manter uma ética pacifista em um mundo violento.  

     Hayao Miyazaki  já se reformou diversas vezes, mas que é incapaz de ficar a gozar os anos dourados da vida 
parado, vai regressando sempre com mais um filme que seria, supostamente, o último. Tendo em 2013 anuncia-
do novamente que se ia reformar, eis que surgem, mais uma vez, notícias de que se encontra outra vez a traba-
lhar e a realizar um novo filme, desta vez utilizando as técnicas do 3D de animação 



     A história baseia-se na obra “The Incredible Ti-
de” de Alexander Key, que imagina um mundo on-
de a humanidade enfrentava a ameaça da extin-
ção. As armas magnéticas, muito mais devasta-
doras que as armas nucleares, tinham destruído 
metade do planeta. A crosta da Terra tinha sofrido 
enormes movimentos, e o próprio eixo tinha sido 
desviado. Os cinco continentes tinham-se afunda-
do no mar. As tentativas de fuga para o espaço 
falharam. As suas naves foram forçadas a regres-
sar à Terra, acabando com todas as esperanças. 
Mas uma nave caiu numa pequena ilha que mira-
culosamente escapou ilesa. A tripulação instalou-
se aí.Passados alguns anos, nasce um menino 
chamado Conan. A série retrata as aventuras des-
te rapaz muito especial e dos amigos que vai en-
contrando, Lana, Jimsy, que são os protagonistas 
desta história hilariante com ação, comédia, sus-
pense e algum terror!   

O LIVRO NA ORIGEM DA SÉRIE 
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Até à próxima newsletter! 


