
Não me deixes! (Double You & Frankie Goes to Hollywood) 

SUBS PORTUGUÊS 

1 

00:00:00,620 --> 00:00:05,820 

(Música) 

 

2 

00:00:05,960 --> 00:00:06,760 

Olá a todos! 

 

3 

00:00:06,980 --> 00:00:08,980 

Bem-vindos a mais um episódio da temporada SCENA DE AMOR 

 

4 

00:00:09,360 --> 00:00:13,740 

em que uma portuguesa, eu 

e um italiano, Nunzio 

 

5 

00:00:13,740 --> 00:00:15,740 

falamos de quê? De amor, claro! 

 

6 

00:00:15,740 --> 00:00:17,560 

Olá Nunzio! 

 

7 

00:00:17,560 --> 00:00:20,700 

Ciao Ana e ciao a tutti! Benvenuti a questo nuovo podcast 

 



8 

00:00:20,700 --> 00:00:24,540 

Scena de Amor! Scena de Amor! 

 

9 

00:00:27,540 --> 00:00:37,220 

Olá, boa noite a tutti! Hoje vamos ter mais um episódio da SCENA DE AMOR. Nunzio, como 

está tudo por aí? 

 

10 

00:00:37,220 --> 00:00:41,240 

Oi Ana, está tudo bem por aqui, cá estamos, sempre no verão, está muito calor 

 

11 

00:00:41,600 --> 00:00:43,600 

Caldissimo 

 

12 

00:00:43,600 --> 00:00:45,600 

O que nos trazes hoje, Ana? 

 

13 

00:00:45,600 --> 00:00:50,580 

Hoje trago-vos uma música de 1991 que dancei inúmeras vezes 

 

14 

00:00:50,800 --> 00:00:54,180 

e que alcançou 10 milhões 

 

15 

00:00:54,760 --> 00:00:56,560 



de discos vendidos. 

 

16 

00:00:56,560 --> 00:00:58,560 

Como se chama, qual é o título da canção? 

 

17 

00:00:58,560 --> 00:01:00,560 

“Please Don’ t Go” 

 

18 

00:01:00,560 --> 00:01:02,560 

Ah, eu lembro muito bem 

 

19 

00:01:02,560 --> 00:01:04,560 

mesmo na Itália foi um grande sucesso 

 

20 

00:01:04,560 --> 00:01:08,560 

e nos anos 90 eu dancei bastante esta música na discoteca 

 

21 

00:01:08,560 --> 00:01:10,420 

Vamos ouvir uma parte 

 

22 

00:01:10,420 --> 00:01:12,420 

Sim, vamos recordar. 

 

23 



00:01:12,420 --> 00:01:16,820 

Please don't go, please don't go 

 

24 

00:01:16,820 --> 00:01:18,820 

Babe, I love you so 

 

25 

00:01:21,360 --> 00:01:23,760 

I want you to know 

 

26 

00:01:24,480 --> 00:01:26,480 

That I'm gonna miss your love 

 

27 

00:01:28,600 --> 00:01:31,900 

The minute you walk out that door 

 

28 

00:01:31,900 --> 00:01:33,900 

Please don't go, don't go 

 

29 

00:01:34,720 --> 00:01:57,220 

Please don't go, don't go     Please don't go, don't go    Please don't go, don't go 

 

30 

00:01:57,720 --> 00:02:00,340 

Aqui temos um rapaz com medo de ser deixado, não é Nunzio? 

 



31 

00:02:00,540 --> 00:02:02,540 

Sim, como disseste, Ana 

 

32 

00:02:02,540 --> 00:02:05,760 

este é um grande sucesso  dos anos 90 

 

33 

00:02:05,760 --> 00:02:07,760 

do Disco Dance 

 

34 

00:02:07,760 --> 00:02:09,760 

Fala sobre esse rapaz que repete 

 

35 

00:02:09,760 --> 00:02:11,760 

de uma maneira obsessiva 

 

36 

00:02:11,760 --> 00:02:14,020 

que não quer ser deixado, 

 

37 

00:02:14,020 --> 00:02:18,240 

que ele teve muita sorte de ter sido escolhido por essa rapariga 

 

38 

00:02:18,240 --> 00:02:22,280 

mas ele tem essa grande obsessão por ser deixado para trás 



 

39 

00:02:22,280 --> 00:02:25,600 

e isso denota uma grande insegurança. 

 

40 

00:02:25,600 --> 00:02:31,160 

Essa obsessão traduz-se em querer controlar tudo até ao último detalhe 

 

41 

00:02:31,180 --> 00:02:34,560 

não deixa espaço para a sua namorada. 

 

42 

00:02:34,560 --> 00:02:38,100 

Ah! Estás a ver isso pelo lado controlador ou obsessivo, não é? 

 

43 

00:02:38,340 --> 00:02:42,000 

Duas pessoas como duas circunferências sobrepostas em vez de…pronto… 

 

44 

00:02:42,000 --> 00:02:45,440 

em vez de haver espaço para terem um espaço em comum 

 

45 

00:02:45,440 --> 00:02:47,440 

e depois duas pessoas a respirar 

 

46 

00:02:47,440 --> 00:02:51,020 



Tem de haver também o lado de respiração 

 

47 

00:02:51,480 --> 00:02:54,520 

O argumento dele é muito de sedução, não é, 

 

48 

00:02:54,520 --> 00:02:57,200 

de uma declaração de amor: 

 

49 

00:02:57,600 --> 00:03:01,180 

“Eu fui abençoado por ser amado por uma pessoa como tu!” 

 

50 

00:03:01,180 --> 00:03:04,960 

É isso mesmo, Ana, 

 

51 

00:03:04,960 --> 00:03:08,880 

"ser amado por uma pessoa bonita como tu" 

 

52 

00:03:08,880 --> 00:03:11,680 

mas há também esse lado obsessivo 

 

53 

00:03:11,680 --> 00:03:17,420 

que tira todo o espaço à namorada 

 

54 



00:03:17,420 --> 00:03:19,420 

Mas olha.. hum 

 

55 

00:03:19,420 --> 00:03:22,840 

E isso não é uma coisa boa num relacionamento 

 

56 

00:03:22,840 --> 00:03:25,820 

Sim, mas é…também Nunzio, é normal ter medo 

 

57 

00:03:25,820 --> 00:03:29,180 

que nos deixem numa relação 

 

58 

00:03:29,440 --> 00:03:31,580 

Aliás é esse o poder do amor, não é? 

 

59 

00:03:31,860 --> 00:03:33,960 

Porque deixa-nos bem, deixa-nos em êxtase 

 

60 

00:03:33,960 --> 00:03:35,960 

ou deixa-nos caídos 

 

61 

00:03:35,960 --> 00:03:40,420 

Daí muitas pessoas o sentirem como um perigo 

 



62 

00:03:40,420 --> 00:03:44,460 

e evitarem a todo o custo a intimidade. 

 

63 

00:03:44,460 --> 00:03:49,480 

É isso mesmo, Ana, é esse o poder, a força do amor 

 

64 

00:03:49,480 --> 00:03:53,640 

mas é necessário lembrar sempre aos rapazes e raparigas 

 

65 

00:03:53,640 --> 00:03:58,040 

que não sejam muito obsessivos nos relacionamentos 

 

66 

00:03:58,040 --> 00:04:01,820 

Portanto, se vocês se encontrarem nessa situação 

 

67 

00:04:01,820 --> 00:04:05,700 

pensem em fazer psicoterapia 

 

68 

00:04:05,700 --> 00:04:11,540 

assim poderão ultrapassar esse sentimento de obsessão. O que achas, Ana? 

 

69 

00:04:11,800 --> 00:04:15,100 

Sim, se for um sentimento completamente obsessivo 



 

70 

00:04:15,100 --> 00:04:17,100 

faz sentido fazer uma psicoterapia, não é 

 

71 

00:04:18,400 --> 00:04:24,360 

pronto mas.. por vezes é este medo, este medo de ser deixado 

 

72 

00:04:24,360 --> 00:04:27,100 

è um medo normal que já nos ocorreu a todos 

 

73 

00:04:27,100 --> 00:04:30,340 

mas que mostra este poder do amor 

 

74 

00:04:30,340 --> 00:04:32,020 

Sim, Ana, exacto 

 

75 

00:04:32,120 --> 00:04:35,120 

e agora vamos ver se te lembras, sempre pensando neste poder do amor 

 

76 

00:04:35,300 --> 00:04:39,780 

quem disse estas frases: 

 

77 

00:04:40,020 --> 00:04:46,260 



que o amor é luz, o amor é paixão, o amor é sentimento e o amor é um grande objetivo, 

 

78 

00:04:46,600 --> 00:04:49,700 

Lembras-te de quem cantou estas frases? 

 

79 

00:04:49,700 --> 00:04:53,460 

Penso que sim: FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD 

 

80 

00:04:53,460 --> 00:04:56,880 

Brava, Ana! Agora vamos escutar em conjunto um clip: 

 

81 

00:04:57,120 --> 00:05:00,220 

Desta vez, vamos sublimes 

 

82 

00:05:00,260 --> 00:05:04,180 

Divinos, divinos amantes entrelaçados 

 

83 

00:05:04,480 --> 00:05:08,080 

O amor é perigo, o amor é prazer 

 

84 

00:05:08,400 --> 00:05:11,880 

O amor é puro,o único tesouro 

 

85 



00:05:14,940 --> 00:05:17,660 

Estou tão apaixonado por ti 

 

86 

00:05:17,660 --> 00:05:19,660 

Purifica a alma 

 

87 

00:05:22,720 --> 00:05:27,800 

Faz do amor o teu objectivo 

 

88 

00:05:28,820 --> 00:05:32,720 

"Make love your goal", não é assim, Nunzio? 

 

89 

00:05:32,720 --> 00:05:35,840 

Sim, Ana, trouxeste uma bela canção, uma das minhas favoritas. 

 

90 

00:05:35,840 --> 00:05:41,400 

Pronto, com esta canção espectacular 

 

91 

00:05:41,440 --> 00:05:44,660 

vamos dizer adeus, até à próxima 

 

92 

00:05:44,660 --> 00:05:47,140 

SCENA DE AMOR 

 



93 

00:05:47,140 --> 00:05:50,900 

que vai com certeza ser tão calda como esta! 

 

94 

00:05:50,900 --> 00:05:55,100 

Sim Ana, também eu agradeço a todos os nossos ouvintes 

 

95 

00:05:55,260 --> 00:05:58,300 

por se juntarem a nós neste webcast 

 

96 

00:05:58,300 --> 00:06:03,720 

Lembramos que podem ver este webcast e também os webcasts anteriores… 

 

97 

00:06:03,720 --> 00:06:07,640 

Sim, vale a pena ouvir as músicas na íntegra 

 

98 

00:06:07,760 --> 00:06:10,340 

Nós aqui só podemos passar uns bocadinhos 

 

99 

00:06:10,640 --> 00:06:14,520 

mas recomendamos que as ouçam na íntegra com as letras 

 

100 

00:06:14,700 --> 00:06:16,280 

os vídeos vão estar legendados 



 

101 

00:06:16,280 --> 00:06:19,540 

Sim, é como disseste Ana, deixaremos na descrição 

 

102 

00:06:20,280 --> 00:06:23,340 

todos os links das canções que transmitimos 

 

103 

00:06:23,440 --> 00:06:26,380 

e agradecemos por nos ouvirem 

 

104 

00:06:26,500 --> 00:06:30,720 

e marcamos encontro para a próxima semana com um novo webcast 

 

105 

00:06:30,720 --> 00:06:32,700 

Adeus a todos, adeus. Ciao Ana 

 

106 

00:06:32,700 --> 00:06:35,340 

Ciao, Nunzio, até à próxima! 

 

107 

00:06:35,640 --> 00:06:48,760 

(Música) 

 

108 

00:06:48,760 --> 00:06:50,640 



SCENA DE AMOR! SCENA DE AMOR! 

 

109 

00:06:51,860 --> 00:06:56,760 
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